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LEI N. 21~8-lJE 2 DE OUTUBHO DE 1875,

LIVR~ DA LEI MINEIRA

P~DIlO VIG~1\'I'~ DE AZEVEDO.

lIan;a a epoca em que llêve reunir-se a asse,nbléllegislativa provincial.

Pedro Yicentc de Azcvedo, presidente da provinciJ de
. iillas Geraes: Facio saber a tOllos os seos habitantes que a as-
sumbléa legislativa provincial dccretoll, e eu sanccionei a Lei
sl'gllintc:

O presidlmle tia provincia, nos termos da HcsolllÇão n.
'1118 de 1~ do Outubro de 18'18. determina que seja publica.
da em avulso a lei n. 2128 destà data.

Palaeio da Presidencia da Provincia de ~linas Geram;.
Ouro Preto, 2 de Outuhro de '187t).

TOMO XXXXIl
5
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N. 74.-Hegulalllenlo de28de Dezombro de 1815
ProvidenCia sobre a arre~adação da taxa do herall\'as o
legados.

REGULAMENTOS.

TOMO XXXXII

Ai't. L' As futuras S(lssiíos da assembléa legi '(ativa
provillcial de ~linas Gemos comcçar~o no dia 25 de Abril de
catla alIllO.

•
AI'L. 2.' Fieão revogadas as dLposições em contrario,

.• OUIIO PRElO IHiG. TV!'. IH:.I. r. "~~'!'AULA <:.\5'1'1l0 .

Maudo, portanto, a todas as autoridades a quem o co.
nlH'cimünttJ e IJxeeução da refnrida Lei pertencer, q,le a cum-
pdo c fação cumprir tão i teirauwnto COIllIl nella ~c contem.
O sl'el'i~tario desla provinda a falia imprimir, publicar e ('01'-
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reI'. I)ada no palacio <la presitlcncia da rrovincia rle Minas
Gcraes aos dl\US dias tio mez de Oulubro do al1no do nasci-
mento de Nosso Senhor .Jesus Chl'isto de mil oitocentos c se-
tenla o cinco, quinrlusgosimo quarlo da independcncia o do
Imperio.

LIVRO DA LEI MINEIRA
1875.

(L. S.)

Para V. Exc. ver,

PEDllO VICENTE DE AZEVEDO.
TO~lO XXXXII PAUTE La FOLHA N. 2.

José Philomeno d'A ?'aujo a fez.

Scllada e publicada em avulso nesta secretaria, aos ~ de
Outubro dei 975.

Jlonorio II errnélo Pinlo de Figueiredo.

LEI N. 2129-DE 5 DE OUTUBRO DE 1875.

Lei que autorisa o governo a mandar construir uma ponte sobre o Rio
Piracicaba.

Pedro Vicente de Azevedo, rresidente da provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes que a as-
sembléa legislativa provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Art. unico. Fica o govemo autorisado a mandar cons-
lrui!' uma ponte sobre o Rio Piracicaba, na fregl:ezia de S.
José da Lagoa, do município da llabira; revogadas as dispo-
sições em contrario.. •

Mando, portanto, a todas as aut01'idades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão o fação cumpri!' tão inteiramente \lomo neHa se contem.
O secretario desta provincia a faça imprimi!', publicar e cor-
rer. Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas
Geraes aos cinco dias do mez de Outubl'Q do anno do nasci-
mento de Nosso SenhO!' Jesus Christo de mil oitocentos e se-
tenta e cinco, quinquagesimo quarto da independencia e do
Imperio. •

OUH.O I'HETO, 1875. T,p. DE.1. F. DE PAULA CASTRO.

(L. S.j

Para V. Exc. ver,
PEDI\O VICENTE DE AZEVEDO.

José Philomeno d' Araujo a fez.



LEI N. 2130-0r. 8 DE OUTUBRO DE 1875.
Lei que autorisa o governo a mandar pagar ao commendador Custodio

José Pinto Dias a quanlia de selecentos e oitenta mil réis, dos coa-
cerlos da ponte sobre o Hio Verde.

FOLHA N. 3.

PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.

PARTE La

1875.

(L. S.)

Para V. Exc. ver,

Candido Eloy 7'assara de Patiua a fez.

LIVRO DA LEI MINEIRA

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes quo a as-
sembléa legislativa provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
~eguinte:

ArL. unico. Fica o governo autorisado a mandar pagar
ao commondador Custodio .José Pinto Dias a quantia de sete-
centos e oitenta mil réis, dos concert da ponte sobre o Rio
VJrde, no lugar denominado Antonio Homem; ficando revo-
gadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O secretario desta provincia a faça imprimir, publicar o cor-
reI'. Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas
Geraes aos oito dias do mez,de Outubro do anno do nascimen-
to do Nosso Selthor .Jesus Christo de mil oitocentos o setenta
e cinco, quinquagesimo quarto da independencia e do Imporia.

TOMO XXXXII

f[ onorio II errnélo Pinto de Fifuei1'edo,

Secretario da provincia.

OURO PHETO, 1875. '!'YI'. DE J. F. DE PAULACASTRO.

Sellada o publicada nesta secretaria aos G de Ontllhl'o
de Hmi.
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Sellada e publicada nesta secrotaria aos 8 de Outubro
de t8nj

IJonorio JIerméto Pinto de Figueiredo,

Secretario da provillcia.
LIVRO DA LEI MINEIRA

1875.
TO\lO XXXXll PARTE f,' FOLHA N. 4.

LEI N. ~131-Dr, 11 DE OUTUBRO DE 1875.

Lei que c.rea a comarca do Pará.

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia do
;\linas Geraos: Faço saber a todos os seos habitantes que a as-
50mhléa legislativa provincial decretou, e ou sanccionei ::I Lei
seguinte:

Art. 1.' Fica creada a comarca do Par;'t, que ~e com-
porá dos municípios do Bomfim e Par;'l.

Arl.. 2., Ficão revogarias as d~posivõ('s em contrario.

Manuo, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuç~o da refllrida Lei pertencer, que a CUIn-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella so contem.
O secretario desta província a faça imprimir, publicar e COf-
reI'. Dada no palacio da presidencia da pro\'incia de Minas
(;cl'aes aus onze dias do mez de Outubl'o do anno do nasci-
monto cle Nosso Senhol' .Jesus Christo de mil oitocentos o se-
tenta e cinco, uinquagesiino quarto da independencia e do
Imperio.

(L. S.)

Para V. Exc. ver,

PEDIIO VICENTE DE AZEVEDO.

OURO PRETO, 1875. Typ. DE .1. F. DE PAULA CASTI\O. ti nacleto (JuC'iroga :11a1'li'IS Pel'eira a fez.
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Sellada e publicada nesta secretaria aos t 1 de Outubro

de 1875.
Jl onol'io JJo'meto Pi Illo de Filjucil'cdo,

Secretario da provincia.
LIVRO DA LEI MINEIRA

1875.
TO.'IO XXXXIf I'ABTE L' FOLHA N. li.

(JUllO l'HETO, 1875. Tvl'. IH; ,I. F. DE l'AULA CASTlW.

LEI! . 21:12-1)1-: 2ii DE OUTUBHO DE 1875.

Lpi que eleva á cale(.(ol'iaue villas as parochias de Sanlo A nlonio do Pes-
sanha e de S. !\liguei e A\mas, e contem outras llisposiçàes.

l'elll'O Viclmte de Azevedu, presidente da provincia de
~1l1las Gel'ae;;: Faço sabel' <I lodos os seos habitantes que a as-
sembléa legislatiVít provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
sl'gllinte:

ArL. Lo Ficão elevadas á categoria de villas as paro-
duas de Sêllllo .\nLonio do l'essanha e de S. Miguel e Almas,
do lllunicípio do Serro . .\l)l1ella tl~['á a invocação de "dia tio
Itio Doce. e esta a de Villa de S, Migu(ll de Guanhães.

lInieo. O município da [ll'imelf'<t se comporú lJ.l~ I'a-
rllc!tias de Santo AnLonio do I'essanha, rio municiplo do Serro,
da de S . .JOSIl do .Iacmy, do municipio de S. João Baptista, c
da de . S. (!:l Conceição do Cuielhé, do municlpiu da Il.ahi-
1'<1; o da segnnd,l compor-se-lIa LIas pal'ochias de S. ~'Ijgllel tJ
Almas e Llc N. S. o Patl'Odllio, do municipio do Serl'o, e da
t:apellinha de N. S. das OOl'éS fie Guanllães, do municipin da
l:onceiçãu. Ambas se inslallal'áõ, depois l]utJ os I'cspc:cLivo."
il<Jbitanles olrcl~ccrt)m (~asas cle eamal':l, eaLlôas e pal'a ins-
Il'IIcç:io IH'imaria do :lIl1hos os snxos.

Ar!. 2" A rl'e,~nezia dll Arassilah~', do mnnicipio da
DiamanLina, sel'ú anlltJxada au dtJ S .. Jo;To BapLisLa, logo que
foI' inslallada :l villa do lUa Doce.
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Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da I'ererida Lei pertencer. que acnDl-
prão e faç~o cumpril' tã~ i~teiramen.te co!n~ n'ella ~e cont~Dl.
O secretario desta Pl'ovIncla a raça Imprtmlr, publicar e cor-
reI'. Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas
Geraes aos vinte e cinco dias do mez de Outubro do anno do
nascimento de Nosso Senhor ,leslIs Chl'isto de mil oitocentos e
setenta e cinco, quinquagesimo lJual.to da indepcndencia. e do
Imperio.

'('mIo XXXXIl

1875.
I'AHTE 1." FOLHA N. ~.

(L. S.) PEDlIO VICENTE DE AZEVEIJO. I\ESOLUÇÃO N. 2t:l:l-DE 2(j DE OllTUlll\O DE 1875.

Para V. Exc. VCI',

Ezequiel ,t uyusto "VWLCS }Jandeira a fez.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 2~ de outubro
de 1875. .

l1onol'io /lcrmélo Pinto de Figuei'redo,
:.;r~.:'jll

Secretario:da provincia.

Hesô!uçào que marca mais a gratificação de duzentos mil réis ao proeu-
rador da camara municipal da cidade de Sabará.

Pedl'O Vicente de Azevedo, presidente da provincia de
~linas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes que a as-
sembléa legislativa provincial, sobre proposta da camara mu-
nicipal da cidade de Sabará, decretou a Hesolução seguinte:

ArL. unico. Fica marcado ao procurador tla camara
municipal dai cidade de Sabará, alem do quo pOl'direito lhe
pertencer, mais a gratificação de duzentos mil I'éis; revoga-
das as disposições em contrario. •

~lando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nheci mento e exocução da referido Resolução pertencer, que
a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como n'ella se
contem. O secretario desta provindia a raça imprimil', publi-
car e COITer. Dada no palacio da pl'esidcncia da provincia de
Minas Geraes aos vinte e seis dias do mez de Outubro do an-
no do nascimento de Nosso Sonhar .Jesus Christo de mil oito-
centos e setenta i cinco, quinquagosimo quarto da indepen-
dencia e do Imperia.. .

(L. S.) PEDIIO VICENTE EE AZEVEDO .

OUlW I'HETU, 187;}. Typ. IJE .1. F. DE PAULA CASTRO.

.Para V. Exc, ver,
Ezequiel A ugusto Nunes Bandeü'a a fez.
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HE.'OLU),0 1 • 213tJ-DE 2(j IlE OUTUBRO DE '1875.

H.esolllção conlendo arligos addilivos ás posturas <la camara municipal
da cillade da Conceiç:\o tio Serro.

PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.(L. S.)

I/Ol1OI'irl l/e1'iWJ,to Pi to de Figueiredo,

Secrelario da provincia,

Para V. Exc. \'er,

Ezequiel A ngusto Nunes Bandeira a fez.

"ellada e publicada nesta secretaria aos 2G de Ontnbro
le 1875,

Pedro Vic ntn ele Azc\'edo, presidente da provincia de
~Iinas Geracs: Faço sabor a todos os seos habitantes qU(J a as-
sernbléa legislativa provincial, sobre proposta da caroara mu-
nicipal da cidade da Conceição do Serro, decretou a Resolução
seguinte:

Al'l. \,0 A camara municipal da cidade da Concei fio

mil rAis, si deixar' de o fawr, alem das em qll incorrer por
falta de exacção no cnmprimento de seos deveres.

, Arl. j. ° Hevogão-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas a autoridades a quem 0(;0-
nhecimento~ e execução da referida Itesolução perlencer, que
a cumprão c fação cumprir tão inteiramente como n'ella se
contem. O secretario d('sla provincia a faça imprimir, pllbli-
ear e correr. nada no palado da presidencia da pl'o\'incia de
~linas Gerars aos \'inte e seis dias do mfJ7,de Oatnbl'o do an-
no do nascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo de mil oito-
renlos e setenta e cinco, f1uinql1agesimo quarto da indepen-
deneia e do lmperio.,

ArL 2." As ~epulluras, para os enterramenlos, lerão
dons metros de profundidade, no caso do arligo antecellcnll\
e nos casos ordinarios nm melro e cincoenta cenlimelros.

Art. 3." Fic50 absoll1tam(~nt.r. pl'Ohibidos. no caso do
artigo 1.0, os enlerramenlos em catacnmbas u interior d:is
igrejas.

Art. ".0 Aos infraclorcs dos artigos anlccetlf'nlrs se
imporá a mulla de lrinta.milróis e lres dia' de prisão.

ArL. 5.° São infractores os fabriqueiros, sacllristães, en-
carregados dos ellLelTamenLos, e qualql1el' pessoa que, direc-
ta ou indirectamente, influa para esse acto.

Arl. G.o O fiscal da camal'a velal'á no exacto cum pl'i-
menta destas posturas, sob pena de multa de dez a trinta

- 12-

Pedro Vicenle de Azevedo, presidente da província de
~Iinas Geraes: Faço saber a t.odos os soos habilantes que a as-
sembléa legislaliva provinciai, sobre propo~ta da camara mu-
nicipal do Ouro Prelo, decl'l~tou a Itcsolução seguintc:

Ar!. LoNas occasiões em que grassarem epidemias
contagiosas neste mnnicipio, os entcrramentos serão feitos,
conduzindo-se os cadaveres cobertos de cal em caixões de
madeira hermeticamente fechallos, não sendo ptlrmi ltido,
nem mesmo aos anginhos. irem em caixões aberlos.

Resolução conlentlo arligos a,ldilivos ás posluras da camara municipal
do Ouro Preto. I

RESOLUÇÃON. 2t34-DE 26 DE OUTUBRO DE 1875.

H onorio IJ el'mtéo Pirita de Figueiredo.

Secretario da provincia.

Sellalla r publieada nc~la ~reretaria ao~ 26 de Outubro
de 1875.

/



.11a l10el do Nascimeltto e Casll'o a fez,
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PEDRO VICEi'TE DE AZHEDO.

Para V. Exc. vor,
(L. '.)

si a~ billaBl;as, pesos e m£'didas se aclüio conformo os pa-
drões da. camara.

Art. 5.0 Feita a I'evisla e tomado conhecimenlo lias in-
fraceijes commettidas o !iscal avisará ao infraclor das penas
lJ m~lllas inconidas, ~ cllmmunicará ao ('cspeclivo juiz de paz
para a formação do rC$pecti \'0 processo,

Al'L ti," Darão cil'cllmstanciadamente parte á camaÍ'a
de toclo o oecorrido, propondo o fIlJc julgarem aeertado para
cohibição de abnsos,

~ unico. E cobrara? de revisla 10,10sobre lolla a im-
porlaneia dos ohjectos afpl'lrlos, lJ ,averharao no mcsmo conhe-
cimento do aferidol' 011dai',lo rCClbo em separado, scmpro as-
signado e elatado. ,

Al'l. 7." Dl~loda a ljllanl.ia que liverem recebido, de-
duzidos 10 "I", cntrt'gar~õ o saldo ao procurarlor dél camara.

Arl. 8." A camal'a fIm seos orçamcntos marcará um
ordollallu ou gralificaçãu p.ara os fiscaes l~as. fr~guezias rle
flira da cidade, fIUc' cllmprlrem as slIa. olmgaçol's, nunca
e:cctlcnrlo dn 50;1JOOO. •

I

.\rl. O: Ficão revogadas as dlsposiçôes ell1 contrario.
~Iando, porlauto, a todas as autoridades, a qucm o co-

nllucimnnlo c execnçã.o da referida Hesotllção portcnccr. que
a curn[Jrão o fação l;[lInprir lão !nt~iramenl~ con.ro .nulla ~e
contClll. O secreta riu desla provlllcl3 a fal;a Illlpf'lmlr, [Juhll-
Gar e correr. Daua no palacio lb. presirlcllcia d~ província de
Minas (;uraes aos vinte e seis ,lias do mez de Oulnbro do an-
no do lIascimenlo ce Nosso Senhor ,Iesus Christo de mil oito-
cento" e setenta ê cinco, quinquagesimo flllarto da indepon-
clencia c do Im perio.

- '1'(-

~ 4.0 Um mil réis por cada balança de pesar cem
grammas até um milligramma.

~ 5. Duzontos réis por cada um p('so de cincoenla ki-
logrammas até dous kilogrammas.

~ ü.o Cem réis por' calia um peso de dous kilogram-
mas até cem grammas. '

Oca alllorisada a cobrar os soguinle5 imposlos pela aferição
rios pesos e mediuas pelo systema melrico;

~ I." Um mil réis pur cada mellida linear.

~ 2.. 1J0us mil réis por cada balança de pesar 50 kilo-
grammas até 2 kilogrammas.

~ 3. ~liI e quinhentos réis por cada halança lIo pesar
dous kilogrammas até Cem grammas.

SI 7.0 Cento e cincoenta réis por cada peso de cem
gramlllas alé um milligl'amma,'

~ 8.. Cenlo e se"senta róis por cada medida de liquido
ou seccos, seja qual for a sua capacidade.

Art. 2." Ningucm podbrá usar, \'end~r ou comprar por
pesos e medidas, sem que eSlejão competenlemente. aferidos.
O uso de balanças, pesos e medidas que não esliverem aferi-
lias, ou quando eSlejão com carimbos ou marcas falsas, será
punido no primeiro caso com cinco dias de prisão e trinla mil
réis lie multa, (}no segundo com oito dias lIe pr'isão e cinco-
enla mil réis de multa, Nas reincidt'ncias serão dobradas as
penas em um e oulro caso.

Art. 3." O aferidor é obrigallo a entregai' um ::onheci-
mento, ;:ontendo a importancia, data e assignatl1l'a.

Art. ~. o Os flscaes das fl'eguezias, de que se compõe es-
te municipio, farão rcvista annualmenlo, pal'a avel'Íguarem
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Sellada e publicada nl'sLa ,'cerctal'ia ilOS ':Zü d'c-Uutubro
de 1875.

/lonaria IIc?'rnétu IJinlo dc Viyacil'cdo,

::;cGl'elal'io da provilleia,

LIVRO DA LEI MINEIRA
1875.

TlHlO XXXXIl P.\HTE L' FOLHA ~, i.

uno PRETO, 1875, Tvl', DE J, F. DE PAULA C.\STI\O,

IlESOLUÇÃO N, 21:'Hi-DE 27 DE OUT uno DE 1875.

Hcsotução cOlltenJo artigos additivos ás posturas da camara lIlunicipal
do Bomfilll.

Pedro Vit:ellle de Azevcdo, presidentc da provincia de
Minas Goraes: Faço sabf1r a lo(los os seos habitantes que a as-
sembléa legislati\'a pro\'ineial, sobrc proposta da camal'a mu-
nicipal da cidade do Bornfim"dccl'ctou a nesolução seguinte:

Arl. Lo A eamara lllulIit:ipal da cidade do Eomfim li.
ca élutorisada a arrecadar em SilO municipio os impostos se-
guintcs:

•,'I." !le c,~da loja dc fazenda secca, ainda mesmo que
t:ümpl'cliL'nda molhados (J generos rio paiz, vinte mil réis an-
nualll1e nte.

~ 2, o Dc cau;> casa de lliJgocio de molhados, em que
eomprchende dencros do paiz, quinze mil réis annualmenle.

':\,,, De cada e,lsa lIe negodo, em qne SI', se \'enrlel'
generos do paiz, dez mill'l"is annnalmenlc .

•~ L" De cada carro lJuc, carregado de sal, lJntrar no
Illllllidpio, mcsmo lIe passagem, dons mil reis por eatla vez

~ ;"i.O De carla cSt:l'a\'o lI"o se vcnder para róra do Il1U-
nicipio, dez mil réis,

U t.:OnlravlJnlur e lJ~t:rivã() que passar a est.:riplura, sem
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l/Ii/IDal do ,YIl:scilnenlo e r.;astl'o a fez,

Pedro Vicente de AZOVlldo,presidcn te da província de
Mina1'(;oraos' Faço sabCl' a todos os scos hal.Jilantesque a as-
sl'mlJléa legislativa provl11cial decreLuu, e eu 1'anccioIloi a Lei
sp.gllinte:

Leí que transfere a freguezia de Santa Rita da Boa Vigia para o muni.
cípio de llajulJá, e contem outras disposições.

Art. rJ." Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o co-
TaMO XXXXII PARTE L.

Sellada publicada nesta secrctal'ia aos 27 de Outnbl'O
t11'187fi.

LEI N. 2137-DE 27 OE OUTUBRO DE )87fi,

"onorio fl ermélo P/.1llo de Figueiredo,

Secrctario da pro\'incia.

F. N. 7. - i9 -

Mt. I." A frl'guozia de Santa lUta da Boa Vista, do
mUllit:ipio de Pouso Alegre, fica pertencendo ao município da
cillade de ltajubã..

Art. 2." As divisas entre os disLrictos do Sumidouro e
CadlOeira do Brllmado, de que trata o Itl'l. :{." da LOIII. 203!l
do 1." de Oezembro de '187:1, são entre as fregllezias tio Su-
midouro e Cachoeira do llrumado.

Art. 3.0 As divisa!' da freguczia da vilIa do Sacramento
com a do Desemboque ficão alteradas do modo seguinte: co-
meçaIldo na barra do Hibeirão Jaguára, no HIO Grande, e
pelo ribeirão acima ató suas cabeceiras, e destas em rumo
direito ao Rio da Velhas. •

Art. ~.." ,b divisas do municipio tio Uberaba com o do
Sacramento serão pelo Ribeirão Ponte Alta até ao Rio Grande.,

PEDRO VICE 'TE DE AZEVEllO.

['ara V. Exc, ver,

Arl. 3." Ficão I'evogadas as disposições em contl'ario.

~ 8." De cada negoc;anLe que venJel' dl'Ogas, de~ mil
réis annualmente.

~ 7," nü catla braç:"l quadl'al!a til! tcrritorio nos limi-
tes da cidade, que não estpja tapado, quarenta réis annual-
mente.

o conhecimento 110 pagamento d'esLe imposto, serão multa-
dos, eada um, na quantia de cinweuta mil réis.

~ {j." De cada negociante de bestas novas, vinte c ein-
co mil réis annualmentc.

Arl. 2." Fica revoga,lo o '5." do arl. L" da Hesolw.ião
Il.J:.H)(j de 26 de ~o\'embro de 1867.

ExeepLuão-se tleste imposto os territOl'io perLencentes
aos pobres, a juizo Lia ealIlara, que designará por editae1' a~
ruas e eil'cumsfereneia CjlWtido sugeiLas ao imposto, que ecs-
sará, logo que o terreno for tapado, na forma que dispõem as
posturas municipaes. .

Mantlo, portanto, a todas a1' autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Resolução IwrLeuL:er, que
a cumprão e fação cumprir tã(l inteiramentc eorno uella se
eontcm. O se(;reLario desta provincia a faça imprimir, [Jubli-
(;tlr e (;Ol'l'er. Dada no palrtcio da presidencia da proriut:ia de
~Jiuas (;eraI.'S aos vinte e sete dias do mez de OuLubro du an-
uo do nascimento de No~so Senhor Jesus Chri. to de mil oito-
centos e seLenta c cinco, qltinqllagesimo quarto da illdcpen-
dencia e 00 ImperiQ.

(L. ~.)
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- 20- -21-
Ar!. Lo A apo enladoria dos empregados publicas pro-

inciaes, de f[1l:1lquer c1as~e ou categoria que seja, sorá. d'ol'a
em dia.llte regulada pelas bases seguintes;

~ 1.0 O empregado que, contando trinta annos liqui-
das de bons serviços, se achar physica ou moralmente impos-
Ribilitado para continuar' a exercer as funcções do emprego.
terá direito á 'aposentadoria com o ordenado por inteiro.

~ 2.0 Aquelle empregado que, tendo meuos de trinta.
annos de bons serviços. porem mais de vinte, se tome inhibi-
do de continuar a exercer o emprego por moleslia incura-
vel, poderá ser aposentado com o ordenado correspondente
ao tempo lle soo exercício.

~ 3.0 ,omente (1tJla terça parte se computão os servi-
ços prestados no exercicio de emprego publico geral,. alvo o
caso do tempu, que Já tireI' sido contado c liquidado, em vir-
tuue de lei anterior c l'~pecial.

~ !~." Não so computão para a aposentadoria, os servi-
ços e o tempo consumido no magisterio particular.

Si ri." Entende-se por allllO liquido de exercicio, aquellc
em que o empregado não tiver deixa.o de compareceI' á re-
partição ou exercer o emprego durante noveuta dias utei~
eonsecutivos on alternados (lor qualquer motivo a não ser li-
cença concirlida competentemcntr, por molcslia (1ro\'ada.

Arl. ';!.O N;"io lêelll direito á I'eforllla os olTIciaes e pra-
ças do corpo policial e guardas municipacs, assim corno não
têem direito ;'t aposentadoria os collectores, seos agentes, c
e~crivães de collectorias, administradores e escl'i\'ães de reco-
bedorias e quaesquer olltros empregados que, não tendo as-
sentamento em-rolha, apenas pel'ceberem dos corres provin-
ciaes salario ou vencimentos diarips, porcentagens ou gratifi-
cações transitorias.

Arl. 3." A impossibilidade physica ou moral, de que
trata o arl. "'0 ~ LO, sel'á (lrovarla com exame medico.

TO~IO XXXXIl PAliTE 1.'

F. N. 7.

I'EDIIO VICENTE DE A7,EVEOO.

Para V. Exc. ver,

(L. S.)

Ezequiel Augusto Nunes Randeira. a rezo

SelIada e publícalla nesta secretaria aos 27 de Olltnbro
de 1875.

.
LEI N. 2138-DE 27 DE OUTUBHODE ,I 87ii.

l1o'florio lIel'1llrlto Pinto de Figueiredo,

Socl'etario lla pl'ovincia.

Lei que regula a aposentadoria dos empregados public(ls.

ACTO.

O Presidente rIa Provincia, no::> termos lla resolnção n.
408 de 12 do Outnbro de 18'.8, determina que seja publica-
da em aV,ulso a lei 11. 2138, de 27 do corrente me?.

Palacio do governo da prorincia de ~linas Geraes. Onro
Prelo, 30 de Outubro de 'I87ti.

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, qne a cnm-
prão e fação cumprir tão inteiramente como neHa se contem.
O secretario desta pro\"incia a faça imprimil', publicar e cor-
rer. Dada DO palacio da presidencia da pl'Ovincia de Minas
Geraes aos vinte e sete dias do mez de Outubro do anno do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta e cinco, qllinqnagesimo quarto da independencia e do
Imperio.

Pedro Vicúnto de Azevedo, presidente da provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os soas habitantes qne a as-
sernbléa legislativa provincial decretou, o ell sanccionei a Lei
seguinte:



OUiW I'IU~TO, 1875 Tn'. 111' .1. F. IJI~ PAI'LA f:ASTRO.

/lanaria liel'lnelo Pinlo de Fi[jucil'eda,
Secretario da provincia.

I'EOHO VICEIXTE DE ~ZEVEOO.
Para V, Exc. VI~I'.

(L, S.)

Arl. 0.° O empregado que tivcr S0l'\'idn pL'lo tempo li-
quido I)lIarenla armos, ~erà apos('nlado com lodos os SI'OS
vendn1l'ntos .

F. IX. 7.

sidel'ada como gratjfiea~,ão, e duas como ordenado; porem,
para os professores pnlJli~os, SI~OSvencimenlos serão di\'idi-
dos f~m quatro partes, uma como gralificação, e tres corno or-
denado.

Arl. 8,' O empregado, contando de eXI)rddo mais de
trinla annos liqnido~, quo, estando ainiia aplo, conlinuar no
exeréicio de suas fUllcções, lH'rcl'ber;'l mais lima gratificação
addicional correspondente á sexta parte dos vencimenlos que
(iver.

Ezequiel A ll.'Jusla Nunes /Jancleil'(I a rez,

Stdlada e p blicarla em avulso n'esla secreta.ria aos '"27
de Outuhro de 187r>.

Ar!. 10. Ficão rovogadas e sem drdlú torJa, as mais
disposições em conll'ílrio. .

11alH!0, P()(,\,lIlto, a torJas as anloridades, a quem o co-
nhecimento e execl1ç;J.o da rpferir!a I.ei (wrlcncer, que a cum-
prão 11 façio cumprir l;(o intl~iram()nle como llella se conl('m.
U seerl'lario desla provincia a faça imprimir, publicar e COI'-
reI'. Dada 110 palacio da presidencia da pro\'iucia de ~Iinas
':eraes aos vinle e sete dias do mcz e Outubro do anno'do
nascimenlo de Nosso SI'nhar .Jesus ClirÍ- to dl~ mil oitocenlos e
setonta e cinco, quinquagesimo IIUíll'lOda indcpelldelleia c do
Imperia.
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~ 1." Este exame ser;'l feito perante o presidente tia
proYillcia; quando, porl@, o empregado estirei' fora da capi-
tal e não possa a ella vir, em razào do seo estado, será fei ta
perante o juiz de direito da respectira comarca.

~ 2." O presidente e o juiz de l1irciLo poder;'lõ mandar
, pl'oceder a segundo e terceiro exames, no ca o de não se con-

formarem com os primeiros.
~ :3.. O tempo de serriço para aposentadol'ia será li-

quidado pela lilesouraria provinciJ.1. .

~ ".. O presidenle da prorincia, no regulamento que
expedir para execução desta Lei, marcará a forma do proces-
so, para a concessão das aposent ,dorias.

Ar!. 4.° Perde o dil'(Jito á aposentadoria o empregado,
que tiver sido condemnado, por sentolJça passada em julga-
do, á pena de galés ou prisão com traballlO, ou por crime de
estupro, rapto, senão seguir-se o easarnentoj polygamia, adul-
terio, rouho, furto, estel1ionalo, peculato, concussão, peita,
suborno, prevaricação, faHa do exacção no cumprimcnto de
seos deveres, deOuida e punida pelo arL. 1(;" do codigo cri-
minal; irregularidade dc conducta (arl IüG do mesmo codigo).

~ 1." A demissto que não for moti\'ada pela coudem-
naçào por alguns dos crimes prCViSL()Sneste artigo, não im-
pede a aposen lacloria.

Ál't 5.° O empregado provincial, que, depois de apo-
sentado, acuitar u exercer definitiva ou interinamcute empre-
go publico estipendiado, g,'ral, provincial, munici~al e mes-
mo ainda de commissão, renuncia, ipso facto, a aposentadoria.

Art. 6.° A aposentadoria seri concedida com os venci-
mentos do ultimo lugar, em que tireI' servil!cf o empregado,
com tanlo que tenha nelle tres annos liquidos de exercicio; nos
oulros casos ella se regulará pelo ordenado do emprego an-
leriol'mente occupado.

Arl. 7.° Para calcular-se a aposentadoria, os venci-
mentos serão divididos em lres partes, sendo uma parl~ con-



LEI N. 21~19-DE 2H IIE OUTURHO DE "Siri.

Lei 'IUC cl'êa as freguezias de Sanlo ~\ IIl0'lio UO lIacalhilo e Pinheiro,
marca suas divi.as e conlem oulras disposiçües.

LIVRO DA EI MINEI A
FUL!lA .'. 8.

1875.

- - -.. - - ----
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I'edro Vi(;<:llt,) dn .\zl'l'edo. presid:.:ntlJ da pl'O\'Illda de
'lillas (;eraes: Faço saber, a lodos os seos habitantes que a
a sembléa legislatil'a provin(;ial decretoll, I) eu sanccionei a
Lri seguinte:

---- ~=o---------------------------

ArL. L" FiLa crl':lda a frc'gllllzia de Salllo Alltoniu du
lIaealklo, do município da I'irtillga, cujas divisas fic:iu selldo
:IS sf!gllilltes: começando 110 altr, do m( 1'0 di! Sallta QlIitl'ria
e d'ahi f\m direcç;io ao alio do I'içarr~o, desl.e aos altl's dos
morro. Tres Cmzl's, Macuco, Boa Vista, alll'ang('lIlio todas as
I'crt"fltes do ril) 'irão dellom illado Aguas Claras. "lé ú seiTa
da I'il'dade, e dl'sl.a al.ú o alto rb faznnd:l, (jU(' foi do briga-
deiro Sanchl'~, ('In rlirccçfw.á fazl'll(ia rio I':llmital, df'sta ('Ii1
dircc(;ào ao alto das fazendas Casa Br:lll(;a, ROI'dõ,'s, rll!sl.a
IIIt.irna ú se,'ra do Tatít ati' ao Fl'ixo. deste ao alIo da scrra 011

morro de Sallta Quitl'ria; fkalldu d.'slllembrarla do di~tl'icl(l
do Paz di' ~Iarirll.na a Varzl'a, e do dislril'lo do Pill!lciro as
f;lZ('ndas da Casa Brallr;a c Bor!!"l;s, qll'~ tido pl'rto:lc"ll(lo ;')
nora fr(\gll~zia.

ArL. 2.° Fka i~II;)lmellte crl'ada a rl'c'4ueli:1 do Pinhei-
ro. do municipio da 'Piran~a. cuja r,'{'glll:zia challt:u -sc-Iia
dI' •.. S da Silllde do 'inlil'irll. tl'l)(lo POI'lilllill's 1I~ do al'\.lIal
di 'trid(), Inl!IIOS iL' fazl'ndas Casa Brallt.:il I: Blll'll(-II's.
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Pal'a V. Exc. Vel",

A naclelo (/ueil'oya Martins Pel'ei1'(~ a fez.

o ellada e publicada em a ,'ulso nesta secrotaria aos 28
de Outubro dei S7n. '

liãa da cidade de S.. João d'EI- Rey, o da provedoria de ca-
rol1as e residuos.

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

.Mando, portanto, a todas as autol'idades a quem o co-
llh~~Clmen~oe exec~çã~ d~ re~erida Lei pertencer, que a cum-
prclil c faç,.LOcumpm tao Inteiramente como nella se contem.
O secrelal'lo desta ~l'Ovincia ~ faça imprimir, publicar e cor-
)',er. Dilda n? palacl.o da. prcsldencia da proviucia de Minas
(,er3:es aos vinte e Oito dias do mez de Outubro do anno do
lIaSClmento de Nosso Sellhor ,Jeslls Chl'isto de mil oitocentos
n sete~ta e cinco, quinquagesimo ([uuto da irHlependencia e do
Impeflo.

PEDHO VICENTE DE AZEVEDO.(L. S.)

- 2(j -

/faltaria llcrmclo Pinto de Pi[}l.túredo,

Arl. 3: Ficão revogadas as disposições em contrario.

~Iando, portanto, a todas as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O secretario desta provincia a faça imprimir, publical'.e correr.
Dadr. no palacio da presidflncia da provincia de ~Iinas Geraes
aos vinte o oito (lias do mez de Outubro do anno do nasci-
mento do Nosso Senhor .Iesus Christo de mil oitocentos e se-
ten~a e cinço, quinqllagesimo quarto da inliepenlicncia e do
Imperio.
(L. '.) I'(,;J)IW VICENTE UE AZ(';VEDO.

Para V. Exc ver,

Candidn ElO!J Tu.:JI;a/'ade Pwula a fez.

Sellada c publicada nesla secrelaria aos 28 de Olltubt'O
de 1875.

Secretario da provincia. Ir onorio lf erméto Pin' de Figueiredo.

Secretal'Ío da provincia.
LEI N. 21!.O-DE .28 OE OUTUBR.O DE 1875.

Lei que revoga o ar!. 10 da de n. 2042 e a primeira parte 110 arligo
unico l1a de n. 1877.

LEI . 214I-DE 28 DE OUT BIW DE ~875.

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia de
~Iinas Geraes: Faço sabor a todos os seos hahitanles qUf1 a as-
sembléa legislaliva provincial decretou, t: el s:mccionoi a Lei
seguinle:

Art.l: Fica revogado o art. W da lei n. 20"-2, que
reunio os omcios de justiça da cidade de Tamanduá.

Art. 'l." FiGa ignalmenlo I'!:vogada a primeira parte do
artigo lIllico da lei 11. IH77, rellnindo ao ameia de 2." label-

Lei Ilue revoga o arL.2.0 l1a de n. 155:ll1e 20 de .Julho l1e 1868 e o arl.
2.° l1a de n. lG45 l1e 13 lle Selembro de 1870, na parte relativa ao
lermo l1.ePouso Alegre, e a l1e n. 1979 relativa ao lermo l1e S. José
110Paralso. •

, Pedro Vic,ente de Azevedo, presidente da provincia de
i\hnas ~erae.s: F?ço sabe.r a. todos os seos habitantes que a as-
semblea legislativa PI"OVIIlClaldecretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:
'fO~IO XXXXII PARTE I.'



lina: (~rrars: Faço s:rb ~r a todos os soas habitantes que a
assem hléa legi"la ti va provincial decret~ll, e eu sanccionei a
Lei s('guinte:

Arl. L" Ficão pertencendo á froguezia da Cachoeira
dos Rates, do municipio de Lavras, as fazendas dos cidadãos
Severino Riblliro de llel.Cllrie, Theodoro Antonio N:wes, Jpsé
Alves de Fi"ueiredo, .José Flavio da Costa, Antonio Martins
,Junqueira, Ilaphael dos Hels Silva, Manoel Cicilio d.e Oliveira.
.Joaquim Alltonio Bernarries, ,João Baptista Ferr1m:a Nere!"
~lanoeJ Thoodoro Netto .. José Theodoro AIvos elo Palva, ,Ioao
de Deus Hibeiro, ,José Martins de Andrade, ,Joaquim Pedro de
Hczende I' .Joaquim d Rezende Branquinho.

Ar!.. -:." Os limitl~s entre as rreguczias da Cachoeira e
LlIminarias, do municipio rie Lavras, são os seguintes: come-
(~alldo na harra do Riheirão da Lage no Rio Cervo, scgue pelo
ilillcirão da Lago atú suas nascentes, e destas em rumo di-
fI'ito aos Morros do Cadl:lmbú, por onde passavão as antigas
divisas lia freguczia da Cachoeira, com as de S. Thomé .das
Letras, o volLando ;'t direita, di\'idindo com esta pelas antIgas
divisas, até o nibeirão Vermelho. I

- 2R-

A!'l. 1." Fica rn\'og:ulp () ar!. 2.° da Lr,i n.. 1:jt):J rle 20
de ,Julho de 18(;8.

.\rl. 2.° Fica igualmente rl'vogado o .arl. 2,° da Lei li,
Iti'tü de 1:1de Sutem'\)ro de IS70, 113. parte rdali\'a ao termo
tio 1'01lSOAlegre, e a de n. H)7U relativa ao termo de S, José
do Paraiso. .

Arl. a.o Ficão revogadas as disposições em contl'ario,

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e exrcuç:to da rdel'ida Lei p rtencer, que a Cllm-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O secretario desta provincia a fara imprimir', publicar c cor~
reI'. Oada no palacio da pres!dencia da pro\'incia de j linas
(~eraes aos vinte e oito dias do mez de Outubro do anno do
náscimento de Nosso Senhor ,Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta lJ cinco, quinquagesimo quarto da independencia c do
Imperio, '

(L. S.) PEDltO VlctL'TE DE AZEVEDO.

Para V. Exc. \'er,

- 29-

ti nacl'bto Ql1eiroga ;lf artins Pe?'eil'a a rezo
.Scllalla e publicada nesta secretaria aos ~8 de Outuhro

de 1875.

1l00Wl'io Ilerméto Pinto de Figuei1'edo,

Secretario da provincia.

(

LEr N. 21!1.2-DE 28 DE OUTUBRO DE lSiti,

Lei que encorpora á freguezia da Cachoeir.a dos Rales. diversas .raz~n-
das ma"ca os limites enlre as freguezlas de CachoOlra e Lumm:mas
do ~mnicipio de Lavras, e conlem outras disposições,

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia de

Ar!. 3: Fica resLauradoo dist 'cto de paz de S. Gon-
çalo lia Brllmado, do municipio ele S.. Ioão d'EI-Bey, com os
limites de sua primitiva creação.

Arl. 'LO Fica desmembrada do lormo de Passos a ra-
zenda õas Bateias o encorporada ao mllnicipio !lo Sacra-
mento.

Art. ;l,o Hevogão.se as uii;posições em contrario.

Mando, pdNallto, a todas as autoridades, a quem o co-
lJ!lecimento e execuçã.o da referida Lei pertencer, que a
cnmprão o fação cumprir Lio inteiramente como nella se
contem, O secretal'io (losta provincia a faça imprimir. publi-
caI' e corroI'. Dada no paJacio da pr'esidencia da provincia de

TO)IO XX.'XII PARTE I.'
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OUIlO PUETO, um;. Tvp. DE J. F. DE PAULA CAsmo.

FOLHA N. !.L

1875.
PAIn'E L''1'0)10 XXXX Il

LEI N. 214:J-IlE 29 DEOl/I'lHlIW DE 1875.

LIVR~ DA LEi MINEiRA

Loi que orca o mUllieipio do Carmo do Hio Claro.

Pedro' Vicentn de Azevedo, presidente da provincia de
.\Iinas Geraes: Faço saber a todos os suos habItantes que a as-
se,nbléa legislatin provincial <iet.:rcton, e cu sanccione1 a Lei
segui n te:

Art. 1." Fica errada a Villa do Carmo do Bio Claro,
enio municipio se comporá das rroglltJí:ias do Carmo du l1io
Claro e Sanh Bita do Hio Claru, sendo a s{~dn do no v.• mUili-
t.:ipio a povoação do Carmo do l1io Claro.

~ unico. No no\'O mUldcipio fi~o creados todos os ur-
[icios de justiça.

AI't. 2.° Fido revogadas as disposições um contrario.
Mando, portanto, a todas as autol'/(Iades a qnem o co-

IIhecimento e execução da referida Lei pertellcer, qne. a cum-
jlrão (' fação cumprir tão inteil'amente como 1)('lIa se contem.
O secretario desta pro\'illcia a faça imprimir', pnhlicar e COI'-
reI'. Dada no palacio da prt'sidclIt.:ia Ih prol'illeia de .mnas
(;nraes aos vinte e nove dias do mez de Outubro do anllo do
nascimento de .osso Seuhor oJ~sus Chl'isto de rnilllitocl)flto:'o c
getpllta e cinco, qninquagesimo quarto da indcpendcllcia (~do
Imperio.
(L. S.) PEllHO VICE~TE DE AZEVEUO.

Para V. Exc. \"(11',

E;;e1ltiel j II[]Usto Nanes Fll/llde';'(/. a lez.

PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.

IT onorio TI e?'méto Pinto de Figu.eú'edo,

Secl'etario da provincia.

(L. 5.)

~Iinas (~eraes aos vinte e oito dias do rnl'z de Outubl'O do an-
no do nascimento de Nosso Senhor ,Jeslls Christo de mil oito-
centos e setenta e cinco, quinquagesimo quarto da indepen-
dencia e do Imperio.

Para V. Exc. ver,

Candiuo Bloy' Tassara de Padua a fez.

Sellada e pnblicada nesta secr'etaria aos 28 de Ontuhro
de .'187ti.
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LEI .. 'ilí;J-IlE ';lU DE OUTUBRO DE I87i"i.

Ilul:o/'io I/cl'llléto Pinto de Firlneil'edo,

Seerelario da provinda.

l'EIlIIO VICENTE DE AZIWEIlO.

- :.13 -

l'ara V. Exe. ver,

Art. 1." FicitO ['.reada:; as seguintes fl'l~gll"zi<s:

'I." .\ d, Agua VI'l'IllI'lha, do 1I1l1llicipio do tiO 1':11'_
do. com os rll:srnos lilllil.es do adual dislriclo.

• ~ ~.c • A tk .N. S. ,Ia (;IOl'ia, tio IllIH1iclpio da Ilialll '11-

tma, CUJa Ircgut'zllt so e?lIlporá do dislricl.o do l'i0aIT;ill, lJue
de ora :I\'alJte Se t!"llomlllar{t de N. S. da (;Ioria

LeI que erea a:; frBguczias de Aglla Verlllclha, tio Illllnicipio do Ilio Par-
U?, e rlc N. S: da (~IOl'ia, UO lIlunicipio (]a J)iamautin~, helll assill,
<l1vel'sos l),slrletos dc paz, lIIarca seos linjles e conlelll outra,.; di,.;-
posições.

i'l~dl'il \'icclIl.n de AZllVI:dll, pl'psidellt.: da j:l'lI\"inci;l de
.lillas .(; 'I'a~:,: F:I~~osal)l'~' a.todus ()~ :-t~OShabitalll!.':- que a as-
"'IllIJlea le[;lslall\'(t [lI'O\'llIelal decrelou. c eu ~ancciollei a Lei
s,'gllillle: • ,

, José Pedro Pw'st a f~l

Sellada e publicada Ilesta secretaria ªos 2!) de Outubro
de 1875.

(L. S.)

.linas Gcrars ao vinté e nove dias do mez de Oatuhl'o do
'tnno do nascimento rle Nosso Senhor ,J,'sus Christo du mil oiLo
cent~s e suLenta c. cinco, fJuinquagesimo qual'to da Ínl!epen-
dellCla c do Impeno. •

- 32-

Lei que determina os llistrictos f' fl'cguazias a quc (]cvem pertcucer a,
fazendas de Felicio José da Silva e de outros.

Peelro Vic(mte dl1 Aze\"C'do, IJresidente da provincia' de
Minas Geraes: Faço saber a todos os s('o: habitantes que a as-
sembléa legislativa provincial decl'ct ll, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

1/ ullorio 11cnneto PÚllo dc Vif)tleircdo,

Seeretarili ela provincia.

LEIN. 2IH-DE ';W DE OU'!' BB.O DE 1875.

Sellada e pllblieada uesLa secreta ria aos 2!J de Ou Lubro
de 1875.

Al'l. L" A faz(~l1lla da Nova Vista d,i propriedade de
Felido José da Si I\"a fica perLencendo ao districto do Desco-
berto, elo município (lo Hia Novo; as de Manoel (~UIllCS da
Silva, Haphael c Heginaldo Pel'eira BaptisL:l, sitas no Espírito
Santo do Pomba, e a la Boa Vista, sita no Taboleiro do
Pomba, ficito pertencendo á fregnezia c tcrmo do Hio Novo.

Art: 2." A faZt'IHla do Bernal'(lo ,lo é Nunes, sita no
distl'icto da Conce:ç;'io, do tl~rmo da Piranga, fica pel'Lencendo
ao c1istricto das Dores do Turvo, do OIunkipio do Pümba.
bem como as fazf'ndas denominadas Hib"Írãu lle S. Ff'ancisco
o a de Manoel GOllçalvl~s Vipira.

. rt. :i." .\s fazendas de Fldix ,10;10 e do Rio Claro, de
que trata ú al'1. 6.0 da Lei n. 208~, firão pe ~encelldo :t frc-
guezia de Santa Hila do nio Cl3ro. <

Mando, porLUlln, a todas as auloridarJes a quem o co-
nhecimentos e execução da referida Lei pertencer. qn f'

a cumprão c façãu cumprir tão inteiramente como nell~ sn
conLem. O seerelario drsta provincia a faça imprimir, pnbli-
cal' e COlTer. nada no palaeio da prcsidencia da provinda dc



LEI N. 21!d3-IlE '::W DE OUTUBllO DE ,1875.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 29 de Outubro
de 1875

l1onorió l1erméto Pinto de Figueiredo,
Secretario da provillcia.

PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.

'H'
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Exc. ver,
l£Zei]uiel AuglJ,stú Nunes U;tntlei1'fl a fez.

PAliTE L.

I', :, fi.

TOMO XX:XIl

L••i que i,senla de O1.ltro:imposlo municipal, alem do que for .pago ás r~s-
pecllvas mUIllclpalulades, o gado vaccum) laIllgel'o o~ S,lll!10,que 101'

exportado para0 mercado da corle de (liversos mUIllClplOSda pro-
vincia.
PeMo Vicente do Azevedo, presidente da provincia de

)Iinas Geraes: Faço saber a todos os soas habitantes que a as-
~emblea legislativa provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Arl. Lo O gado vaccum, lanigero ou suino, que for ex-
portado para II mercado da corte, dus municipios de Passos,
Caldas, Tres Pontas, Alfenas, S. Sebastião do Paraíso, Cabo
\Terde, Campanha, Pouso Alegro, Lavras e Dores lia Doa Es-
perança, fica isento. de outro !l~lpo~tO muniéipal.' all~m do que
for pano ás respectIvas mUnIcipalidades, (\ aSSIm revogadas
as disp~sições em contrario. •

~lando, portanto, a toJas as 1utoridades a quem o Co-
nhecimento e execução da l'eferida Lei pertencer, que a clIm-
pl'ão e fação cumprir t~ú i.nteiramen,te Go.m~ nella sy contem.
O secretario desta provlllCla a faça Imprlmll', publIcaI' e cor-
rer. Dada, no palacia da presidencia da provincia de Minas
I;eracs aos vinte c nove (lias do mez de Outubro do anno do
nasci menta df: Nosso Senhor .Jesus Ghristo de mil oitocentos c
se tonta e cinco, uinquagesimo quarto da. independencia. e do
Impcrio.
(L. S.)

Para V.Para V. EXG. ver,

Arl. 4.0 O districto de Jequilahy fará parte da fregue-
zia do Santíssimo COl'ação de .Jesus, do municiplo cle ,\lontes
Claros,

ArL. :i. o Os limites dos n()vo~ districto~ serão mart;a-
dos pelo presidente da provincia, precedendo propostas das
respectivas camaras municipae~.

(L. S,) PEIJI\O VrCENTE DE AZI:VE\)O.

~ ~,o O do Setubinha, na freguezia do Fanado, e o da
Vendmha, na da Piedade, ambo~ do municipio de Minas No-
vas.

Silvestr!' ,t n/ania da Silva a fllZ,

ArL. ':!.O Ficão creados os suguintes' t!istri,ctos de paz:

~ 1.0 O de JequitalJy, no municipio de Montes Claros.

-:34 -

Art. {i.o Fica creado o districto de paz no povoado de
Santa Rita, do municipio do Hia Pardo, cujas divisas são as
seguintes: partindo do Estreito do Magro ate á Barrinha, e
desta ao Morro do Sapé, cortando rumo ,direito ao já mencio-
nado Estreito do Magro.

Arl. 6." Ficão 'cvog~as as disposições em COII trario.
!\lanelo, portanto, a todas as allloridadcsa qucm ú co-

nhecimento c execução da refcrida Lpj pertencer, qilC a clIm-
pr;lo e fação cumprir tão inteiramonte como nella se eontem.
O sccrotario (Iestaprüvincia a faça imprimir, publicHr f) L:Or-
1'01'. Dada no palacio da prcsitlencia da provincia de ~lina~
l;oraes aos vinte e nltVe dias do mez de Outubro do anno dc,
nascimento de 1'0551) ~ellhor .Jesus Christo do mil oitocentos p

setenta e cinco, qllinqllagosimo quarto da independencia e do
Imperio.



0.\ FOl\.~L\ DE SE FAZER A ELI':IÇ,\O !lOS OFI'IC[AES E MAIS ~IESARlOS.

o juiz qlle adualmente servir na ultima úominga de
Abril, participará ao se revcrendo p.'lrocho, por sea procu-
rallor allllador, o dia em que se ha de fazel' a eleição da no-
va mesa do futnro anuo, afim de vil' 011 mandar presillir,
avisando do mesmo modo a todos os irmãos, ou grande parte
dt:llcs, para qne compareção na cape lia ou consi:;torio drllla
:i hora detcrminada, para darem Seos vutos, e fazer-se a elei-
ç;10, que deve SOl' na [lrimeira. dominga do mez de Maio.

()nerenlio a mesa rel.leger alguns dos omciaes, em I'azão
li,l Illllidade (j iliteresse da irmandade. será descripto o nome
de"e irmão ell1l11gar competentl: e tomados o votos sobre
I'lIe ou em C(lmmurn. Apurada a eleição, e rubricada pelo re-
I'cl'<!lIdo parocl ,será publicada no dia, em que se festejar
a Virgem SS. Auxiliadora, cujo festejo será r.om missa cano
tada e tomaráõ possa os novos mesarios, no dia 24 de Maio
ou no dia da festa. O escrivão, thesoureil'o e procuradol' de-
vem ser probos o cumprillores dos deveres inherentes aos
seos cargos, endo comtudo preferíveis aquclles, que têcm

TO 10 XXXNII P,~RTE L'
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CAPITULO 2.•

F. ,. \I.

Congrl'gados todos, l!scrivão, thcsoul eiro, procurador,
irmãos c11~mesa e mais irmãos, c assentados em mesa presi-
dida por seo rel'el ..~udo parocho, ou quem suas vezl's fizer,
fariL o escl ivão uma li.-Ia ou !,auta, na qual descreverá os
Ilomes de tres pessoas uomeadas para cada nm dos cargos,
de cujo nnmero, segundo a maioria de votos, sahirá um para
juiz, um para escrivão, 11mpara t!Jcsoureiro e um para [lro-
curador, c igualmente SI' descrevcl'á os nomes de duas irmãs,
para da mesma sorte sahir uma juiza, sempre pela maioria
de votos; si hOl1\'erem em~lnles decidi"-se-ha pela sorte. Feita
:lssim a lista ou panta, s ~rão tomados os votos pelo escrivão
a cada nm de por-si, sendo o jlliz a primeiro a I'otar, seguindo
f)~ mais em ordem e os irmãos. '

LEI N. 2147-DE 29 DE OUTUI3RO [)E 1875.

CAPITULO f.0

Sr.lIada r pnblicada nesta sccretaria aos ':W de Ontubro
de 187;>,

-:H; -

Lei que appl'ova o compromisso da il'lnandade da S. S. Virgem Allxi-
Hadom da freguezia de N. S. do Rosario do Pimenta, termo do
I'iumhy.

11onorio I1erméto Pinto de Fif !leiredo,

Secretario da provincia.

Pedro Vicente de AzcI'edo, presidente da prol'incia dc
~Iinas Gcraes: Faço saber a lod()~ o~ soas hahitanles que a as-
semblea legislativa provincial decretou, c cu sanccionei a lei
seguinte:

Art. I. o Ficão approvados os compromissos da irman-
dade da S. S. Virgem Auxiliadora da freguezla de N. S. do
Rosado do Pimeuta, termo de l'iumliy, constant(:s dos 2 I
capitulos que abaixo seguem ol'ganisados pela mesma irman-
dade, para regp.l-a.

As corporações que se formão para nm ministcrio santo,
não podem permanecer em boa união sem uma cabeça, e
membros, e pal'a poder esta irmandade snbsistir com forma-
lidade, que é indispensal'el para o I'erdadeiro cumprimento
do santo objecto, é mister havcr uma mesa composta de
juiz, escrivão, tllesoureiro, procurador e andador; o jniz com ú
voto decisivo, e os mais com o voto cOllsulti~o. Tef)l-Se trans-
mittido até nó~, desde tempo immemoriavel o pio festejo á
N. S. Auxiliadora, no dia 24 de ;'Iaio. ou em sp.o dia prnprio,
para o que tem esla irmandade de escolher um juiz, e juiza,
dons mordomos do mastro, dous armarlorrs, que se encarre-
guem do mesmo fAstejo com a concurrencia de lodos os ir-
mãos e irmãs.
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no ESCI\lV, O E SUAS OBRI(~AÇÕES.

moira pessoa da corporação; i lllpedido por ljuallltel' moLi vo.
presidirá () escriv,io, Gomo immediaLo.

U escrivão Lerá.em sua gual'(la os li\'l'os e papeis da ir
Illalleladt', com ordem (, aCl'io, "m um archivo, lJlle haverá IF.
cal)l'lIa, cuja chave Lerá em si, e delle não sahirá livros ou
papl'is si'l;io para sorem apresclIlallos 'em mesa 011 auLol'i.,
dade compdanL(l. I

U escri";lo escrlweL lInicament~ IIOSLlitos livros, fazendo
Lrml1o,' lIecpssarios e as,:cnLos que forem COIIVI'UIClltt.:, para
a }loa ordem t' eonheciml~lIlo das cousas, fazenelo cargas ao
tlil'sollrt>i' o de receiLa: c despezas, e1ara n intelligentl'; II ti
'111" for feito paI' pe::-soa incomplJlellle, jnlgar-se-ha nullo "
Slllll vigor, Logo qne lomar posse a nova mesa, á l'lla compele
apresentar os capillllos drsle eump/'ornisso, para sua ol)St!1
vaneia, admoeslando aos irm~(ls da mn:a, juizes c monJomos
aS suas obi'igaçi)l's, Ser;'1 rle sua rigorosa obrigação invellLa,
I'iar os Il,JOs, comn orll;ulll:ntos, alfaia., nul'O. prata, dinheiro,
titulo:, creditas que pnl'll'cel'l~m a il'ln,lIHiade, assignandn um
t >I'rno ou d iscri pç;io a mesa no,'a, 11" \'I'ndo como reGI' bil! a •
da lransaeta, declarando o <lugmenlo, ou diminuição, o mo.
tivo t; n t~ansarlor, afim de indemnisar 0sle PI'I'j11izo pelos f:1~()S

hl'ns. Faril IIffid lisla elas divida~, como da allnuaes e mesa
da olltl'as mais para apresenlar em me~a, I' nelta Sfll'á ell-
Ll'l'gIlO ao plOcuradol' para traLal' da cobl'anc; , s"rn precedell'
cia de ju~liça, salvo Sll foI' neccs~ario. Cumpre-lhe lambwl
mandar cum cuidado sl1/Tragar as alma dos irmãos com seis
mi,-sas a cada u~a; caso mOl'ra o juiz ou a jlliza no anno di:
SI'O t'argo, lhe mandará su/Tragar com oilo missas, da- l)uacs
apl'l senLará cerlidão, Estas missas ~erão rladas com pl'ereren.
l'i;) ao céljwlI,i,), t' quando l'stn não a queira, a ouLro sacer-
loL.' irmã I, ou nân,

(

O juiz terá sempre volo decisivo, Cllmpre que seja Lle boa
moral e consciencia, pois que deve inl1uir sentimenLos Lle vir-
tucle e religião aos mais irmãos, A' elle eompete 'igiar sobl'e
o b')m regimen tia irmandade (J dt'cl~ncia da capolla, das
imagens e alLar, ornamlmtos, alfaias (~bens da mesma, pro-
mover religiosamente os culLos divinos, admoeslar os irmãos
no cumprimenlo de suas obrigações, assistir aos. actos e festi-
ridade da m~sma irmandade, afervorar a devoção Llo santo
lerço lias primeiras domingas de cada mez, lepndo-se a ima.
gem da SS. Virgem Auxiliadora em seo andor com Loda a
Llecencia. Evitará o mais que possivel for o emprcsLimo de
~)rnamenLos e atraias da capella, muito principalmenle para
aso profano. A' elle compeLe convocar' a mesa, para nella se
tleliberar sobre ornamentos, concerLos ou l'epal'O, que mister'
(OI', Em qualquer acto da irmandade na cape lia ou fora della,
á que deve presidir, Lerá sempre o primtliro lugar, como pri_

Será, porem, r('cusauo todo al)uelle (Ilte, publica e os-
candalosamente tem fallaLlo ao amor f\'at~rnal, união c de-
voção á Virgem 55, Auxiliadora, e occasionandu com os mitos
comportamenlos, discordia ou am!Jição, prejuizo ou desor-
dl1m;'l irmandad3, Náo se escusará aqnelles que, sendu irmãos,
e for nomeado para algum cargo, de o aceilar, salvo se ol1'e-
recer razões plausiveis approvadas Iwla mesa,

Escusados, porem, o juiz, juizas, escriviio, t!tesoureiro
e procurador, eleger-se-hão outros pela mesma forma, e não
poderá um irmão ou urna irmã ~CCI\[IllÜar dous cargos, o que
se attenderá com prudenci:l. A mesa elegera um capellão da
irmandade, que será um sacerdote exemplar, a quem se r!ar;t
uma pen ão aunual, segundo o conlrato, Será eleito um :a-
christão, que seja homem de bons costumes e probidade, e
que possa cumprir seos deveres, á quem se dará pensão an-
Ilual proporcionada ao seo trabalho.

dado proras de zelo e fievoe"io á sua irmandade, tanto no es-
piritual como no temporal.

CAPITULO 3."
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!lO ANDAnOl\ E SUA' OBIUGAÇÕES.

L\ I'ITIlLU !I."

-H-.'. !I.

CAPITULO 7:

CAPITULU g. o

U sae\ll'i"W:n seri homem morigerado n COIISt;lCilGIiISO,{I
ilIem perl.en~r.~1 cllid:Hlo, decHneia f\ :~SS"I(I (la i,~re.i:1..~l.iildar
'l~ fllISn:,', ajndal' em ludo ao PI'oclu'atiOI', tendo ulIl ,J !llll;,
Ida dos I)rnam"l!los e alfaias, ~LS{;!gll;Hlap ..b mrsa, :oh (j-
',!Iça idonea a~;:'ig!larla pelo SI'O lialÍlll': 1/I1,IIl':'\I!TIIIIO zelo fias
IP' , p,1r:\ Ijlll' os irm:lll,s nào a I,'"oro P'II',i SlJ'L~t:a~as, ~a.ivlJ

'11/ ..... XII 1'.\II1'E 1.'

nu 1\l~VEllENIl() CAPELL: O E SuAS OIllIlGAÇÚES.

n revel'l~ndo eapell;IO i'r{l prornpto em 1' .. rGutal' as IUIlC-
('ÚI'S du ;oco ;,stallo, celebrando miss l !lOS domir;~os, 0 dias
s'lnlos [lor Ll;I~~To lios il'iIl:liJ" vivo:; I' ddllnto,s, pelo allg-
Ifll'ntll espil'ilua! e temporal dos helOí'citol'cs t' administra-
dor ',' da irmandade. cuja 'lliSS:LS 'I'i! Ú II"i'i! COIlI.I atada, com-
]Ir, '\('Ild '[l'li) as 1.I't',S m'issas do natal. 1;"rnIHem"r(li',:lf) dll:;
';('I~ d ,runto:" acomp:!nhi!ndo aos ~,i1h;ido, ;'L se:1ultllr'a,
q I,UI o pal'a isso for dIa!') dI!, rawndo os lerçlls sol) (J IlIC:,U1O
'lJ'l le; ~al\'O snll1pre os dil','it.lls p:ll'(lclli:lc,;. e ralirica na~
missas slllemlll's, t!'1I0S dous ultimos t;asl,ls.

1 'Igue a I"~()ITul' a meios jndieiaes lk\'c pret;c\der dellbe-
raçãu na mesa.

U ;lIIdad(lr será hOtllc,lI diligente c ajudará ao jll'O{;lIl':L-
dor lia t;u!Jl'ança, eondueçlil's de ol'llam~ntos, all'aias e mais
fll eei,o p,Lra as reslividadl~3, lel't;os, eI1l..:I'I'OS, H mais açlos da
lI'Inandadt'. tl conduzir C<i.l'las df: convitl\ I~ aviso:;, Altonrlelldo
o SI'O tral,alho. lIada pag:u';L de annua(~s, no anno dll seo
l,"I,'rciLi'l

CAPITULO 5. o

o t!lesüureiro guardará no cofre todo o dinheiro, cre-
ditos e joias pertencentes á irmaudad", do qual nada sahirá
sem determinação da mesa, e do que despender mostrará
recibos, justificando a sua applicilÇão. A' esle é pel'lnettido ter,
fOI'a do cofre a quantia de dez ou doze mil réis, para as des-
pezas eventuaes, e algumas ordinal'ias, como cêra, vinho,
hostia, terços &. Tudo quauto receb,'1' S8rá npresentado como
t;arga, pará o escrivão lançar no comp;)[entl~ Ii\TO, que ambos
assignaráõ; antes da posse da no\'a mesa, formará conla de
receita e despeza, e arrescntará a me~a para esta Ih'a appro-
vaI': pois que melhor poderá conIH'ci'l' ddla, LJI1C a nora dos
omamentos Iiqllidos far-se-ha 11m lermo de entl'ega, que as-
signaráõ amhos.

éAPITULO ü."

DO TIlESOUHEIIW E SUAS OIH\lGAÇOES.

,
DO PHOCURAllOI\ E SUAS OBRIGAÇÕES.

o procurador terá todo zelr, 110: /)'!ns da irmanr1;lIk na
cO[Jsl'rvaçdo da t;apclla, e asseio llé oruament(lS e alfaia:,
della, administrando-os cnidadosam '[)\.l:, de modo que não
sotTrão detrimento, pr !\'eIHlo que nalh falte para o ~anto
sacrit1cio da missa; assim t;OIll.J t;uirial'á I'm a!'/IIar a eapella
pomposamolJte, quando houver rp,stii'idad0~. chamalldo pa['a
o ajudai' o irmão andadllr. Admol'slaril G liscalisará o que os
irmãos pedirlol'es pl'cSlem contas 1.l'im(;s1.r'aimente do qWJ ti-
Vel'lJlll ti['ado pelos IHs, e as apnosuntará em mesa para SUl'

recolhidos ao cofre debaixo tle carga. ao I.l1osoureiro, suspen-
dendo. porem, do dito excl't;icio o que :lssir1f não, praticar.
formando seo alc3.nce para Se cobr:lr, segundo ddiberar a
mes')., Informar-sc-ha sobre os irrn;i(ls que ra/l('CI'r;i.o, si dei-

• 'arilo Lom que pa~ar a irmandade (I ,!tW dcvi:'io, fazendo (\0-
cumentos para a cohrança, ainda qun judiCIal (caso haja úp.
posição); e do qne cohrar apresontará otn mesa para ser re-
colhido,ao (;01'1'1',ad\'i~rtintlo qne, t;aSO haja OPPUSil,ào que
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si forem suas, tocando com proll1ptidão os sinos para as festI-
vidades, missas, e mesmo o signal. quando falleccr algum
irmão.

CAPITULO 10.

Os mordomos, quinze dias antes da dominga em que ::l

irmandade festejar a S5. Virgem Áuxiliadora, promptificaráõ
II mastro com decencia; nelle pin tar-50-lia a figura da mesma
senbora, e o farão levantar com () festejo possivel, annunci-
ando as vesperas da festa: logo depois da posse uos novo~
eleitos, que deve ser no dia da festa da mesma SS. Virtrem,
estes o farão descer, tomando conta da engie, para o mesmo
fazerem no seguinte anno. Os irmãos de mesa devem assistir
a todos'os actos dei missa, festividades, cultos divinos, enter-
ros e muito principalmente quando tiverem de tratar de no-
gocios da irmandade; visitaráõ os irmãos enfcrJ)1os, assj~till-
do-os, sendo necessarios, prestando-lhes o auxilio possivd,
conforme sua caridade fratemal, acompanhando as mais
irmandaues, os h'mãos fallecidos ú sepultura; ha vendo enterro
a mesma obrigação incumbe as Irmãs. Cada um irmão de
mesa que for dp,terminado. pedirá um mez no dia de do-
mingo, com sua 0pa vara, doutl'O da povoação e sua appli-
cação, tendo para isso licença, e o que tirar apresentar'á ao
procurador, e com seo recibo ficará desonerado, e não po-
dendo fará por algum outro irmão approvado pela mesa cOln
a mesma condição e responsabilidade.

CAPITULO H.

DA A())fISS10 DOS II\MÃOS E SUAS OlllUGAÇÕES.

O d~voto que quizcr enLral' ncsta irmawlade pagando ao
tt~e50Ur()lrOa ~smola de um mil e duzentos réis, apresentará.
bilhete ou I'eclbo do mesmo ao escrivão. e este fará termo no
livro competente, declarando dia, mez e anno, e nelle 3ssig-
naráõ ambos. não sabendo escrever assignará outro á. seo
rogo, (j licará gozando das graças e priviltgios de irmão, e
emquanto Ilãl) se fizcr 1;1'01 iterio, 011 G:\ taclllll bas da c<Lpclla,
na forma da Lei, scrá sepllltatlo na mesma, assim como sua
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11er' e filhos até a idade de oito annos, salvos os direilos'
a :ochiaes c fabrica. Quem quizer entrar nesta irmandade
s ando enfermo. para gozarem das ind ulgencias e graças
OCO lidas, sulTragios e sepultar-se como irmão será admit-

i o, (Iando cinco mil réis. e sob('cvivendo mais de seis mezes
, j' f'sta quantia. recebida como entrada, ficando suj~ito á •
I ouaes e mesadas. Estando de saude o querendo remir-se de
aOuaeS, pagará seis mil e quaLrocentos réis, e querendo re-

mir-se tambem (Ie mesadas, ,dez mil réis, em attonção dos
11'ra~ios, que a irmandade lem de lhe fazer o os beneficias
Dl Slla vida. Aquelle que entrar para esta irmandade conser-

vará os nomes, cognomes e sobrenomes com que assignar
o lenDO, sendo captivo passando a outro senhorio parLici-
I ará á mesa para o escrivão fazer as notas necessarias e este
para ser <Lllmittido na irmandade deve apresentar bilhl'te de
'co senhor. O que for irmão da mesma irmandade em outra
fregllf'zia, mudando-se para esta, e querendo nella ser rece-
birlo, conceder-se-Ihes-ha; apresentando cedula ou patente
daquella, dando por o1Terta uma vela de meia libra, e tl'ezen-
tos réis, e querendo ellt('al' novamente para gozar dos su1Tra-
ios pagará nova entrada.

CAPITULO 12 • •
\1.\ CONTRIBUIÇÃO QUE DEVEM FAZEII O JUIZ, OFFICIAES E

IRMÃOS DE ~rESA.

Como para subsistencia desta irmandade comvém que os
irmãos fação uma contribuição annual, dará cada um de en-
trada, como fica dito, um mil e duzentos réis, e pagará an-
nualmente tresontos reis. O juiz, como primeira pessoa da
irmandade, dará por sua mesada annualrncnte dez mil réis,
a juiza dará oito mil réis, cada um irmão de mesa mil e du-
zentos ('éis, o escrivão, thesoureiro e procurador nada darão
de mesada e annuaes, no 'anno de seo serviço. O juiz e juiza
não pagaráõ no anno que servIrem, attendendo á maior des-
peza.

'1'0)10 X/XXII PARTE ,I.'



DO JU/llLEO DA. QUAREl"\TA HOHAS.

C,\PITUr.o 17.-

,j;j -

() juiz, juizas, cscriv;to, th,csou,rciro, procnrad?~ e mor-
dOIDOS, no allllO de sua sl'l'ventla, tcem a entrada 11\ re para
si, lIão sl31\(10irmão, e SI'lldo poderilõ dar á gue lhe, pa~'e~er,
,atisl'3Zt'ndo uns e outro: '('OS devere, e pensoes (~e.soo cal g~.
Falleccndo algu dos ollidaes, mesarios, como JUIzes, escri-
vão, thesoureiro, e procurador, ou capellão, 110anno d,e sua
serventia. não sendo irmão e querendo quo seo corpo seja se-
pultado como irmão, poderá ser, () será acompan~lado pela
irmandade em gratificação dos serviços que prest:~rao, Achan-
do-se algum irmão onrel'mo, que por pobre naO possa ser

1'0)10 .. 'XXII PARTE t..

D,\S J\t(~ALlAS QUE TEM A JlDL\NDADE PARA CO,I OS

o FFICIA ES E II\~I.\OS.

.
Fazendo a irmandad(~ executar nos tres ~ia~ pl'oximos a

Oual'l'sma alé quarta fei:'a de cinza, () santo Jublleo das ql~a-
I 'nla hora:' na capella, \:oneedido por um breve apos ,011,CO
do Santo Padre Pio 7,", 110 anno de 180G, ,com Bencplaclto
le in dü ',2"; de Abril fio me mo aono; sel'a preparada a Ctt-

pl./Ia com todu o n?cessario, e. lod',lS as de pe7:as" como cêra,
'in11O e outras maiS, ~el';Io fcitas a custa (la IrmalHlade, e o
procurador aprescntar,'l a conta em mesa para Sfl pagar pclo
I'ofl'e,

ad J. farú a irmand de le td')' a .Virgem • ~ ~. Au.~ilia-
r' com missa cant~r1a e sermão, I for posslrel, all~s S?
m missa cantaria. IIp.libe~'ada a festa, o procur~r1or aVIsara
,0 !'l'1UJ'C'llfloparocllO para exerCer ~ua,s funcçoes ou quem

, ,11'zv'lizlJr,sa\l'o.',cmpre seos direitos, Ame~a ol'de-
n rú ao Lhcsollreiro para faZl'1' as despeza,_ neces :lI'Ias. ~om

'ra, mnsica ru. &. e sem a monO!' falta, nao havnndo .IUIZ('S
1, (lossão "lll:al'l'rgar-. (' d,~sta despcza.

C\I'ITULO 16.

CAPITULO H,

No dia 24 de Maio de cada anno, 011 quando se tenha

DOS LIVROS QUE DEVE TER A IRnJA~DADE.

DO r.OFHE E 1,'SIGXIAS DA IHUlANDADE.

no .\I0DO 1'011 QUE SE UA DE FESTE;/AI\ A S, S. VIIIGE.1.

Terá esta irmandadn os livros seguintes: um para aS.'ien-
tos de entrada dos irm;10s, UllJ para rl'ceil~ e de, peza, um
para inventaria de tuuo quanlo 110llvcr na irmanuade, como
imagens, ornamentos, all'aias, pias, moveis, dinlleil'o, dividas,
e o que pertencer á iJ'Cnandade, um para certidões das mis-
sas, um para eleição, um para deliberações e termos da mesa,
e algum mais si for necessario, e den)m todos ser rubricado~
por qnem pertencer.

f:APITULO W.

:APITt:LO 13.

/love ler esta irmandade um guiào branco, uma cruz
<iom l[w' se distinguira em toflos os aetos, rúgulando o eom-
petento lugar nas pmcissões, seguudo a antiguidade e eosln-
me; um painül que com a cl1gie da Virgem S. S, Auxiliadora,
que serl'lrá de guia nos terços, um andor qllO servirú do
conduzil' a imagem da ml~sma S('nhOr'jl nos tcrços e pro:;issões.
Terá Ulll fereLro ou caixão, em que devem ser couduzidos os
corpos dus irmãos falle 'idos ú sepultar-se a onde for destinado.

Terá um cofre 'iumciente com Lres ch:\ve~, das quacs
trrã um a O juiz, outra o escrivão, outra o thesoureiro, no qual
se guardará todo o dinlleiro, pr:lta, ouro, cobre, joia, credito.,
titulas (! tudo mais que possa ter risco, ficalldo os clavicularios
respons:lYcis cada um por ,i, e um por todo', a qualquer falta
que houl'er no que entrar para lJ dilo C0fre. Sendo necl'ssario
ahrir-se o cofre, estando algum e1ariculario impossibilitado de
eomparecer, confiará a chave :iO pro(;ul'adol', ou a um irmão
de mesa do primeiro numel'O, ficando amhos rcsponsaveis por
qnalql1er falia.
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tratado, o irmão procurador se informal'á a respeito 'e parti-
cipará a mesa p,lra esta o soccorrel' do modo possive!.

CAPITULO f8.

llAS OIlH IGAÇÕES DA IIUIANIlADE.

Na occasião em que tomar posse a nova mesa, a quo
acabar enlregará á nova o cofre com os rendimentos. que
exislirem e tudo mais que pertencer á mesma irmandade, de
que se fará lermo, que assignará a nova mesa. Fallecendo al-
gum irmão, e tencio de ser sepultado em outra parte, cumpre
a irmandade acompanhar seo' corpo e fazel-o encommendar,
assim como mandar fazer-lhe os signaes do estylo e avisar a
irmdndade para o acompanhar.

Dado o signal de algum fallecido, que tem de ser sepul-
tado, o procurador avisará ao reverendn parocho que tem de
ser sepultado aquelle irmão; c juntamente ao seo reverendo
capellão para o cumprimento de suas obrigações, e tendo de
ser acompanhado pelo seo parocho, encommendado por este
ser,'.. depois por seo capellão sepultado.

CA PITULOI!l,

Não se enlromeltão os irmãos que não são os de mesa,
no que deliberar a mesma a bem da il'mandade, e só daráõ
seo valo, quando para isso forem chamados, salvo no caso
em que esta deliber"ção inverta a' ordem, regimen e aug'
mento da irmandade: poderiLõ sim propor a mesa para pro-
videnciar e evitar orna0 eIToito e quando assim não fação po-
deráõ recorreI', as autoridades para fazer evitar. Quando qui-
zer algum irmão ausentar-se, dará parle á m sa para no caso
de fallecer, esla lhe mandar fazer os signaes e suITragios,
não devendo, ou deixando com que se pagar a irmadade: es-
lando a dever e passando a sua ausencia mais de dez annos,
deve ser reputado comonão existente e por-se-ha a conta no ter-
mo de sua entrada, e quando aconteça por sua ausencia não
querer continuar comoirmão avisará a irmandade para se lha
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I I' baixa, B não ser lembrado pa~'a cargo algum, Iicanuo a
mnanrlaile desobrigada dos suITraglOs.

Cada um irmão terá obrigação de resar todos os cli,as
uma corôa de sete mystel'ios, oITerecida a pureza,da S5, Vlr-
'em Auxiliadora, applicada em modo ele sutTraglú pel~s ::.'-
mas do purgalorio; assim o~l,ra pela alma de algum Il'Inao
fallCcido, logo que tenha notiCia.

CAPITULO 20.

IlAS OIlIUGAÇÕF.S nos IR~L\OS,

(I.iui7., juizas, oniciaes, lDe~:lI:ios praticando algul~la.
musa Cllntl'aria a s,:o dcvor em preJulzo ou e~canda.lo, da I~'.

lIlallrlade. verificaria e conhecida a causa sera wI'I'Ig](lo Prl-
lIIoira e segunda vez pela mesa presente, seo reverendo ca.
pl~II;"ioe na reincirlcncia será suspenso do cargo, lavl'3l1do-se
termo de ludo, e nãu será arlmiLlido mais para cargo ~Igum.
e n~o Sl'udo juslo terá (I reeurso de queixar as autoridades
para delibl~l'ar o que for justo,

o il'lll;io que senelo rebelde nu pagarnellto de sua mesada
ou annual'S, podenllo n w"io razenclo .ser~ admoest~do em
llli'Sa. pl'es(:nle seo reverendo capellão; e I~ers~veranclo em
sua I'ebuldia alé o tempo de lres allOos, sel'a rlsl:ado, sal\'o
se callir em pobreza tal que o não possa faze.r" e neste caso
uiio pode ter sutfragio em sua morLe pelo proJulzo.que ,ven~ a
ler o irmandade. O mesmo praticar-so-lIa com aqu,eIle lr.ma~,
filie, deliberado, ou por qualquer ~otivo, rOI:mar rtxas, IIlln-
~â, 0\1 rIlJ~ol'(lem, o qual reconheCido sera riscado.

CAPITULO :t I.

Não se fará IIlesa para Cf lla Iquer deliberação só 90m o juiz
e offiei,li's, porem. im com seis irmãos d.e m,esa, nau _poden-
do Sl'r com doze, e quando não se possa IOtelral'. serao cha.
macio ()~quPoser\'ir:lo no arlllo antecedente, Faltando u es-
t'I'IV;lll jll'lH':lII'adllr para os ados' da !Ilesa em '!Uo se deva ra-

1"41.\10 x\:xu rAlHE I.'
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LEI N. 21!r8-DE 30 DE OUTUBRO DE ,1875.

c,.\ I'ITllLO L o

DA CONS'f'ITUH,:.\() E AOmNISTI\.\(.:.\O 11,\ Ul\llE~1.

DO SEU FDI, f)UIL\lj,\O E ~U~EI:O IIE llL\I.\OS.

Lei que approl'a os estatutos da veneravel Ordem 3," de N. S. do l\Ion-
le do Carmo da imperial cidade do Ouro I'reto.

AIL. 1." ,\ \'('Iwra\'l'i Ordl'llI :\," dl~ N, S. do Monte rio
',anHO. ('l'I)da na illlp('rial 1:I,!ad'l do (l1I1'It \'retll, e e<11 i1i1'111 a-
'!<l ;101'carla l)JtelJtl~ de (,; d" ~Iaiu de 17:; I, Ó a I;illlgn:g:J.1;jo

Arl. l.0 Fk;io apPl'ovarlos os estatutos ,da vl):wravt'1
flldl~llI :.1." do N. ~~. dr) MOlllo (lo Carmo da imperial eiil:lIil) do
UIII'(I I'reto, t:f)nsLantos d()s 107 artigos 1j11l' adiallle :-,'i'gllcm,
ol'ga(lisaL!os pela mesma Ordem p:lra egl'l-a,

.\rL. 2," Hevog;io-se as disposiljiJl)s :.:Ill cnntl'ariu.

l'p\lm Vicente de Azevedo, pl't~siL!enlo da (lI'o\'incÍ,l de
,\lill;IS (~craes: Faço saber a todos os si~os hahitantes que a us-
,elllliléa legislativa provincial decl'(1tou, e eu sanccionci a Lei
St g:jinll':

PEDRO VICE.'TE !lE AZEVlmo.

Para V. Exc. Vl'l',

(L. S.)

1:1)1' termo, chamar-se-hão os traos n-tos proximos, on o juiz
oIegerá dous tllPsarios para si'l'virem em seo lugar, No dia da
festa da SS. Virgem Auxiliadora, o juiz, juizas e todos os
mais ahi assistir;lõ a füstividade e lOgo depois pl'estal'áo sua~
esmolas .

. ,N.iiOse porá em pratica (;Ousa all(utrJa, ainda que pareça
utll a Irmandade e ~ capella sem s('r dt'li!Jel'ac!a, (lU ac(;Orc!a-
da pela mesa, cuja cicli\)l)ração, e suo elftJito fica sl)mpre 511-
jeila .ás anloridades.

Honorio jJ"l'mfto Piltlo (te Vigueiredo.

Secrdario d~l provilH;ia

Tarnbem seril admittido como irmão qualquer hOfllr,m
liv~e, e gozará das mesmas vantagclJs de irmão. pagando a
(~ntrada IJ annuaes marcados no Capitulo ,II, o que tambem
fará querendo remir-se aLI profes:,ando nal hora da morte'.

Art. 2. o Hevog5.u se as displ)~iç,)es em cOlltrario,

Mando, pOI'tanto, a todas as auLorid"d(,s a quem o co-
nhf'cimento e execução da referida Lei pert(1ncel', que a cum-
priu e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O secretario dl~sta pl'úvincia a raça imprimIr, publicar o cor-
roI', Dada no palado da pl'esit!ellcia da provincia dI) Minas
l~eraes aos vj[}t{~ l' nOYI~ di3S do mez d(~ OlltuiJro tlu' anoo do
nasci monto de Nosso ~onlto:' JOSIIS ClJrisLo !I(' mil oitlJeeilt()~
e setenta e dnco, quinquagesimo 411art.o (LI irllll'pendencia c do
Imperio, '

llodol{o AU[Jl1sto (;ollzaga a fe,z,

Sellada li publicada em avuls,1 ne~ta se'Te,taria, aos 2H
de Outubro de 1~75



DAS ATTlUBUlÇÕES DA MESA.

DA DlHECÇÃO FORA DA SÉDE DA ORDEM.

51 .-:. 10.

TO~ro XXXNII PARTE L'

Art. 9,° A administração fora da cidade do Ouro PI'e-
to, e naquelles lugares quo por sua importancia e numero de
irmãos exigirem esta medida, será confiada ~ um presidente
e um vico-commissario, nomeados pela mosa administrativa.

Art. to. Compete á mesa administrativa:

~ -I: Promover o culto divino, conforme os preceitos
da igreja catholica, e deliberar sobre as festividades que se
houverem de fazer annualmente, na conformidade dos pre-
sentes estatutos.

~ 2.0 Administrar com todo o zelo e economia os bens
da Ordem, deliberar ácerca das obras, ou repal'Os que forem
julgados necessarios no templo, ou qualquer edificio de pro-

CAPITULO '._.0

CAPITULO 3.°

ÁI't. (I:' Compõe-se a mesa administrativa, alem do
l:ommissario, dos seguintes membros: Um pl'ior, um sub
prior, um secretario, um procmador, um thesoureiro, doze,
tlefinirlores, um zelador, um vigario do culto divino.

ArL. 7.° Alem destes, haverá as seguintes dignidades,
que nIo se computão na classe dos mesarios: Uma pl'Íoreza,
lima sub prioreza, doze servas de N. S., uma vigaria do cul-
to divino, uma zeladora e dez sacl.lristãns.

ArL. 8.° Sob proposta do secrelario, poderá sei' eleito
pela mesa administrativa um irmão ajudante, que o auxilie
nos di \'ersos trabalhos da sccretal'Ía a seo cargo, e qne o
'ubstitua em suas faltas ou impedimentos,

.~ 3.° Q . . d.) ue seja maIOr e quatol'ze annqs.

CAPITULO 2. °

- 50-

daquelle.s fieis ~e _ambos os sexos que se propõem a praticar
o~ pl'eceItos chnstaos, debaixo cios auspicios e assistencia di-
vrna da Immaculada Virgem do Jlonte Carmelo.

Art. 2.° São soos fins:

, Si. 1;° Pr~~tar culto à religião de Jesus Christo e à sua
MCI:atlsslma M~J, segundo os ritos e disciplinas da igreja C;t-
thohca apostohca romana.

~ 2.° Soccorrer os seos irmãos com o auxilio poss:\'el
espil'itual e tempol'al.

. ~ ~. o Dal' sepulturas aos corpos e sulI'ragar as almas
dos Irmaos fallecidos.

Art. 3. ° O numero dos irmãos é indefinido assim como
o tempo de duração da Ordem. '

A.rt. 3'" . Para. que qualqner pessoa possa ser acei ta
como Irmao, c precIso: '

.~ L° Que seja d~ ~ondiç~o livre, honesta e, por suas
qual.ldades, tratos e poslçao social, capaz de prestar á Ordem
s~rvlços pesso.aes e pecuniarios, a .itiizo da mesa administra-
tiva ou do prIOr, por dalegação desta.

~. 2 o. ,Que tenha sido recebida na Ordem pelo Hvm.
commlSSal'lO, com as .solemnidades e ritos prescrlptos nas
bulias .0 ~reves aposlohcos, pl'Ovisões dos Hvd.s padres geral
e pro\'lIlclal e mesa administrativa. '

DA !ilESA ADMINISTRATIVA.

ÁrL. õ. ° A dir~cção e Iiscalisação suprema dos negocias
da Ord~1II compete á mesa adminislrativa, eleita ['da forma
determinada nos Pl'lJslJutes lJslatulol'.
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CA PITULO (j. o

.. 10.

nA N()~IEAÇ,\O r. ATTRIllUIÇOES no cOmllSSAI\IO.

Al't. 'IG. Para o f'mprf'go de ~o:nrnissario tdeg~rá. a 0t
rOI na assembléa geral, por escrutlnlO secreto (: maIOria ao-
luta de \'oloS prC'sentes, um sacerdote, irm~() d~lIa, 9ue,

I nnindo nm sua pessoa moralidade, .virtude, 101eIllgencla. e
illu.lração, dê garantias de bem SeI'VlI', e merep o respeito

pstima devidos a eSS(leminente cargo.
Art. Hi. lncnrnbrl ao commissario:

~ L" Comparccl'r e omciar em todas as funcções reli-
io"as da Ordem.

~ :l.. Celebrar em. horas certas e design,,~as, de h~r-
mania com a mesa, as mIssas dos sabbados, domIngos e dIas
santincados, applicando-as polos irmãos vivos e defuntos da
Ordem.

~ :3.' Administrar aos irmãos .na capella da Ordem om
dias de julJileo, e srmpre que o pedirem, os sac.ramentos da
l'cnlteneia e cllcharistia.

~ '1.. Confessar e .absolver aos irmãos moribundos a
qualquer hora que para ISSOfor chamado.

~ 5.. Eneomml~nL1ar aos irmãos finados e acompa-
nhai-os até á sepultura,

~ (i.c Assistir ás sessões da me.sa, sempre que se tr~tar
de ohjecto relativo ao culto ou da clClção d~ novos mesanos;
incumbindo-lhe neste caracter fazer sentir aos presentes a
importancia e g 'avidade do aeto. para que se compenetrem
da [lUl'eza e rectidão com que devem proceder, sem que toda-
\'Í:l sua falta tome iIIegaes as decisõos c resoluções da mesa.

~ 7.. Professar as pessoas que no~ tormos ~o art. ta ••
forem admittidas a entrar na communhao carme1Jtana.

llA CONVOCAÇ,i.O E SESSÕES DA MESA.

jJriet!:lIJn da Ordem, c sobro (o(los os mais o!Jjeclos da f'çono-
mia illlerna da mnsma.

- ;'j2-

~ 3.. Tomar contas annllalmellle ao lhrsourciro C pro-
curador, na forma determinada nestes f'statutos.

~ ~.. Dal' lodas as providencias necessarias para a boa-
arrecadação das rendas e bens que pertenção ou por qualquer
titulo legitimo venhão a pertencer á Ordem.

~ 5.. Prorel' úcerca da satisfação de todos os encargos
a (jll(l a Ordem cst('ja sujeita, e a defeza e consernção de seos
(lireilos, quer judicial. quer extrajurliciálmente.

~ G.. Detcrm inar t) decidir ludo quanto for consernr,n-
te ao beneficio e ellgmndccimcnto da Ordem, cumprindo e
fazendo cumpril' os presenles estatntos.

~ 7.0 Constituir procuradores para tratarr.m de seos
negocios, semprr, que for preciso, por meio de instl'llmenlo
particular ou publico.

CAPITULO 5 .•

Art. 11. A mr,sa ser;l convocada todas as vezes quo rol'
pcllo prior julgado necessario, srntlo seos membros avisados
previam1mte para' este fim.

Arl. 12. Tambcm se rennir;l dia quando houver re-
quiSição motil'ada e POl' escripto úe sfJis mesarios ou de vin-
te irmãos, espt'cilicanr!o-se o lirn da reunião.

Árt. ,13. Não poderá ella delibrrar sem quo estrj;lo
presentes metade e mais um de seos membros, e as decisões
sl'rão tomadas por maioria absoluta de votos.

Art. H. No caso de empate, terá o prior voto de qua-
lidade.
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lentos, ou que faltarem o l'espeito devido á mesa,.ou a qual-
quer irmão: não podendo recorre~ a este cxpedlCnt,e, s~~
que por tres vezes tenha chamado a ordem, sem S61 aLten
dido.

- 55-F. ;';, 10.

5." Vigiar que os direi los da 0rde!n. sejão 'pro.l~oi
vidos e reslluardados com a mais zelosa so\lclt~lde, .Iu(\I(,)a
011 extrajudicialmente, propondo á mesa as medidas que para
esle fim lhe parecel'em opporLunas.

~ 6." Ordenar e dirigir o sCI'viçtl int~rnu da urdell~,
fist:alisanuo constantemente o exacto cumpl'lmelllo de dcvl,;-
I'OSda parLe de carla um dos mesarios,

~ 7,. Hubricar os livros, cuja rubrica n~iu for da COIl1-
[llJtellcia do provedor de capellas.

~ 8,. Nomear as commissõ('s que forem reclamadas
l~m casos especiaes.

~ !),O Fazer expedir c assigllar com o secre.Lariu a,"
portal'ias de pagamento de despeza.s da Ordem, depOIS de m~-
lIuciosamente examinada sua Ir.g:-dlllade e a dos documellLos.

~ 10. nesi~n~r.o sacerdoLe (Iue deva ser encarrega(lo
doS sermões das testmdades da Oroem.

ArL. 21. Em geral, compete ao prior Lornar dbliu.c ..
r~ll:(jesnos casos omissos nos presenLes estatutos, c que nau
I'o,:omda especial attribuição da mesa administrativa, ou as-
~elllbléa geral dos irmàas .•

Art. 22. prior COlltril.Hlirá !Jara as despezas da Or-
dem com a joia de quatrocentos mil réis, paga dentro do
anllo de sua serventia.

Art. ~3. A forma e condições do sua I'1l'ição, e bem
a~:,im de sua subsliluição \'fio adiallle IllI~nciolladas.

ArL. J. 9. O prior é o chefe temporal da Ordem, com-
petindo-lhe a immediata fiscalisação de todos os aCtos da res-
pectiva administração

Art. 20. São suas attribuições:

~ LO Convocar a mesa ou assembléa geral dos irmãos,
na forma do's arts. 11 e 12.

~ 2.° Assistir e presidir a todas as solemnidades e
actos funebres da Ordem.

~ 3.° Prover de prompto sobre qualquer emergencia
que reclamar urgente solução, communicando immediala-
mente á mesa o que hourer resolvido 011 determinado.

~ 'LO Dirigir os trabalhos da mesa e da assembléa
geral, mantendo a ordem e o decoro nas sessões; concedendo
licença para falIar aos mesarios e irmãos que a pedirem; ad-
vertindo e fazendo retirar do consislorio os membros l,urbll-

))0 PRIOR,

CAPITULO 7,.

~ 8,° Dirigir aos novo~ mesarios, no acto de sua posse,
IIma.allocução concernente ao desempenho de soas respectivos
cargos, e cxhQrtar caritativamente ao cumprimeuto de seos
Jeveres os irmãos que se mostrarem tibios, remissos ou negli-
gentes,

. ~ n.° Acompanhar a Ordem nos diversos actos a que
tem ella de assistir fora da igreja.

Ar\. -17. O commissario percebel'á annualmente uma
gratificação, que lhe será arbitrada pela mesa administrativa,
tendo-se em aLtenção as circumstancias e forças da Ordem.

Arl. 18. Quando impedido, ou no caso de vaga, será o
commissario substituido pelo sacerdote que a mesa interina-
mente nomear.
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~l;\. Expol' em mesa un as~()mblé~ geral,! lim para
fjnc furem conv adas, ljnanrlo o prior o nao faça.

~ I,.. Concorrer a todos os aclos o fc-;ti I"idades rei igiu-
sas, inv('IIl:triar os I>:'n" confiados il guanla do (ll'owradlll'.
zelador. sacltristão c thcsollreiro, fal.:1ndo-os assignal' I) res.
p;~cti\'O lan(jamento, depo!s do conferido.

TOIIO X:XXII PARTE I,'

~ ri," Enchor os impressos de conheciu1t:~I!OS e ~eci~os,
e assigllal.os com o tlloslllll'eiro, para se t:Xp,~dll' aos Irmaos,
, I)uaesqucr outras p:~ssoas. que fizerem entradas para os co~
fres d~LUrdem.

~ (;'0 Dal' as certidõús f}ulj forem pedidas.
~ 7," Apresentar em mesa todos os papeis, (11le a olla

forem dirigidos ou devão Ser presuntes, e tomar nota das Lle~
Gisões, qne sobre elles forem dadas.

'R.o Lançar no livro de recr.ita e despoza, as quantias
(JI\(' o lhesoureiro, segundo a.s respeclivas guias ou .conheci-
1I1('lIt05, tiver rec"bido, assignando ambos a c~rga,.o bem
assim a. addições do desr:~zas. que tamb,'m sl~rao asslgnada~
pela parto recehedora. ))u (.lespeza nenhum lançamento sera
feito sem o paglle~se cio prior,

~!l." Lançar em Ih'l'o especial os Lel'mos dll conLl'aLos
() arrendamentos da Ordem, depoi' dl~ pagos os Llevidos sellos.

~ 10. t ssi!!lJar e dai' ;lS partes, ,!cpois de lalH:ada a
f:tJlIta no livro, Ilma e.edula COIII a srgull1te not;],: O Sr ....
assignoll a desp(~za n .... e tem de ['['cobor a quantia de rs. !l.

~Il. Expedir com a precisa anLecipação convites par.a
as pr(lcissõl's e fl~stividad ••s, hpm C0l110 quaesquor olltros a\'J-
sos e participações, qlle illteressarem a Ordom.

~ t 'lo ()iri~ir os trah:dilns da socretari;~j .fazel:os expo-
dir Ctlll1 a duvida e. acLidito. Illantl)ndo 0111sallslactol'lO eslado
de asseio é boa ordem o arcllivo.

ArL. ::25, São allribuiçues do secretario: '

~ 2." Concorrer a todes os actos e festividades da Or-
dem.

Art. 2,.. Ao sub prior compele:

~I." Substituir () prior em sllas faltas ou impedi-
mentos.

1\0 SUB 1'1\1011.

no SECIIETAHIO,

CA l'ITULO S .•

. _~ 3;0 _ Con~id.ar os il'lnãos filie nas solcmuidadcs c pro.
clssoes dcvao aSsistir com tochas, levar os andores varas do
pall~o I) ins!gnj~s,. preforindo sempl'!! para eSSes s~l'viços os
lrmaos mais dlstllletos.

~ 4.." CÚlitribuir ~om a joia de cem mil réis, paga pela
mesma fOl'rna estabuleclda p,ira o prior.

~ fj, o Ter nas sessuL's e I'm todos os mais ar;los lugar á
direila do prior.

CA PlTULO D."

~ :J." Nolar nus res(leclivu~ assontos uS divul's()S cargos,
para que tonhão sido el\~ilus os irm:i.os, oSlwcificando a dala
IJ mais circulllstallcias, debitando.os pela imporlalJcia das
rospoGtiva.s joias I; crl'ditalldo-us pelas qualltias pagas.

~ q.o lJar haixa ;105 irmãos f}lW f;dlt'cerem.

~ t. o Assistar a lodas a~ me 'as e assernhléas gera(~s,
lavrando as :lctas do que nellas OCWITer,

~ 2." Ahrir em livros proprios, l~ em forma de conta
correilte os ass['ntamentos das possoas (j1w profl'ssarern na
Ordem.
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~ 2.° Allxilial-o nos trabalhos lia secretaria, sob sna
immediata lIirecção.

:l. o Comparecer ás solemnidaàes e funeçõ('s lIa Ordrm.
CA !'lTULO lI.

- 59-f. N.IO,

DO I'ROCURADOI\.

,\('1. 28. Incumbe ao procurador:

~ L o ComparecOl' ás mesas, assembléas gorar.s, festas
. r. mais actos da Ordem.

~ 2.° Procurar instruir-se do estado dos negados da
mesma, colhendo esclarecimnntos de soa antecessor.

~ 3.0 Examinar o estado dos bens' c estabelecimentos,
vendo que providencias ou reparos necessitão, e de tudo dar
conhecimento á me~a. 'para esta deliborar, como for conve-
niente.

~ 4..0 Promover as demandas da Ordrm.

~ ;;.0 Cobrar as dividas activas, annuaes, joias, esmo-
Ias, lega.dos e em geral toda a reclli ta onlinaria ou ex tra-
orllinaria, requerendo em juizo o que OI'mister, e entenrJen-
do-se a respeito com o prior e secretario.

~ a.o Ajustar as armações, compra de cera, musica e
tudo mais que necessario for para' as festas e solemnidades,
sempre de accosdo com o prior e secretar~o, e apresentando
logo a respectiva conta para ser paga.

~ 7.0 EITectnar as compras mindas da sachrislia, os
guisamentos, ntensis de pequeno valor, e providenciar sobre
a lavagem e as io dos paramentos.

~ 8.° Avisar e fazer avisar, oe accordo com o secreta-
rio, os irmãos para as festi\'iIJades, enterros e mais actos da
Ordem.

D,) AJUDANTE DO SF.CI\ETAIUO.

Arl. '27. O ajudan te do secretario ~erá da escolha des-
te e com appl'ovaç;lo tia mesa: competindo-lhe:

Si 1.0 Substituir o s('crel()rio nos casos de impedimen.
to ou CaHa.

- t>8 -

~ Jõ. Extrahir as contas correntes dos irmãos, cntre-
gal-a~ ao procurador ou andador, para elTectuar a cobrança,
e actlval-os no cumprimento desse devoro '

~ 16. ,Registrar em livro pl'Oprio os omcios c demais
peças expedIdas pela mesa admini trativa ou prior.

~ 17.. Apresentar em mesa, para serem approvadas, a~
actas que tiver lavrado, na conformidade do ~ 1 o (reste artigo.

. ~ I~. Org,~nisar annualmente a pauta dos novos mo-
sarlOS, .afIxando-a em lugar ostensi\'o da igreja, e publicando-
a pela Imprensa, sempre que for possivel.

_ ~ 19 .. Organisal' d? mesmo modo urna relação dos ir.
ma~s, que tIverem fallecldo no d(~cllrso do anno, com deda-
raça? dos carg?s q,ue ex~rcerão dia c lugar do fallecimenlo,
e a!Iixal-a na IgreJa no oltavario de todos os sanlos em qlle
tem lugar a encommemlação geral dos mesmos. '

~ 20. Mandar com promptidão fazer os devidos si<Yn'l-
es pulos irmãos que tiverem fallecido, e bem assim os c;;l\:i-
tes para os respectivos funeraes,

~ 21. A~res~ntar annualmeute á mesa, no dia tia pos-
se, um relatol'lO clI'cumstanciado de .todos os factos impur-
tantes,que occorrem durante o anuo, e archival-o depois.

~\rt: 2ü. O secretario. servirá por tres ali nos, . e será
s~lbstltuldo em seos impedimentos pdo ajudantu, fJ na falia
deste I!elus seos antecessoros. No caso, porem, de morte uu
l'enU!H:la, se procederá á noYa eleição.

CAP1TULO 10.



no ZELADOIl.

~ 7." Contl'ihuil' com a joia de ooze mil réis.

CAPITULO 13.

- Gt -

Comparecl'r a todas as mesas, enterros e actos

• :". 10.

~ ;j.•

da Oruem.

~ G." Apresentar em mesa no dia da pos.se dos novos
mesal'ios UlIl balancete documentado da rJcelta c despeza
do anno 'compromissal, entregando por essa occasião a seo
snccessor os saldos que se verificarem, e mais objectos, que
lhe tiverem sido confiados.

oos DEFINIDOHES.

Arl. 30. Pertence aos definidores:
:~ 1.0 Tomarem parte em todas as deliberações da mr-

sa administrativa, onde lêem assento c voto, propondo as
medidas, que lhes parecel'em justas, para o engradecimcnto
da Ordem.

~ 2." Acharem-se presentes a todos os aetos religiosos e
funebres da Ordem.

~ :3." Contri!Juil'em com ~ jo~~ e trinta ~i1róis o 1.0
definidor, (j de vinte e quatro tnllrOls os demaiS.

~ !t.. " Substituirern o prior 011 o snb pri.or em_suas fal-
tas ou impedimentos, pela ordem oe suas dcslgnaçurs.

CAI'lTULO 14.

Art. 31. Incumbo ao zelador.

~ 1.0 .Assistir a todos os actos da Ordem, tendo nas
SCSSÕllS da mesa assento e voto.

~ 2.0 Zelar e ter sob s~la glla~da, .cl~ harmonia com o
procurador, as aJraias, utenslS e mais obJectos da Ordem.

lmro XXXXIl PAHTE t .•

CAPITULO 12.

DO TIlESOUREInO.

- fiO -

~ 9: Dirigir o hospital, obserl'ando as prescripçõns rc-
latiras a este ramo do serviço.

~ 10. Solicitar as prec,isas licenças para aquelles actos
da Ordem, que não se acharnm explicita ou implicitamente
comprebendidos nos presentes estatutos ou quaesquer bul-
Ias, decisões, accordãos ou despachos.

~ tI. P1'Omover a prosperidade da Ordem, convidan-
do para o gremio della aql1ellas pessoas em que concormrem
os requesitos do ar1. [L.

~ 12. Zelar e fazer zelar as alfai:ls e mais objectos da
Ordem, evitando que sejão extraviados ou emprestados.

• ~ 13. Âctivar o saehristão, andador e mais emprega-
dos 110 cumprimento de seos. deveros, admoestando.os,
qU:lIldo rílmissos.

ArL. 2!1. 8:10 attribuições do tbesoureiro:

~ Lo Receber e ter sob sua guarda os rendimentos da
Ordem, comprehendendo as joias rios irmãos e mesarios, lega-
do, esmolas n rendimento da salva, arrecadações elTecl,lladas
pelo procurador, andador e quaesquer outras joias e alfaias,
que derão entrar para o cofre.

'~ 2.0 Assignar os conhecimentos e lançamentos das re-
ceitas/de que lhe fizer carga o secrctario, e bem assim o in-
ventario das alfaias e mais objectos, que rorem confiados á
sua guarda.

~ 3.0 Pagar ás partes, em vista da nota expedida pelo
secretario, as quantias mandadas satisfazer pelo prior.

~ !t.• O Activar e auxiliar o procurador na cobrança da
divida activa, e snbstituil-o em suas faltas 011 impedimentos.
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CAl'IT LO 17.

:l.. Contribuircm com a jllia dI) seis mil réis.

- Ij;j -

CA l'lTULO I G.

. ,. 10.

~ I.. I'rornll\'ur com desvclo e empenho, pelos meios
qlll~ l'stlveJ'('1\l a seo alealll:e. l) augml.lnLo Lio nUlllero das
lrm;ls. cOllvil1andu, para esse lim, as [H:ssuas que e.:tivl'I'cm
lias eillldicçÕt~s dl~sorem admitidas.

~ ~.. Agellciar esmolas e donatÍ\'os para a Ordelll e
para as il'Ul<ls fel'mas e uIJeessital1as.

'a.. Assistir as festividades da Ol'LiulIIe apres('ntarlllll-
Sl~ na capclla nos dias de recepçio, prolissão, juililco, acompa-
nhaLia LiL' lIIais algumas irmãs, a cumilt; SI~I), ali III du tOI-
lIar-se lIlalS solell1ne () adu.

Arl. ;34. A prilJn;za sl)r£1 deiLa dentre as irm~ls mais
alltigas,llOlJlJslas c (bastadas. preferindo-se sempre qlll: fúr
pl)~slvd as qUll j;"1 tiverem scrviLi.o ali os cargos.

ArL. a5. S~l'J suaS ubrigações:

1)\ 1'l\llll\EZA, SUB I'IUOlteZ\, í',1';L.\DUI\A, 11\.1.\ VIG.\I\I.\ E SI~I\\'.\S

/lE ~. S t,;N 1101\ .\.

DOS SACllnIST1ES.

ArL. a3. Aos sachrist~les, que serão tirados da classe
dos il"luãos mais modllrnos, incumbe: .

~ l.. Com pareceI' nos actos da (kdcn1.

~ :2.0 Ajudarcm Oprowrador, vigario do culLo divino t'

zeladl)l' 110 eXIJrcit.;ioelc suas atLribuições, Leudclltus ao bom
arranjo u decollda da igreja c prepara li vos e al'lIl,lt;ões para
a: I"l.'stividad(~s.

Art. 32. São deveres do vigario do cuILo divino:
~ 1.° Comparecer a todos os actos da Ordem, e ter as-

sento c voto na mesa administrativa.

~ 2.° Acompanhar o pregador da sachristia ao pnlpi-
to e vice versa.

~ 3.. Convidar os irmãos que nos enterros devem car-
regar o ataúde, não tendo o finado 011 sua familia providen-
ciado a este respeito.

~ 4. ° ~linistrar os objecLos necessarios para o serviço
religioso diario e so 'mnidades da Ordem, cntenclendo-se
a respeito com os funcdonarios, a eujo cargo estiverem.

~ 5.° Auxiliar o celebrante em todas as ccremonias d~
ritual, ministl'ando-Ihc o thuribulo nas occasiões devidaS;'
activando e promovendo a distribuiçã,o de tochas accesas ao
prior c mais officiaes, de conformidade com o I'st)'lo e usos.

~ G.. Ajudar a illuminar a igreja nas occaslões de festa
e apagar as valias, depois de findas as ceromonias.

~ 7. Substituir o zelador em seos impedimentos Oll
faltas.

~ 8.. Activar o sachristão no cumprimento de seos de-
veres e admoestaI-o, quando negligente.

~ 9.. Concom~r com a joia de oito mil réis.

- G2-

DO VllalUo \lO CULTO \lIVINO.

~ 3.° Auxiliar o proc.ura.lor nu exercício dn suas at-
tl'ibuiçõcs, e especialmente nas dr:corações da capella.

~ ".. Exr.rcer as funcções (k enfermeiro móI' do hos-
pital, logo que esLe se estabelecer.

,
~ 5.° Contribuir com a joia de doze mil róis.

CAPITULO 15.
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TITULO 2.°

- (j5 .~

1l.\S ELEiÇÕES.

I

C,\ PITULO 1."

DAS ELEIÇÕES E POSSE.

,. 10.

~ 'I." Conclnida a volaç:l0, O prioi' I.:OnI<1I':'lo numero c1(~
ci'dulas ('('cehi as, c se pl'Ol.:edorá á aplll':Lf;iio, lendo o com-
mis:al'lo os nomes dus ,"olados, o cscr(JvCIl Jo (I sl'crdal'il) na
propl'ia pauta o numel'o de \'olos quo I;ada C,llldidatu li 'ul'

olltido.

~ ~." t:llllduida a :qlllraçào U publil'add 11II1IludiaLa-

~ 1." No dia do S. Simão Stock (I() dl~ ~lai(J), prec1.r1i-'
\0, os Ilel;essarios convites aos irmãos resi(lonlus n:l capital,
, rPlIlIidos estes no consislorio da, capella, accso o alLar, e
CJlflpetenternonto paramentado, rl'citará o B \'d. tommissa-
ri o hymno-Velli sancti spiritus-findo o qllal declarar!l o
prior alJ()rta a sessão e qual o soo fim .

~ 2." Obtendo o sccretario a palavra, aprcsentaril a
paut:l, qne previamente terú organisado, (lo accordo ('010 o
prior, contendo os nomes de tl'OS irmãos dos mais hahilitados
para cada um dos divcrsos cargos da Ordllrn. l:xeepção Feita
do: til) IjIlC tratão os arls. 30 lIsq no 4. ,ll 11dri buiril pelos i 1'-
m'lOS prosr,nlt''S cednlas contondo os nomes dos irmãos, de, ta
artl' illcluidos na dita (lauta, para o ca('go de prior.

~ 3." Em soguida. :e procedl'r:'l ao rl'cehi dll'nlo do: \"0-

tllS, ljlle sl'rilo rccolhidos 1'01 lima III'n,a. COllt'lll!O o lIomll
bljllcllc ç;all(lidato qne (!l:ntre os tres da palita pcrFerircIII'
para o cargo de prior.

Art. 'I~. Excepto o sl'cretario, qllo scrá elcllo de lres
m trl's aunos, lodos (lS mais cargos da Ordem s:10 de nleiç:io

élLlIllla, u pela forma seguilltl'.

~ 4.. COlltribuir llOm <~joia de cem mil réis.

. ArL. 36. As condicões exigida' para a eleição d:l
prlOreza são as mesmas da prioreza.

ArL. 37. São suas obrigaç,ões:

~ L° As mesmas impostas a prioreza.

~ 2:° Subst.it~lir a prioreza em ~eo~ impedimentos c
conlrlblHl' com a .IOla de cincoenta mil réis.

.~ 2." Contribuir com a joia de dez mil réis ca(la uma
e com alguns anjos, quando hOIl\"IJl' procissõC's.
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Arl. H. CompeLe-lhes:

~ \," Assistir a todas as festivl(lades ela Ordem alim
<le quo o aclo .torne-se mais solemn!', vindo dc\idamc;lLr. pa-
ra Illunl ad as .

ArL. 38. A zelador'a o irmã' vigal'ia ser;lo elellas dentru
as irmãs mais morig()~adas p. de bon~ costumes.

Arl. 3D. Compete-lhes:

~ 1.° Assistir as feslividades da Ordem.

. ~}. ° .Ap~'esenlarell1-se na cap(dla nos dias de recepç;10,
profIssoes e .IubIleos, acompanhadas de mais al"urnas irmãs
a seo convite, alhn de atarem as correias e por~m bentinhos
nas que tiverem de proFessar.

~ 3.° O tl'atamct1to, lavagem e engomação das vesLi.
montas e dos Ol'namen os brancM.

~ 4.° ConLri!luir com a joia (k r1rz mil réis cada uma
e com alguns anjos, fluando htllll'or prodssões.

. Ar!. :10. P:ll'il I) c:lrti0 (k servas do N. Senhora, sorão
elCl.tas as Irmãs,.que tiverem pelo menos dOllS annosde irmã,
o nao tendo servlllo outros cargos nnis tJlevados.
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DA POSSE.

CAPITULO 2,"

, 10.

lor graduação, sem que tenhão decorri~o quatro a~n~s,
ois de sua ultima servenlia, salvo convrnd? na elelç~o,
eplo para o cargo de prio[', que só podera seI' reeleito

Ojois (le dez allllOS.

ArL. '~8. As seis horas da tarde do dia designad~ para
fi po 'C, reuni(los no consistorio os irmãos em assemhlea ge-
Tal, flcando da parte direiLa os mes~l'ios que t~em de.ser em-
I)Iss'ldos, e da .esquerda aquclIes ~Uja serve.ntla e~plra,. de-
frrirú o commissal'io ao novo prlol' c mais omcmes Jura-
Moto aos Santos Evangelhos, sobre um livro dol~os, de bem

IIclmonlo cumprirem os seos deveres, pratrcando tudo
quanlo convier ao serviço do,Deos e augmento da Ordem,

. Lo Desta posse fará o secretario um termo, que será
lo o assignado pelo prior e mais mt:sarios do ambas as mesas

d~mais irmãos presentes,

~ 2,0 Assignado o lermo, desceráõ em proc.issão de
rnz alçada, o sahindo pela porta tr~ves~a,.a l'epl,Ques do
ino. clltral'áõ pela porta prin?ipal d~ I~ eja, mdo aros ~odos,

o 1I0VOprior no meio da ala, a sua .dlrella ? com~ls~~rlO.e ~
1 quorda o prior que. acaba de SOEVII',e assim sublrao ate a
apella mór, onde aJoelhar-se-hao, e le:antando-se t~dos,
ontar-sc-ha o commissario em uma cadeIra que eslara ~o

lado do Evangelho, e perante elIe irão os m~sarios que acab~o
le servir receber congratulações pelos ser~lços que prestamo
.' Ordem, principiando pelo prior.

. a.o Em seguida, o secretario, fazendo. uma geml~
flexão ;'l imagem ( Senhor, que com antocedencl.a se colocara
,'m uma mesa do mesmo lado, e um breve corleJo_ com a ca-
beça aos irmãos, lerá pelo livro o lOI'.mo das elelçoos e cha-
mará em alla voz o nome do 1I0VOprIOr; este acompanha~o
pelo quo acaba de servir, irá prostrar-se peranle o comullS-

TO)IO ,',' ;XII PARTE L'

Art. 43. A eleição dos definidoros, priorez:l, suh-priore-
za, sel'vas, zelador, irmão vigario, vigaria e sachristães, con-
sistirá na apresentação de uma relação, contendo um nome
pal'a cada um destes cargos, pelo priol', e na ap[lrovuçiill
desta pela assembléa goraI, independentemente de escrutí-
nio; licando entendido que este processo terá lugal' antes de
se preencher o que vae determinado no ~ 6, o do artigo an-
terior.

mente pelo secretario o resultada della, será pelo commissa-
rio declarado eleito prior o que tivor obtido' maioria UI)

votos, ou no caso de empate aquelle que fOI' desempatado
polo prior com o voto do qualidade. Proseguindo da mesma
sorte, distincta e separadamente e com as mesmas formalida-
des, a eleição dos olítros mesarios até o thesouroiro.

~ 6.0 Depois de queimadas as codulas, se considerarú
feita a 'eleição, e o secretario laVl'ará o competente termo,
que sorá assignado pela mesa.
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Art. 44.. O secretario fará logo as necessarias partici-
pações aos eleitos, convidando-os a tomarem posso por si ou
por soas procuradoros no dia 16 de Julho ou no em que, se
celebrar a festa de Nossa Senhora

ArL. .H>. Niio ohstante a pauta de quo' trata esLe capi-
tulo, é licito a qualquer' dos irmãos presentes ilodir a reelei-
ção dos mesarios que estÍ\'erem sorvindo, o que tora lugar
annuindo os mesmos e a assembléa geral por votação ou ac-
clamação.

ArL. 46. Para os cargos de pl'ior, sub prior, prioreza,
sub-priOl'eza, secretario, thesoureiro e pro ',,'ador, serão de
preferencia apresentados os nomes dos irmãos mais idoneos e
concoituados, que já tiverem prestado serviços á Ordem, e
nota veis por sua devoção e capacidade.

Al't. 47. Nenhum irmão devorá sei' incluído em paula
sem que conte dous annos de proliss:lo. Igualmenle não po-
derá SOl' elcito para cargos onerosos ou occupar outro de



DAS SUnSTITUlçÔES,

TOMO :: :NU PARTE L'

G9." w,

CAPITULO 2. o

Arl. 51. Qu:-..ndo o irmão eleito para o car'go de prior
residir fora da séde da Ordem, designará por procuração um
irmão residente na capital que por elle tome posse.

~.... Não chegando a tempo a pl'Ocuração, a mesa tle-
fil'ir;'La posse ao sub-prior e definidores do anno, devendo

~ ':2.. Si a commissão petlir prazo, ser-lhe-lIa conce-
dido um de oilo dias, findo o qual, reunir-se-hão de novo as
I lOS as para o fim de discutirem e votarem o parecer.

~ 3,. Approvadas as contas, enlregues o sa~do ,e mais
ohjl'clos, lavrar-se-IIa dislo um term~ no, propl'lo lIvl'o no
fim das respectivas conlas, o qual sera asslgnaJo por ambas
as mesas, declarando-se o thesoureiro que acaba de servir
P Ir exonerado de s,lla I'csponsabilitlade, sendo JeP9is. o . ~ito
livro relllellido ao Juiz de capcllas para a approvaçao JlHl1clal.

I rt. 50. Será carregada ao thesoureiro loda a receita
1'1 ccadada pelos procuradores e quaesquer outras pessoas na

forma do ~ 8, o do ar!. ~W

pr sentados os livros, papeis, alfaias, saldos e mais objeclos
pios mesarios anlncedenleso enlregueao~ no\'o~, procerIel'-sc-
lha iJ tomada de contas pela forma se gUlllle:

~ 1.0 Presentes os livros e contas correnles, acompa-
nhadas de lodos os documenlos, a mesa elegerá uma commis-
ão de tres membros, que examinem as contas, e esles reli-
rando-se para uma sala visinha, depois de procederem aos res-
p cLivos examüs e confel'encias, d;-.rão o seo parecer, appro-
valido. reprovando ou altürando a conla, e apresenla,do .elle,
r,l discutido, prevalecendo o que se vencer, por malOl'la de

\'01.)s.

CAPITULO 1."

TITULO a .•
DAS TOMADAS DE CONTAS r. SUBSTlT çõr.s,

~ 4.0 O mesmo se praticará com o novo sub-prior e
mais digniJades da 'mesa, inclusive a prioreza, snb-prioreza,
sorva &. '

sarja, qnc, dl'llOis do fazer-lhe a~ ohsel'vações no sentido dl~
animal-o no cnmprimenlo dos misleres inherenles ao I'de-
rido cargo de prior, o declarará no mesmo empossado ..
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~ 5.0 U1limado assim esle ncto e distribnindo-se 1,0-
chas acezas aos irmãos, e velas á prior('z~ e sllb-prioroza,
enloará o commissario o-Te-DenlU Landamos-. acompanha-
do de Illllsica 011 tle orgia, .

~ G." Ao dizer-se o verso-Te .ergo I"jnalsumns-sn
ajoelhar:'L o novo prior no primeiro degráo tio preshylerio,
clll(l'lanlO o commissario o confirma no cargo de prior, se-
'lindo o rito tia Ordem,

~ 7,. Confirmado assim o prior e findas as respectivas
oraçôes, so apr-oximará elle do all:u; móI'. gennOeclará :'L
Imagem do SenhOI' ü beijará a PCdl'(l d'ara, em se~lidu o es-
capnlnrio do commis'ario e collocar-sc-ha depois :'1 direita
des!n c ahi rcceber:'tõ ambos ohodiencia fraternal de todos os
irmãos, principiando pf'lo prior quo acaba de servir, conforme
os precedentes. I .

~ 8,. Feilo islo. seguiráõ em forma de proclssao o
prior, commissario e lodos os irmãos até á pOl'la principal da
igreja, onde so despitliráõ rIo pl'ior empossado e \'ollaráõ á
capella m{JI', havendo-se assim por finJa a ceremoni:l.

Art. .H), Trinta <lias depois da posse espirilnaJ, rennir-
se-Ilão novamenle os membros das duas mesas (oxtincla e
motlerna) na respectiva sala de suas sessões, e ahi, depois de
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nesta hypothese as funcções do dito cJrgo serem exercidas
por alies oa mesmJ ordem que ti verem sido eleitos. .

~ 2. o Si o prior eleito recusar-se a exercer o clrgo
(o que não é de esperar-se) será empossado o seo immediato
na ordem da votação, carregando-se, porem áquelle a impor-
tancia da respectiva joia, que seri cobrada em época oppor-
tuna (l pelos meios regulares. Esta joia, porem, será debitada
ao immediato em votos si a vaga der-se por fallecimento do
prior eleito antes do dia da posse, devendo em nILimo caso
proceder-se á eleição de outro.

Art. 52. Os outros mesarios serão substituidos pela ma-neira seguinte:

~ ,I.o O secretario pelo seo ajudante e na fala unstr.
pelos seos antecessores immediatos.

~ 2.0 O procurador pelo thesoureiro e vice versa e sub.
sidiariamente pelos seos antecessores.

. ~ 3. o Os definidores de (ol'a da cidade por aquelles
irmãos que, tendo servido iguaes cargos, forem designados
pela mesa sob indicação do secretario.

~ 4,.0 A paioreza,l sub-prioreza, zelador, zeladora. ri-
gario, vigaria e sachristães pelos irrn,ios que o prior designar.

ArL. ,53. Fica extensiva aos demais mrsarios a dispo-
sição da ultima parte do art. iH ~ 2.0

TITULO 4.0

DA ASSEMBLÉA GERAL.

CAPITULO 'I."

Art. 54. A assembléa ger'al não poderá reunir-se sem
que estejão presentes vinte irmãos pelo menos.

~ L" Sempre que ella houvel' do reunir-se, o secreta-
rio com antecedencia rasoavel fará os convites pela imprensa,
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pelo andador, indicando o fim e hOl'a da reu-

Art. ::;~. Compete á assembléa geral deliborar:

~ I. n Sobre reforma do estatutos,ou sua interpretação.

~ ':2." Sobre a eleição dos novos mosarios, quando for
tompo dolla.

~:3." Sobl;e annullação de contratos prejudiciaes e .i1~e-
gaes, qlle POI' ventura lenha celebrado a mesa adU1llllS-
tradiva.

~ te o Sobre alienação de bens de raiz olll~omlJra dellt's.

S; fi." Sobre imprestill10s a juros que a Onll'm tenha
por \'elltura de contral1il'. '

~ G." Sobro providencias extraordinarias qlle aug-
mentem os recursos da Ordem.

~ 7.. Sobre qualquer gl'aça e.specialissima que se I!aja
de reqllorer á Santa Sé, ao OrdlOarro, 0\1 poderes constltu-
I;ionacs do imperio.

~ 8 • Finalmente sobre qllaesquel' casos, que por Sua
"ral'idado in\'olv;io grandes interesses da Ordem, e deman-
~em a coneurrencia de maior sontrna de lllzes dos r'(lpro-
senlalltes della a~juizo da mesa administrativa ou do prior,
t!m casos urgentes.

TITULO 5.'

DOS Ê~[PI\EGAl)OS!lA onUEM E PI\ESIDI.\S.

CAPITiIILO L'

ArL. 56. Alem do commissario, a Ordem terá um sa-
cilristãn, que aCGumularà as fUllcções de armado!' c andador
'1'0.\10 XXXXII PARTE I.•
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da cidade, e os andadores que forem julgados precisos para
as diligencias de fora.

Art. 57. Estes empregadosperceberáõ os vencimentos
que lhes forem marcados pela mesa administr'ativa, plJia
qual serão nomeados e dispensados.

Al't. 58. E' obr'igação do saehristão:

~ .1. o Conscnar a igreja com todo o asseio c segu-
rança, devendo representar ao procurador soore as medidas
que para este fim forem julgadas necessarias.

~ 2,0 Ajudar as missas, encommendações e mais fune-
ções ordinarias da Ordem.

~ 3.0 Tcr a seo cuidado os toqucs dos sinos, tornanuo-
se por isso responsavel por qualquer abuso ou falta.

~ !~.o AI)l'ir a capella e fechai-a nas horas proprias do
serviço.

~ 5.0 Velar sobl'o a lampada do SS. Sacramento, para
que nunca se apague

~ G." Guardar as alfaias, (jlle csti verem a seo cargo
em razão de seo omeio.

~ 7.0 Tel' a sea cal'go a guarda da sachristia e req uorer
para ella os objectos necessarios.

Art. 59. O sachristão será responsavel pelos extravios
dos objectos commettidos á sua guarda, para o que assignar{l
o inventario (la Ordem no aclo de lhe sere os mesmos en-
tregues.

Art. 60. Incumbe ainda ao silchristão como armador e
andador di! cillade:

~ l." Armar a igreja por oecasião das festividades da
Ordem.
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~ 2.0 Fazer por ordem do secretario Oll procurador os
I cessa rios convites para os enterros, mesas e mais misteres,
')mo lhe for determinado.

~ 3." Agenciar as cohranças da Ordem na cidade e fora
) lia, quando o julgar necessario o prior. de accon!o com o
flcr,'lario, procurador e thflsourciro, vencendo o pl'cmio que

lhe for arbritrado pela mesa.
õ '1.0 Prestar conlas do sua dilioencia.

CAPIT L02."

D,\S PI\ESIDIAS.

,\rl. UI. .\. administraç,ão das presidias é cunfiarla,
como ficou prescriplo, a 11m presHJente e vice commissario.
Com~t)te ao primeiro:

~ 1." Aclivar as cobranças nos limiles de ma jnri~-
dicç~t).

. 2." Corresponder-se com a mesa ad ministral.ha so-
hre os negocios concernente' ao augm 'n(o e prosperidade da
Ord('m.

~ :1." Ad.millir, de aecordo com o více-commissario,
fI~ IIHli\'iduos que quizcrcm fazel' parte da eomml1uh:l0 Car-
llllllitana e qne tenhão os roquisitos exigidos pelos presentes
o't.1111tos.

.' ~ .• o COlllmllnicar'ao secretario o nllmel'l) e nomes
dos individuos, que professarl:m o dos irmãos que fallecercm.
mencionando o dia, mez, anllo e localidade.

. 5." Apresenlar' annnalmfJl\te um relalOl'io do estádo
das prpsirlias r conta das cobranças que se realisarão.

Ar!.. 62. Para o assental~:el\to dos irm:los tl'I';i cada
presidente um lino fornecido [ll'la Ordem

11)~1ll\\\\11 I'.\I:'I'E L'



ç ir:\ maior, empregando-se toda a pompa compativel com as
for 'as da Ordem.

ti.. Os actos da paixão de Nosso Senl~or J~sus Christo
n:\ sexta-feira santa, e procissão do enterro a nOite.

Arl. li7. A mesa fará estas festas com a devida pontua-
lidade, não havendo motivo de força maior, tendo, .porem,
.Ill atlellção o estado financeiro ~a Ordem, e prevIamente
Icunintlo-se para deliberar a respeIto.

TITULO 7 .•

CAPITULO L'

Arl. U8. Os que quizel'em ser admitt~idos na Ordem
como irmãos, requereráõ ao prior por escl'lpto, declarando
seo nome, estado, naturalidade, idade e profissão.

Art. 69. O prior recebendo o requerime~to, o m~nda-
ri informar pelo secretario e procurado~, ~ ~ vIsta das IUf~r-
mações, que deverão ser reservadas, deCldlr~ sobre a ~dmls-
são ou não admissão do pretendente, em vIsta do dIsposto
no arl. !•.,' do capitulo L"

Art. 70. Sendo deferido o requerimento, irá o pI'eten-
dente [)l'Ofessar nas mãos do commissario, e dará logo conhe-
cimento dIsto ao secretario, afim de abrir o competente as-
sentamento.

Art. 71. Havendo duvida sobre a admissão, será a
questão submettida á mesa administrativa, e 'prevalecerá o
que for decidid por escl'l1tinio secreto, por melO de espheras
hrancas e pretas.

Árt. 72. Os irmãos são obrigados:

~ 1.' A contribuir com a joia de doze mil réis e an-

TOMO XXXXIl PARTE I."
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E:'õTRAI)AS nos IInlÃOS E SUAS OIlRIGA .ÕES.11.\

TITULO U •

DAS FESTIVIllADES.

Arl. 63. Ao vice commissario compete:

~ 1.' Promover a prosperidadfJ da presidia, exercendo
a attribuição contida no art. 61 ~ 3 •

~ 2.' Suffragar as almas oos irmãos faliecidos, con.
forme as instrucções da mosa, ,'ecenendo a esmola marcada
no regimento da Diocese.

~ 3.' Fazer as encommendações e acompanhar os en-
terros dos irmãos fallecidos.

CAPITULO UNlCO.

.Jubileo, missa cantada e lalls ]iCI'CllllC :ta quinta

ArL. 66. São festividades da Ordem:

Art. 6!... Nas pI'esidias haverá uma imagem ou es-
tampa de Nossa Senhora fornecida pela Ordem e conservada
na matriz ou capella, em que funccionar o vice commissario.

Arl. 65. O numero das presidias e sua creação, con-
'erração e extinc/;ão sp.l'á determinado pela mesa adminis-
tl'activa.

~ l.' ~Ii'sa cantada, sermão, procissão á tadc (selJllo
p08sivel) e Te-Deurn á noite no dia consagrado ú Sacra tissi ma
Padroeira da Ordem. precedendo-lhe nDvenas, segundo o rt'S-
pectivo ritual

~ 2.' ~lissa cantada com musica ou o '3ão nos dias em
que se venarão especialmente o Patriarcha Santo Elias e a
Virgem Santa Thereza.

~ 3.' A procissão denominada do Triumpho, na tarde
de domingo rle !tamos.



CAPITULO 3.'
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lido de annuaes; e si for em perigo de vida, pa~arú a
trinta mi!rúis, c ficar:i gozando das regalias de

.\. 10.

2." Aquelle que estiver no caso de ser irmrto e fal-
I cur sem ter podido professar, te.rá sepul~l1I'a e h?nra~. d~
'imples irmão, pagando a quantia de oitenta mil reIs a
ista.

DASSEPULTURAS,SUFf[\AGIOSE UONRASFUNElll\ES.

Art. i8. O irmão que tiver pago suas joias e annu i-
rlades, tem direito para si, seos filhos .0 n~tos menores de
~ete annos fi, sepultura c:lnonica no cemlterlO ou catacumbas
da Ordem, assim como a acompanhamento e dobres de
inos, IIsados em casos Laes.

Tambem poderão ser recebidos os de ete a quato~ze
annos de idade, pagando a sim~les. entrada. de qua}quel' 11:-
mão, e llesta idade á slIa maIOl'Idadr, vlllte e CIllCO mil
réis.

Art. iD. Quando tiver de dar-se sepultura. a? cadavcr
dl~algum irmão, em enterro solemne, a Ordem I~a acompa.
nhal-o; e quando for em deposito, recebel.o~ba a pqrta. da
capella, e o conduzirá ao mausoléo, quer seja eccleslastlco,
(uor secular.

Art. 80. Concluída a encommendação, será o corpo
üon luzido ao cemiterio pelos irmãos, acompanhando-o o
commissario com as devidas formalidades.

Art. 81. Alem da encommendação geral no oilavario
de todos os Santos o das missas dos sabbados, domingos e
dias sanctiliüados do anna, terá direito cada irmão, PO[' soo
fal1ecimento, achando-se nas condicções dos artigos antece-
dentes, aos seguintes slllIragios.

TO.IO .":X."ll PARTE L I ,

nuidades de mil e quinhúntos reis, paga aquelJa no acto da
entrada e esta no uia Hi un Oulu/.)('O de cada anno.
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~ 2. o A trazer no acto da profissão correia, rosario,
bentinho e urna \'ela de libra; sendo-Ibes debitado o valOl'
destes obJectos, si forem forne<.:idos peja Ordem.

~ 3.0 A comparecer ás assembJéas gOl'aes.

~ 11.0 A aceitar os cargos para que fOl'em eleitos.

Art.' n. São acei tos irmãos I'emidos sob as clausulas
seguintes:

~ Lo Remissão de annuaes, mediante a prestação ulli-
ca de vinte e cinco mil réis.

2.0 Remissão de annnaes e cargos com a contribui-
~ão de dncoenta mil réis.

Ar1. 6~. Os maiores de trinta e cinco allnos e os que
estil'erem gravemente doentes so poderáõ professar, me-
diante a remissão do ~ antecedente.

Arl. 75. Indepe Idellte das formalídades antecedente~,
poderá o commissario, de acordo com o prior, admittir ú
profissão as pessoas qualificadas, que notoriamente tiverem
os requisitos legaes.

Arl. 76. Tambem podem ser admittidos como irmãos
de bentinhos os menores ,de quatorze annos de idadr, e nes-
te caso só pagaráõ metade da joia estabelecida, e a outra me-
tade quando completarem os quatorze annos de idade.

Art. 77. Os irmãos de outras ordens carmelitanas, que
quizerem pertencor a esta, assim requereráõ á mesa, apre-
sentando sua patente, ou outro documento que prove a vera-
cidade de suas asserções.

~ Lo O que for admittido na forma deste artigo, pa-
gará a joia de vinte mil réis, ficando assim considerado como
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1 'ciml'lllo a marcha cios trabalhos e a orclem a seguir-se
O admissã~ dos enfermos e todas as mais disposições, que

rllm julgadas ne:;essal'ias.

AI'L 88. Nes~e hospital, nao se receberáõ doentes que
rl'l'ol'em molestias contagiosas, ainda que sejão irmãt!s, c as
Illli 'sõps terão lugar, Pffi virtude de despacho do prlOI', ou-
~ilos U llledico e o secrelario.

CAPITULO UNlt:O.

Al'I. 89. Nas assembléas geraes, reunidu O nUffil'ro le-
al de il'ln:ios, tomarflõ promiscuamente assen~o ao. lado da

I esa, á cllja cabeceira estarão o prior c comn:lI~sal'lo, n P:x:
pondo aquelle a .materia sobre que teu! _de de~!dll':S~, auma
a ,'s50. em cUJa man:ha se guarr.la!,ao a.s dl~po.:c;lçoes con-
cernentes as sl'ssães da mesa ad IOnllstratll'a, nao podeu.de.
carla irmão faHar mais de duas vezes sobre a ml'~ma matorla.

'.Ar!. !lO. Os irmãus actualrnente existentl,s poderáõ re-
mir-se de annuaes e eargos, pagando as joias de que. trata o
arl. i:\, e nada ficando a de\'er de se os encargos antHlorrs.

Art. !H. No dia 15 de Outubro ele cada anno, con~a-
/'rado fI Matriarcha Santà Thereza de .,('sus, ás quatro horas
(1\ tarde, SI' reuniràõ 110consistOl'io da capolla o prior,.secre-
t~rio, thl!sourriro e procura.dor ~ com os co.m'pp.tt'ntes ~1\'l'OS e
p:Tprds,para receberem dos Irm:t(ls as suas .I0las 11 annl11darles.

':i unico. AC.JIlCllesirr~30~ (Jl1t: não r('alisarem se,o,spa-
g:unentos nesse dIa, poderao lazpl-o em outro qualquLI.

AIt. 92. A receita liquida da Ordem, assim como
qllaesqller sobras da r('ceita e despeza allllllas, sr:rão COlw('r-

1'01111 :. XXII PAliTE I:

~ 1.0 Cinco missas, inclusivc' lima do se/imo ou lri-
gesimo .dia, para lodos os ir'mãos.

~ 2.° Doze missas, se tiver sido prior, sendo duas no
sl;timo ou trigesimo dia.

~ 3." Oito missas, se~clo tambem ~]uas no setimo ou
tl'igesimo dia para os que tiverem exerCIdo quaesqucr 011-
tros cargos da mesa administrativa.

Art. 82. O prior, sub prior, prioreza, sub prioreza,
secretario, procurador e thesourciro -continuaráo a gozar da.
demais prerogativas e honras instituidas por estylo antiquis-
simo, ainda que não especificadas nestes estatutos.

Art. 83 Aquellas pessoas que, não sendo membros da
Ordem, dezejarom dar sepullura no cemiterio della a seos
descendentes legitimos ou Ipgitimados, menores de sete an-
nos, o poderãofazer, compromettendo-se a professar na oeca-
sião mais opportuna, e pagando a quantia de dez mil réis.
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no HOSPITAL.

TIT LO 8."

CAPITULO 1.0

Art. 84. Para tratamento dos irmãos enfermos pobres
estabelecer-so-tla, logo que o pel'mittão as finanças da Ordem,
um hospital com as nccessarias acommodações.

Art. 85. Nesse hospital, poderão ser tratados tambem
os irmãos não necessitados, e quaesquer outras pessoas que
o quizcrcm, mediante uma diaria estipul3{.la.

Art. 86. As quantias destinadas para a sustentação do
hospital, serão deduzidas dos juros das apolices, doações c
das mais verbas de qne a Ordem puder dispor: .

Art. 87. Um regulamento especial organisado pela mesa
determinari o numero e funcções de empregados do esta-



~ L° COUiparecer ás fcslividal!es, () actos da Ordem.

~ 2." Acompanhar os 1~I1túrr s dos irmãos fallecid~s~
ob pena de serem ,~specialrnnnte admoe~tad_os p~lo C?rnmlS-
ario por falLa de eal'ldade para com os lrmaos lallecldos.

~ :3." Fazer guarda ao SS. Sac:ramlJllto co~n tochas ,a-
cezas na quinta feiraSallta, lias horaslJuc lhes lorcm deSIg-
nadas, podendo excusar-se al)uolle que der de esmola uma
lihra de céra em velas.

Arl. 101. A Ordem l.eril os seguintes livros:

~ L" De recei ta c deSlJeza.

" ~.o De assrntamento das prol1ssões e contas COl'l'ún-
ntes dos irmãos.

~ 3.° De a(;tas, COlltral.os e deliberaçf1es da.mesa,
'1." De eleições.
;;," De matricnla do:, flllJecinarios.

~ li." De obitos.
. 7,') De registro. de bulas, breves apt'stolicos e mai:

deei~ucs da las eíII accord:ios '110Srecnrsos, que porventura,
.q'j:io illterpostos peh Ordem.

~ R." De registl'O M C(iI'I:l~spolldenci:l mai~ importante ,
da Ordl~m, alem dos qlJ(' forem lulgados neeugsal'lOS para uso
da seerelal'ia.

Ar/.. lOi. Esses li\'l'o~, a l'xc"pç;io (J'aquel!cs, cuja ru-
hrica. lia furma rias lei~ rio impcri?, perl,'IIl'.C ao pro\'erlor de
Capella , scráõ rubricados pelo 111'101'.

AI'L. 10:1. As infracções dos presl!lIles estatutos sel':i.o
punidas p:'b ~ohe~:ana Mã~de .o1)()S, dispn~sador;). das ~.raça~
de seo UllIgerllto \-lIho, 1I1111.:a!lscal do 110g~oIl1tlIllO, r!lH, PUt1l,

I'mlO \XXXII I'.\I\TE \.'
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tidas em apo!ices da divida publica. logo que para isso forem
suillcientes; ficando, emquanto não o forem, depositadas na
caixa economica desta capital. Considera-se renda Iiqltidn
toda a sobra resultante de qualquer entrada para a Ordem;
porem, não obstante, será sempre como tal considerada, em.
bora qualquer diillculdade, Ires quartas partes das remissões
e donativos de qual(jlwr irlllão.

Arl. 93. Essas apolices não potleráõ ser alienadas, e os
seos rendimentos serão destiuados á compra de outras apo.
!ices, emqnanto o total dellas não atllngir o numero de cem.

Art. ()l,. O irmão que til'er sorvido por si o cargo de
prior por mais de uma vez, ser;'l eons:uerado benemeriLo, e,
alem de gozar de todas as hOllras (] regalias do cargo, sel'á
considerado jnbilado e membro elfectivo da mesn,

Árt. 95. Igualmente seri! considerado irmão beneme-
rito aqnelle que tiver fdto á Ordem donativos maiores de
cem mil réis.

Art. au. São isentos de pagamento de annuidades o
secl'etario, procurador, thesonreiro, presidentes erice com-
missarios de presidias durante o teml)O de suas serventias.

ArI.. !l7. Estes fUflccionarios, tendo servido por mais
de seis allnos a contento da Ordem, poderão ser declarado
irmãos benerneritos. precedendo proposta e votação em as-
sembléa geral; e desta r1istincção , e lhes daril um diploma.

Art. 'tIS. A pessoa qUI), tendo os requisitos !egac's e
morando fora da séúe da Ordem ou présidia, quizor professar,
o poderá fazer por proclII'ador, que deverá ser irmão, com
podereS especiaes para tomar o habito e pre. !,ar o juramento.

Ar!. 99. Todos os iI'mãos ficão sujeitos por seos bens a
satisfazer as contribuições t'stipula.das 1I0Sprcsl ntes estatutos,
quando porventura se tornem omIssos.

Art. 100. Em geral, é da obrigação de todos os irmãos
especialmente dos mcsarios do anno: '

~. 10. - 81 ,~



LEI N. 2150-DE :30 DE OUTUBRO DE 187n.

lIon01'io Herméto Pinto de fi'iguei?'edo,
ecretario da provincia,

Lei que erea a freguezia da lbituru?a.

rO~lo :XXXII PARTE L'

PEnHO VICENTE nE AZEVEDO.

- 83-

LEI N. 2149-DE 30 DE OUTUBRO DE t8ni.

10.

(I.. S.)

Para \'. Exc. ver,

Pedl'o N olasco .com'es de Jlloura a fez.

Sellada e publibda nesta secretaria aos :30 de Outubro
110 IH7ii.

,. que erea a freguezia do Quilombo.

Pcdl'o Vicente rle Azevndo, presidente da provincia de
mna Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes que a as-

ml.Jléa legislativa provincial.decretou, e eu sanccionei a Lei
nintc:

AI't. 1.0 Fica creada a fregu9zia do Quilombo, do mll-
i 'ipio de l3arbaccna, com os mesmos limites do actual dis-

t icto.
Art. 2.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.

~Iando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhl'cimento e execução da refel'ida Lei pertencer, qae a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O 'ccrotario desta provincia a faça imprimir, publicar e cor-
r r. nada no palacio da presidencia da pl'ovincia de Minas
G~rae aos trinta dias do mez de Outubro do anno do
nascimento de Nos50 Senhor .Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta e cinco, quinquagesimo quarto da independencia e do
Tmperio.
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Para V. Exc. vor,
Anue/elo (Jueil'oga .Ifarlins Perei/'{; a fez.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 30 de Outubro
de 1875.

1/ onorio Ilermélo P'into de fli£ neiredo,

Secretario da provincia.

apl'ecial-o como nossa su~eriora no ~~einl) da (;Ioria, e de
quem, pelo bem que praticarmo" receberemos indubitavrl-
m~nt() a l'ecompensa que cordialmentfl a todos apetecemos,
seja de bençãos, de paz e de perennes felicidades.

.. Ar~. 10~. Ficão em seo inteiro vigor todas as garantia.
prlVIleglOs, Isenções e regalias concedidas á esta Venera \'OI
<?rdem 3.' e de que está de po~sp. 11m virtude de seos primi.
tlVOS estatl~to~, bulias, breves apostr.licos, pro\'is(íes do R vm.
padro provlUclal' o geral, e mais lltld3ÕCS dadas em accoruàos
nos l'ecursos interpostos pela dita Ordem.

Art. 105. Estes estatutos, depois tle appI'ol'a.dos pelo po-
deI' competente, só poderãõ ser altl~rados passados dez annos.

ArL. .JOG. Nos casos omissos provalecer;\ o que decidi!'
a mesa administrati\'a.

Arl. J07. Hovogão-se as disposições em contrario.

.Mando, portanto, a todas as 1utoridades a 'quem o co.
nheclmento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteirameute ~omo nella se contl'm.
O secretario desta J.lr.ovincia a faça imprimir, pnblicar e cor-
rer. Dada no palacl la presidencia da provincia de Minas
Geraes aos trinta dias do mez de Outubro do anno do
nascimento dú Nosso Senhor .Jesus Chrislo de mil oitocentos e
setenta e cinco, quinquagesimo quarto da independcncia e do
Imperio.

(L. S.) PEIHW \'ICE~Tl~ DE AZEVEDO.
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LEI N. 21tH-DE 30 DE OUTUBRO DE 1875.

Pedro N otasco SOa1'es de iJf 01l.1'(1 a (ez.
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.
Sellada e p )licada nesta secretaria aos 30 de Ont ubl'o

de 187r),

OURO PRETO, 1875. Tvp. DE .1. F. DE PAULA CASTRO.

1'l)dl'OVicente de AZeVI~d(). IW(Jsi!lenle da prOVIl1Cl:l de
illas (;:'raes: Faço sab')\' a todos os SeOS habitantes que a as-
Olblé::l legislativa provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
,!Juinte:

li onorio Il erméto Pinto de Figueiredo,
Secretario da provincia.

Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Arl. Lo Ficão desmembradas do Lermo de Passos e
ncorporadas ao de Alfenas e freguezia de S. João do Bar-
ranco Alto a~ fazendas da S'.~rra e Criciuma, assim como fica
desmeml)['ada do municipio de Alfenas e rennida á freguezia
do Douradinho, do termo da Campanha, a fazenda do Des-
terro.

Art. ~. o O districto de .Nossa Senhora da Saude das
guas de Caldas fica pertencendo á freguczia de S. José dos
Botelhos, do termo de Caldas, e assim revogado o ~ Ilnico do
. 1'1. ~,o da Lei 11. 2085 de 2~ de Dezembro de ,1874..

v
Arl. :1.° Ficão revogadas as disposições em contrario.

l1ando, portanto, a todas,as autoridades a quem ° co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão c fação cumprir tI? il!teiramen~e co !llo. nella ~c contem.
O 'ecretario desta pro\'trlclíl a faça Imprimir, publicar e cor-
rer, Dada no palado da presidencia da pro\'incia de Minas
Geraes aos trinta dias do mez de utnbro do anno do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
atenLa e cinco, quillqllagesimo quarto da independencia e do
Imperio.
(L. S.) PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.

Para V. Exc. ver,

PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.

Pal'a V. Exc. ver.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 30 de Outubro
de 1875.

lIonorio JIerméto Pinto de F'igueiredo, .

Secretario da provincia,

Art. L° Fica creada a fl'nguezia de S. Goncalo da Ibi-
turuna, com os meilmos limites do actual districto, e revo-
gado o art. 3.° da Lei n. 2085, que encorporou este districlo
ao lermo do Bom Successo.

Pedro Vicente dü Azevpl!o, prc~idente da provincia un
~lillas Gcraos; Faço sabl'r a todos os sl'os.habilantes que a as-
sembléa legislativa provmcial decretou, c eu s.1nccionei a Lei
seguinte:

ArL 2.0 Ficão revogarias as Jisposições em contrario.
Mando, portdnto, a todas as au toridades, a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
pri0 p, faç:lo cumprir tão int()iramcnte como nella se cO[ltem.
O secretario desta provincia a faça imprimir, pnblicar e CUI'-
reI'. Dada no palacio Ja presidenda da provincia de Minas
Geraes aos trinta dias do mez de Outubro do anno do
nascimento de Nosso Senhor ,Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta e cinco, quinquagesimo quarto da indep 'ndencia e do
lmpel'io.

(L. S.)

Lei que desmembra do lermo de Passos e encorpara ao de Alfenas a fre-
guezia de S. João do Barranco Alto as fazendas da Serra e Cri-
duma, e conlem outras disposições.



__________ .---1 _

LIVRO DA LEI MINEIRA
FOLHA N. ILI'AUTE L'

1875.

Ar\. 2." Fica snpprimi(\o o districlo dI) paz <Ienomi-
lIaclo Santo Antonio <lo Chiador, do município do :\1ar de lIes-
panha.

\rt. :\,' Fir,ão l'I.','ogadas as disposi~~õe~ (:1Il contrario.
I

\'odro Vicrmte de Azcvf'do, prf'sitlenLo da provincia de
inas Geraes: Faço saber a loJos os seos habi tantes que a as-

. mbléa le~islativa provincial decretuu, e cu sanccionei a Lei
, Illlinlf':

Arl. 1." Fica Cl'Ilado IIIII dlstl'iGlo de paz na povoaç:io
de SanLa Barbara, do mnnicipio do. llio Novo. cnjas divisas
,fio as SCf(Uilltf'S' lJartin () da fa;:r,nda do tenente José Soarl's,
segllinc1(1 pelas de Francisco (~flnçah'e, rle Olh'eira, Vargem
GI'<llld,', 11. Dellina, Valentim ,José de GOII\'êa, Ildeful:so José
de I,ouvêrl PernÍr:t, Bento .Josú da Silva Ferraz e Juli:io 'de
Freila~ Almeida, e d'ahi em diantú pela fazenda dé Claudino
(;omes Ribeiro Leitão, e d'ahi pelo :l.llo de nm3 serra que di-
vide o arl'aial da Chacara, fazendas de Antonio ,Joaquim 1\0-
drigue., AntlJnio ,José de Assis e fallecido Silverio Machado
,Iorge, Pedro .José Pires, D. Carlota Fortes, 11. Maria Victor ia
Sene, Domingos Ferreira, Allgll~to B;lrbosa de Castro, a fl'-
char na fazenda lo tenente ,José Soare!', onde Lt've principio
a demarcação,

LEI . 2152-0E 3 DE NOVEMBnODE 18ifi.
I

1,1 que croa 11m districto de paz na povoa~,ão de Santa Uarba ra, do mu-
niciplO do Hio 1 ovo, e contem outras disposições.



•

- 88-

LEI N. 21il:l-\lE li; DE NOVEMBI\O DE 1875.

FOLII:\ N. \2.

a

PAHTE \.'xxx.x II

LIVRO DA LEI MINEI. A
875.

L i que eleva ;'t categoria de ciliado a villa 110 Curvello, crca iL. p.a~?-
l:hias de Santa .Tdiana o Campo Formoso, reslaura a do S. Seha,lIao
da Mala e contem outras tlisposições.

Pedro Viccnln de ,\ZI)vetio, prcsidllllt.C da (lI'o\'ineia r11~
~Jilla:, l;eraes: Faço sahJI' a lOllos 0:'\ SI'.O:'\habllallle~ qll~ a as:
selnllll'~a legislaLin pro\'ineial <jecrdoll, e eu salleClOllel a Ll.:I
cguilltc:

Ar! \.0 ,\ villa do Curvello lica devada il cawgoria de
()idadll, com a lIlesma denomi naç10 .

Arl. ':2.0 Fieão crl'adas as pa!'o.::hias do Salila ,1~llia.na.
dll IIIl1l1icipill oe Ar<lxú. que se comporil do, adl.la~ dl~ll'll;11J
di' ~allt<l Juliall<l n do t1istricto do N. S. da l:ont.:lJll.:,ao; o a do
C:UIlPíJ Formoso, do do Ubel'aba, com oS llmltos du aclual
di tricln.

,\1'1.. :.l.0 Fica rcstaul'3da a freguezia (lo S. Seb~stião lia
~Iata, do municipío do MUl'iahé.

Arl. 'l." Fica 0111intl'irll vigor ° arl. :1.0 di~ .Lei 11.
1803 d \ 17 tle .Iulho di) 1872, qU1l (1I:n'1aI'COII as tllV\sas do
di~tl'i~lO do Fructal, rio 1lI1111ir:ipiuda UheralJ:l.

Al'l. :i.o A parle das fazendas d~,~ .(;II:lrilaS, Ih'rlcll-
c,I'llle ~tOdislriclo da CUllfIlS:lO, do mllnlcl.I'1O da Mal'll\(:I.la.d~,
lica üllcnrporada ao tlislrielo de S. "crolllnll~, tio muulc'l1\O
do :\raxil: a pal'te da fazenda tio Bom .Jal'll 1111, p'~I'lencent(>

PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.

Para V. Exc. vcr,

(L. S.)

/foltoria Hel'rrtelo Pinto de Fiyneircdo,

Sf'cl'eLariu da provincia.

oeltO PUETO, 1R75. TVI'. IIE ,I. F. IIE PAULA CA,TIlO.

Mando. portanto. a toJas as auloridades, a quem o co-
nhecimento e execllçi'in da referida Lei pertenceI', que a cum-
prão e ração cumprir lão inteiramenln como nella se contem.
O secretario desla provincia a ra~a imprimir, publi"ar e corrcr.
Dade: no palado dll prl~sidcncia da pro\'inl~ia de ~Iillas Geraes,
aos tres llias do mez de L'ovcmbl'O do anno do nasci-
mento de ~nsso Senhor ,Jesus Christo de mil oitoc 'nlos e se-
tnnta e cinco, quinquagesimo quarlo da indepenrlencia e do
Imperio.

fi nlonio da Visitação dos Santos a fez.

Sellatla e publicada nesla Sl'crclaria aos :J de Novembro
de 1871).



LEI N, 2155-DE 15 DE NOVEMBRO DE 1875.
Lei que encorpora a fazenda de Antonio José Pinto de Almeida ao dis-

lricto e municipio da Christma, e contem outra disposiçiio.

fl onorio 11erméto Pinlo de Figueirado,
Secretario da provincia.

- 91-f. ,. 12.

Candido Eloy Tassa1'a de Padua a fez.
Sellada e publicada nesta secretaria aos 15 de Nnvembro

delRni.

Pedro Vicente de Azevedo. presidente da provincia de
:"linas Gemes: Faço saber a todos os seas habitantes que a as-
embléa legislativa provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte: •

TOMO xx 'XlI PARTE 1,"

Árt. 2.. Fica creado um districto de paz no povoado
denominado Congonhas, da freguezia <loAgua-Pé, do muni-
dpio de Dores da Iloa Esperança, ficando a camara munici-
pal autorisada a marcar as divisas, com approvação do pre-
sidente da provincia.

ArL, 3." Ficão revogadas as disposições em contrario.

'Ianuo, portanto. a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que
a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como neHa 50
contem. O secretario desta prcvincia a faça imprimir, publi.
cal' e correr. Dada no palacio da presidencia da província de
Mina. Geraes aos quinze dias do mez de Novembro do an-
no lio nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-
centos e setenta e cinco, quinquagesimo quarto da indepen-
llencia e do Imperio.
(L. S.) PEDRO VICENTE DE AZEVEDO •

Para V. Exc. ver,

LEI N. 2 \r)!l-DE 15 DE NOVEMBHO DE 1875.

.4ugusto .11. da Costa Lima a fez.
Sellada e publicada nesta secretaria aos Ui de Novembro

de 1875.
flonorio Herméto Pinto de Figueiredo,

Secretario da provincia.
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Lei q~e.supprime o districto de paz denominado Bom Retiro, do muni-
ClplOde Jaguary, e contem outras disposições.

. Pedro VicfJllte de Azevedo, presidente da provincia de
~llDas .Gera~s: F~Ç()sab~r ~ todos os soos habitantes que a as-
sem~lea legIslatIva pro)'lDclal decretou. e eu sanccionei a Lei
segulDte:

I
ArL. 1." Fica sllpprimido () distl'icto de paz dr.llomi-

n.ad~ Bo~n.llctiro, do mllllicipiu du Jap-lIary. e o seu territo-
1'10IIcara laz~JI.I(I()partu do districlo do Campo :,!istÍl:o, du
mesmu mUlllclplO.

ao capitão Francisco José de Olivcin Machado desmembrada
do municipio de Santo Antonio do 'Monte e ~ncorporada ao
da Formiga.

Art. 6.. Picão revogadas as disposições em contrario.

~Iando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhCC1me~ tu e ~xecução. da _ r~feri.da Lei pertencer. que
a cumprao e façao cumpnr tao Inteiramente como n'ella sa
contem. O secretario desta provincia a faça imprimir. publi-
car e correr. Dada no palacio da pr;esidencia da provincia de
~linas Geraes aos quinze dias do mez de Novembro do an-
no do nascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo de miloito-
centos e setenta e cinco, quinqua1rosimo quarto da indepen-
dencia e do Imperia. o
(L. S.) PEIlI\O VICENTE DE AZEVEUO.

Para V. Exc. ver.
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LEI N. 2rr;ú-[}E Ii"j DENOVEMBRODE 1875.

.. '. 12 .

CAPlTULO {.o

As corporações que se formão para um ministerio santo,
não podem permanecer em boa união, sem uma cabeça, e
membros, e para poder esta irmandadc subsistir com forma-
lidade, que é indispensavel para o verdadeiro cnrnprimento
do santo objecto, é mister haver uma mesa com.p~sta de
juiz, escrivão, thesoureil'o, procurador Il an9ador: o JUIZ com
olo decisivo e os mais com o voto consultiVO. lem-se trans-

millido até Il'ÓS, desde tempo immemorial o pio festejo á
.. S. do !tosario uos rlias do oitavario do nascimenlo de eo
Bemdicto filho, 'para o que tem esta irmandade de escolhl'r
Ulll rei, rainha,dous mordomos do mastro, doze irmãos de
mesa, dous juizes e dUélsjuizas.

CAPITULO 2.°

nA FOR~IA DE FAZEI\ A ELEIÇÃO nos Orl'lCIAJo:S, !lEIS

TO)IO x: XXTl I'A nTE L'

E 1\IAIS ~IESAI\lOS.

o juiz que actualll1ente servir. chegado o mez de De-
zrmbro, participará ao ~eo I'everendo p,lrocho, por seo procu-
rador auelador, o di:]. em que se ha de fazer a eleição da no-
va m~sa (lo fntnfo anno, afim de vil' ou mandar p,'osidir,
avisando do mesmo modo os irmãos, ou grande parte delles,
para que compareção na capella ou consistorio del!a _á hora
determinada, para darem seos \'otos, o fazel'-se a elel ao, qne
deve ser na primeira dominga do dito mez.

Congregados todos, juiz, escrivão, thesoUl eira, procura-
dor, ir'mãos de mesa e mais irmãos, assentados em mesa pro-
'idida por seo reverendo parocho, ou quem suas vezes fizer,

ará o escrivão uma lista ou pauta, na qual desereverá os
nomes de tres pessoas nomeadas para cada um dos cargos,

mo do I'iumhy, conslanl,'s dos vinle e um capitulas qnr.
abaixo scguem, organi:-::Jdns pela me::ma irmandade, para re-
('I-a.

mWl

PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer. que a
cumprão e fação cumprir tão intcil'amente como nella SI) con-
tem. O secretario desta pro\"incia a faça imprimir, publicar
e correr. Dada no palacio da presidencia da Provincia de Mi-
na~ Gel'aes aos quinze dias do ml'z de Novembro do anno do
Nascimento de Nosso SI'nhor Jezus Christo de mil oitocentos
e setenta e cincu, qllinql1agesimo quarto da indepcndencia e
do imporio.
(L. S).

Para V. Exc. ver,
Gandido Rlo'!} Tassara de Padtla a fez.

Sallada e puhlicada n('sta secretaria aos H, dias do
de NO\"I:mhro deI87fi.

lIoncf,'io flermélo Pinto de F(qncú'rdo,

eCl'etario da. provincia,

. rlo unico. A fazenda do Bom Sllcces~o, pertencente a
" ntoniu José Pinto t.le Almeida, fica énCOrp0l'arla ao disl.rictll
o municipio tla Christinaj a fazenda da Barra. pertencente ao
major Antonio Hibeiro da Luz, fica desmembrada da fregue-
zia da Soledade de !tajubá e annexada á da cidade de !ta-
jubá.; revogadas as disposições em contrario.

Lei que appro\'a o compromisso da irmandade da N. Senhora do Rosario
tla freguezia Pimenta, lermo tlo Piumhy.

Pedro Vicente de Azevedo, presidente ~a provincia de
.\linas (;cl'aes: Faço saber a todos os scos habitantes qne a as-
semIJléa legislativa provincial decretou, e eu sanccionei a lei
seguinte:

Art. l. ° Ficão approvados os compromissos da ir'man-
dade de N. Senhora do Hosario da freguczia do Pimenta, ter-
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o juiz lerá sempre volo decisivo, I llnpre que s 'ja d ' boa
ural e cOllscieucia. puis que de\'e iuf1uil' sentimentos (k vir-

Ludne I'cligi:lo aas mais irmãos. A' elle eompt'lP \'igiar sobre
I'rgillloll da irmandade (J de<':l'ucia da capella, da:; ima-

r ,IIS, altar, ornamentos, alfaias e bens da mesma, prolllo-
Vf'l'religiosamente os culLos divillos, ailmini:lrar aos irmãos
no 1'1Imprimcnlo di! suas obrigações. assistindo o aclos e ft>sti-
\'Illadl~ da mesma irmandade, afervorar a devoçfLn do santo
lorço lias primeiras domingas de cada m,'z, loyando-sl~ a ima ..
g£'1O da :S. Virgem do Hosario em seu andor com loda a
deCI'IICla, na pri (!ira dOl1lin~a dn Ontnbl'll, afim de Incrarem
os liei:; {J irmáos as indulgencias concl,t.Iidas.

EviLar'á O mais que for pocsi\'ol o ornpl'l~slimo de ~)rna-
IUI'nllls (J alraias da caprlla, qUI' aclu:,11l1 IIL~'é a llntriz, (\
1I1lnl'i(l'mprl'slará para lISO:-- profanos. A' ('Ik compl'll' CO 11-

,paço de lres annos, mas o deixará de ser suo depois (.la-
I'ndo dado com ludo provas do ter bem des 'mpenhado
rero anlecedentr..

I ão so escusará aqnelle quo, scndü ir'mão, e for nomea-
para al;';lIm cargo, de O aceitar, salvo se orrerecer ra.z~es

I 11-iveis approvadas pela mesa. Escusados, porem, a j llIZ,
IZ s, e~<.:rivão, thesoureiro e procurador, elegcr-se-!l:10 ou-
I ~pela mesma forma, e n~aporler{l um irmão ou .irmã accu-
1.Ilardous cargos, o qnu se attendOI';1 com prUdl'nCl:l, A mesa

-rá um capellão da irmandade, que S('r:l III1l s:W)f(IOle
mplar, ;i C]lIem se dará uma pensão anllllal, segundo o

'ootl'alo.
I.ogo que esleja coucluido o t.emplo dt) l • S. AuxiJiadol'u,

~ue lem dl~servir de Matriz náo será admissivel capcllão e.o
lal'll(;!lo nada. perceher;l,alem dos dil'l'itos parnc!liaes e presl-
encia. Ser;'l eleito um sachrist:"io, que seja homem livre e

de bons coslumes, e que possa cumprir soas dlwel'l's, {j quem
e dar;1 pens:l0, annuul proporciouada ao seo lrabalho.

~l~ cujo numero, s~g_undo a maioria dd votos, sahirá um para
JUIZ, um para eSGrlvao, 11mpara lhcsollrciro II um para procu-
rador, e Igualmenle se descreverá os lIomes de qualro irmã
para da mesma sorle sahirem duas juizas. Feita assim alisla
ou p~ula, serão lomados os votos pelo escrivão a cada um de
per SI, send(! o tuiz.o primeiro a \'Olar, seguindo os mais em
ordem e os Irmaos.
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Q~erendo.a lIIesa reeleger alguus dos oillciaes, em razão
de utl.hda~e e ltlteresse da irmandade, será descripto o nome
desse Irmao em fugar competont(! e tomados os valos sobre
clle ou em commum .. Apu.r~da a eleição, e n~bricada pelo re-
ver;-ndo p,a,rocho, sera. punlJ.ca-da li? dia,. em que se feslejar
a VIrgem SS. do RosarIO, cUJo festeJO sera mm missa cantada
ou.resada e tomaráõ pOSS3os novos mesarios, no dia G de Ja-
neiro, em .que os tr~s Reis adorarão a Christo Senhor Nosso
recemnas.cldo. No dia em quo se festejar a Santissima Virnem
do Hosal'lo, deverá sahil' o rtl~, .rainh.a .e mais es.tado ápó~ da
Irmandade encorporada com JUIzes, JUizas e maIs mesa rios e
sentados em ordem assistiráõ a missa, e lorro depois della
~p."esen~a~áõ suas mesadas, sendo primeiro ~ rei, a rainha ~
JUizes, JUizas, mesarios e logo os que liverem de apresen-
tar suas esmolas ou annuaes. O escrivão, thesoureiro e
I~~~clll'ador poderá? ser de .qualquer cor, comlanlo que sejão
Imes, de reco~he~lda probIdade, que tenhão as rendas para
poderem ~~nLnbulr com as r~spectivas esmolas, e que llajão
de cumprJI bell.l o.s deveres mllereules ao sea cargo, sendo
comt~d0 yrefcnvels aquelles que tüem dado pl'Ovas de zelo e
devoçao a sua Irmandade, tanto nu espil'ilual como no tem-
poral.

Será, porem,. recusado todo aquelle que, publica e es-
canda~os~m;nte tiver fallad,o co,? o amor f alernal, união e
devoçao a 'Irgem SS. do hosarto, occasionandu com o máo
com~o.rtamento, discordia ou ambição, prejuizo ou desor-
dlJm a Irmandada.

S~rá tam~em r~cusado rara qualquer cargo aquelle que,
tendo .la ser VIda, nao cumpnr com a solução de sua mezada
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CAI'ITUI.O (LO

CAPITULO ti, °

I:to

DO TIIESOUI\I~II\O E SUAS OBl\lGAÇOES.

O thesúurriro guardará no cofre todo o dinheiro, cre-
ditas e joias pertencentes á irmandar1<', do qual nada sahir;L
m determinaçiio da mesa, e do que despender mostl'ar~L .

recibos, .iu, tincando a sua applic[,ção. A' esle é pl'rrncltido ter
ra do cofre a quantia de dez ou doze mil réis, para as des-
za. evontua.cs, e algumas ordinarias, COU10 cêra, vinho,

Il slias, terços & &, Tudo quanto receber aprcsental'á como
rga, pal'a o escrivão lançar no competcnte livro, flUO a.mbos

1 sicnar:'Lii; ant.es da possc da nova mesa, formará a conta dn
ret:eita () despL'za, e aprl'selltará á mesa para esla lhe appl'o-

<lI': pois que melhor po lel'ú conhecer (j'l'lla, qlle a nora: dos
r IIdimenlos liquido" far-s,.~-ha 11m lermo dc entl'eg:l, flue as-
i~nal'hõ ambos.

DO I'HOGUI\.\LlOI\ E SIL\S OflIlH;,\(.:0ES.

fi procllrador terá todo z\'lo os I)('ns da irmilllda,"'. na
l'I'l'I'a,;,;o da eapella, e asseio de Ornallll)ll!nS e :dfaias

1 'ILI. aL!lllillis!raniJo-as cuid:lilosilmen!fJ, di' modo qne lIão
ITr:il) detrimento, prc\'end6 que nalh falto para o :alllo

,1I'l'ili:;il) da missa, assim com' (:uidar;'l ,'11\ o!'uar a Gapl'lh
fi 111pns:lI11I'llte, qnando hou \'CI' fnsll \'idades. !'lta ma udo p:tl'a
I aJlldar () irmão andador. Administrar;', Il lisealisar:'l qlle IIS

Irlll ias p('didores preslem cOlltas trimestralmente dI) qllil li-
CI'UflI tirado pl:lOS lit'is, e as apr('slllltar,i (.m mBS:), para ser

ru olltidas ao cofre debaixo dc I:ar~a do tltosollr"il'o, sllspell-
Ilndu, p,)l'('m, do dilO exerL:Íeio o fllln assim lI:io praticill'.
forlircent!o soa [ ca.nee, para se cobrar, Sllgllll,lo d<lib '1'.11' a
m( :l: inf(ll'mar-se-Ita sobre os il'l1}iLOSque falil'l;I'I"'IlJ, si (Ii'i-
iLrã.oI'om qllfJ pag:lr a irmandade () que dori;iO; fazetldu do-
'Ulllcnlos para a collranç,\, ainda qu.\ jlldklal (ca<;o Itaja Ojl'
1" ir'ill\; c do qlle eolwar, a.prcsnlltar~l em IfIOS;l p:lr:1 sl'r 1'1'-
l'ulllido ao cofrl', advertindo '(UI), eil"U haj,L "1'1'1)si1;:io '!tlr;

IO'lll \X\XII r.\I\TE I .•
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vocal' a me'a, para nnlla se deliberar soure omameutos, cou-
corJos 0\1 reparo, que :'orcm mistcr.

Em qualquer acto da irmanuade na cape lia ou fora della,
~1que devc prcsidir, tl!riL sempre o prim0iro lugar, como pri-
meira pessoa da corporação; impedido por algum motivo,
presidirá o escrivão, (;Orno immediato.

f,:\PITllLO 4.°
1>0 ESCIUV,i.O E SUAS OlllllGAÇÕES,

O escrivão torá em sua guarda os livros.e papeis da ir-
maudadc, com ordem e accio, em \Im archivo, quc haverá na
capella, cuja t:have terá em si. e delk não sahiráo livros 011

papeis sinão para sorem apresentados em mesa ou autori-
dade competente.

O escrivão escrlwcrá unicamellte nos dito 'livl'Os, fa-
zcudo termos e assentos que forem cOllvenientbs, para a
hoa ordem e conheciml~nto das co lisaS, fazendo carga ao
thesoureiro de receitas e despezas, elar3s e intelligivl)is: e lJ

que [OI' feito por pessoa incompctente, julgar-sc-ha nullo I'

SlJlIl vigor. Logo que tomar posse a nOl'a mcsa, á ella compele
apresentar os capitulas desse eomrromisso, para sua obscl'
vancia, admoestando aos mesmos, rei, rainha, juizes e mordo-
mos as suas obrigações. Será de ,sua obrigação im'entariar
os bens, como amamentas, alfaias, ouro, prata, dinlll~irG,
titulas, crcditos quc pertencerem a irmandade, assignando um
termo ou disl:ripç:lo a mesa nova, ha\'l~ndo como 'reGl'birlu
da transacta, deelaranrlo o augmelllo, ou diminuição, o InO-
tivo e o causador, afim de illdemnisar o prejuizo pelos sros
bens. Fará uma lista das dirida~, como dJ annuaes mesa-
das e outras mais, para apresentar ero mesa, e nellâ será en-

I trogue ao procurador para tratar da cobrança, sem precerlell-
cia de justiça, salvo Sl~ for ncees~arin. Cumpre-Ihl) tambelll
mandar com cuidado sufTl'agar as almas dá:; irmãos com seis
missas a cada uma: caso morra o rei ou rainha uo anno di)
seo cargo, lhe mandará sufTragar com oito missas, ao juiz ou
juiza com sete, da~ qual's :lpl'I'scnlaril ('.alid;io. Eslas missa"
serão dad as com prefercuda ao C;l pl'llãíJ, e li uando estl' a'
nilO a qneil'a, a oulm sacc'rdotr' irll1;l{), ou lI;io.
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CAPITULO W.

12.

nos IIms, ,\IOIIDO:IIOS,.IUISESE IRMÃOSDE lESA.

O rei ajudará o juiz no que convior pal'a a conservação
hoa ordem da irmandade. l) concordados participaráõ á mesa

para providenciar alguma cousa que seja mister para sua pes-
oa () comparecimento do esta.do em tempo competente.

Os mordomos, quinw dias antes do nascimento de
flu'isto Senhor Nosso, quando costuma a irmandade feste-
jar a SS. Virgem do Rosario, promptificaráõ () mastro com de-

'ncia; nelle pintar- e-ha a clligie da mesma Senhora, e o fal'50
lévantar com o festejo possÍ\'el, annunciando a "espera da
f sta: logo depois da posse dos novos eleilos, que deverá ser
a 'eis de .Janeiro, eRtes o farão descer, tomando conta da
elTIgie, para o mesmo fazerem no seguinte anno. Os irmãos do
mcsa devem assistir á todos os actos da mesa, festividades,
l:ullos divinos, enterros e muito principalmente quando tive-
I'l'm de \.ratar de negocias da it'mandade; visitaráõ os irmãos
,nfermos, assistindo-os, sendo nécessario, prestando-lhes o
auxilio possivel, conforme sua cal'idade fratel'llal, acompa-
nhando com a mais irmandade, aos irmãos fallecidos á sepul-
tura; ha,'endo enterro: a mesma ob 'gação incumbe as ir-
mãs. Cada um irmão de mesa que for determinado. pedira
um mez no dia domingo, com sua opa e vara, dentl'o da
povoação e sua applicação, tendo para isso licença, e o que
lirar apresentará ao procurador, e com seo recibo ficará des-
onerado, e não podendo fará por algum outro h'mão appro-
vado pela mesa com a mesma condição e responsabilidade.

CAPITULO 11.

o devoto que quizer entrai' nesta irmandade, pagando ao
thesoureiro a esmola de um mil e duzentos réis, apresentará
billlete ou recibo do mesmo ao escrivão, e esle fará termo no
livro competente. decl:lI'anllo dia. mez e anno, e nelle assig-

TO10 XX '11 PAliTE 1.'

I

DOA,'DADORI~ SUASOBIIIGAÇÕES.

O andador será homem livre e diligentc: ajudará o pr'u-
cul':'ldor n~s cobranças, cOlILlucções de ornamentos, alfaias o
mais pI'e~lsos para festi \'idades, tcrços, en torl'Os, () mais .
actos da lI'mandado, e conduzir cartas de convitüs e avisos.
AttellLlendo ao seu trab:J.lho. nada pagará de annuaes, no
anno de seo "xercicio.

- !l8 -

DOIII~VEREN[)OCAPELLÃOE SUAS OIlIlIGAÇÕES.

_ O reverendo capellão sel'á prompto em executar as func-
çoes do seo estado, celebrando missa aos domingos, u dias
santos do ann? 'por tenção dos irm;los vivos e defuntos, pelo
augrnento esplrrtual e temporal dos bemfeitores o administra-
dores da irmandade, cuja missa SCI';'l ;l hora contratada com-
~r~hendondo as tres mis~;as do ilatal, commemol'aç;l~ rios
fieiS defunto~; acampa hando os fallecido~ á sepultura,
q,uando para ISSOfor chamado, fazcndo os terços sob o mesmo
aJ~lste; sal vo sempre os direi tos parochiaes, e da fabrica nas
missas so/emnes, e nos dous ultimas casos.

obl'~gou a recorTor a meios judiciaeR, ,leve preceder delibe-
raçao da mORa.

CAPITULO i."

CA PrTULO 9."

CAPITULO 8."

DOSACIIIUST,\OE SUASOBI\lGAÇÔES.

, O .sachristão será homem bem morigerado e eonsciell-
c~oso, a que. pertel,lce o cuidado, decencia e a ~elO da igreja,
aJuda!' as missas, aJudar em tudo ao procurador, tendo em si
~ma hs~a dos orna~entos e alfaias, assignada pela mesa, sobre
fIança Idonea asslgnada pelo seo fiador; tendo su mmo zelo
nas ó~as, p"ra (jlHlOS irmãos não as levem para suas casas,
~alvo .Sl forem ~llas, tocando com 'pl'Ornplidão os sinos para as
~estl"yldadcs. mIssas, e meSlIJOo sll:(nal. quando lallccol' al((lIl
Irmao,
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lIarMi amlJOs, não sahendo esc.rel'cr assignarit oulro Ú s~o
l'Ogo, (; licará gozando das gra.;as e pl'ivilGgios de irmãos, e
elllquanto nãu se fizer ccmiterio, 011 t:atacumbas da capella,
na forma ela Lei, será sepultado na mesma, assim como sua,
mulher e filhos até a idade de oito annos, salvos os direitos
parochiaes e da fabrica. Quem quizor' entrar nesta irmandade,
I'stan'Jo enfermo, para gozarem das indlllgencias, graças
concedidas, slltTragios e sepultar-se como iI m,io, seja admit-
lido d:lllelo cinco mil réis, e sobrel'ivendo mais de seis mr.zes
sej:l' t~sLaquantia recebida como entrada, fieando su.ieito i
:\llIlu;),es e (fi I)sarlas. Estando de saude, querendo rcmll'.se dI)
annll:II)S, pagará Sl~ísmil e quatroct~ntos réis, e querendo re-
mir-so tambem 110 mesadas, dez mil r~is, em attonção aos
suffl'agios, que a irmandado tem de Ille fazer, e os beneficios
r.m Sua vida, Aquelle que entrar para esta irmandade, conser-
\'ar:1 os nomes. cognomes e sobrenomes com que, assignar
o termo; sendo captiro passando a outro senhorio, partici-
par:'l á mesa para o escrivão fazer as notas necessarias, e esl.l'
para S,H' admittido 11:'1 irmandadl', dOl'e apresentar bilhde de
consenlimento por seo senhor, O que rol' irmão da me~ma
irmandade em oulra rrl!gnrzia, mudando-se para l'sta, e
querendo, ser nella récebido, t:oncedl'r-se-Ihe-ha, apl"!.'sen-
!.:Indo eedula ou patente 'daqnella, dando por offi:rta nma
I"t"lade meia Ilbra, c lr~ZlJntos réi~, e querendo entrar nova-
I1lClltu, para gozar dos suffragios, pagará no\'a elltrada.

, CAPITULO ,12.

D.\ COi'lTRlIlUlÇ \0 QUE DEVE~I FAI.Ell o .JUIZ, OFFICIAES E

In~L\OS DE )IE5A.

Como para subsistencia desta irmandade coml'ém qne os
il'mãos fação uma contribnição annnal, dar{t c.lda um de en-
trada, como fica dito, um mil e duzentos réis, e pagará an-
Ilualrnl1nte trescntos reis, O juiz, como primeira pessoa da
il'lnandadl', dará por sua mesada annual dez mil réis,
a juiza dará oito mil réis e cada um irmão de mesa mil e du-
zenlos réis, O escrivão, lhesoUl'eiro c procurador nada darão
de mesada e annuaes, no anno de seo sel'viço: o rei, rainh 'l>

- !Of -

liz e juiza não pagarAií na anno que sel'\'ir\~m, allcndendo
maior despeza,

CAPITULO ,13.

oos LIVI\OS QUE DEVE TER A InMANOADE.

Terá esta irmandade os livros seguinles: um para as:,en-
t s de entrada dos irm,ios, 11m para receila e despeza, um
para invenlal'ia de tudo quanto houver na irmandade, como
imagens, omamenl.os, alfaias, pias, moveis, dinlwiro, dividas,

o qne pertencer ú irmandade, um para certidões das mis.
Sas, 11mpara eleições, um para as deli berações e termos da
ffiflsa e algum mais si for necessario, e devem todos SOl' 1'11-
IIricados por quem pertencer.

CAPITULO 'J!l.

no COFIIE E I~SIGNL\S DA, InMANDADE.

Deve tel' esla irmandade um guião hranco, uma CI'llZ
III (Iue se distinguirá om todos los actos, regulando o com-

1'1 ll:lIl.o lugar nas procis~ões, segundo a antiguidade e costu-
; UIll painel que com a rlfigie da Vi gem SS, uo Hosario,

III :CI'\'II'Ú de guia no~ terços; um andor qlle servirú pai a
, nduzir a imagem da m.:sma Senhora nos terços e procissües.
'I' I'{IIIIll feretro ou caixiio, cm que devem ser conduzidos os
C I'POSdus irmãos falll'cidos á sepultar-se a onde for destinado,

Terá um cofre sufliciellte com lros chaves, das quaeS
t rá uma o juiz, outra o escrivão, outI'a o thesoureiro; no qual
'e guardará todo o dinlleil'o, prata, ouro, cobre, joia, credilos,
titulos e IIIUOmais que possa ter risco, ficando os clavicularios
r I'0ns3\'eis cad, um por ~i, e um POI' lodos, paI' qualqucr
alta que houvor no que cntrar para o dito CCifre. Sendo no-
G :,ario ahrir-se o cofre, estando algum claviculario impos-
ibililado rle comparecer, confiará a chave ao proclll'ador, ou

a um irmão de mesa do pl'imcil'O numero. ficando ambos
I' ponsavesi por qualquer falta,
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L\I'ITULUltl.

I':!,

U d querendo 'Iue seo corpo ~eja sllpnltado como il'rn~().'
lel';'l s('r, \' será acoll1panhad:J (wla irmaurlatll1 Hfll g!':IIII1-

, C'lO dos ~'1rviços que prestarão, Achando-se alg~l!n .1t'Ir.ao
I forlllo, que por pobre não possa ser tralado, I) Irlll;tn pro.
lll'ac!or ~e' inFormará a resp()ito c participal';'t a nwsa P:ll'it
sla I) sOCCOl'l'l'r do modo 1J0ssivel.

~'IIJ ~e "lIll'ol1letl.eráõ os irrn:1.o~ ((lIll Il<ill são os d.~ mesa.
Illl 'lI;':' delitJi'l'<lr a mesma a bem (1:1 irmandade, o só dal';'u:-,
~'U VOIO, quando para isto FOI'I~mchamadus, sa.l\'() 110 caSlt
'fll qllo I.sla d.dilJpr"ção inv('rl.a a ordem, rt1t(lmt'n n ang
111'lIlo da irmandade: poderilõ sim propol' a mes" para prfl-
\'iilcllI:i:lr,' evitar m;'w elfnilo r. qnand0 assim não Fação P!l-
d,'ri,õ I'CCOl'rcr ai' autoridades para fazlJr evitar. l)lIul'endo
'1011111 irm:l0 ausentar-se, darú partu ú mesa. pai ,1, 110 caso;~I~fa 11':1;1\1',Ilsl.a lhe mandar fazer os signal!:' t' snlTl'agill~'"
1.11) d"\"'lIdo. /111d'lixantlo com '1"0 sc paga" :1. il'madad,': I'S-

alldo a Iit'vei' " pa~~;lntl(l a sua allS' IIcia filaiS de t1,'~ allli/l,',

DAS 01l1IlG.\I,:0\';8 DA IH~L\l \JADE.

.'a uccasiãu UIll qUH lomar POSS(l a nov:\ IU('Sa., a qUl1
Lli' bar elllregará iL nova o cofre, <.;om os rt'nrJimenlos que
islil'CllI, c tudo mais qUIl pl)l'tencer ;'t mesma irmandade. de

'llIl' se fará termo, que assignará a,lIova Illl'Sa. Fall('ccndo al-
Ulo il'm:l0, e tl'lldo de ser s'.Jpullarlo (1m Outl',l parl(~, <';'lIlTl(lrc
il'lll:lIldaill: acomp:lnh:l1' sel) COI'P:) I) fa~(d.o elWlllllnr)IHlal',
'sim eOil\o mandar razl:I'-lhll os signaes tio l'slylo t.: avisar iJ

IIl1landal'" para ° acompanhar. .
!latlo 11 shnal dI! algum fall,'cido. qou l::rn lI.; ser' sel'ul.

lt 111 11 pro<';lIrar1ol' avisar;'l ao Itnvrn. parndlll '1"1', 1,('iIl d,'
r ,,:'plilLlll<l a'lIl\:lI!, irnl''io; u juntam,:lIl: ali ~I'O It'WIll <';;l-

1,'II,lU para 11 1:1I111pl'imellln rk ;mas olJl'igaçõus. II lelldo tiPo

r ;Il:olllpanliadu pelo 5"0 Itvd. parodIO, f'llcotnlTll'llIlado pllr
~l('. S"I':', dl'pois 1'01' :i1'O rapell:io s('plillatio.

CAPITULO I !I

CAPITULOIG.

Na primeira oilava do Natal fará a irmandade festejar a
Virgem 55. do Rosario com missa solemne e sermão, si foI'
possivel, aliás só com missa resada. Deliberada a fesla, o
procurador a visará ao seo reverendo parocho para excrClH'
suas funcçõcs 011 quem suas vezes fizer, sal vos sempre seog
direitos. A mesa ordenará ao thesoureiro para fazel' as dos-
pczas necessarias, como cêl'a, clel'igos, musica &. sem a
mel10l' falLa, l1ão havendo jllizes ((110 possão eneal'rtlgar-St!
dest.a despeza.
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no .rUBILEO DAS QUAI\Ei\'TA 1I01\AS.

CAPITULO 17.

DO MODO POR QUE SE liA DE FESTEJAR A S. S. VIRGEM

DO ROSARIO.

f:A PITULO (ti.

Fazendo a irmandade cxet:ut.al', nos tres dias pl'Oximos:J
quaresma at.é qllart.a fei,'a de cinza, o sanlo jllbileo das qua-
renta horas na capella, coneedido por i11l1 breve aIJoslolit:o
do Sanlo Padro Pio 7.°, no anno de (SOU, com Beneplacilo
Ilegio de 25 de Abril,do mesmo 3nno; sorá preparada a ea
pella com lodo o necessal'io, e lodas as despezas, como cêra,
vinho e outras mais, serão feitas á cusla da irmandade, c (j
procurador apresentará a conta em mesa para se pagar pelo
cofre.

DAS REGALIAS, QUE TEM A IRMANDADE PARA CO)( os

OFFICIAES E IRMÃOS.
~

O juiz, jui7.as, escrivão, thesonreiro, procurador r~i e
mordomos, no anno de sua serventia, têem a entrada livre
para si, não sendo irmão, e sendo poderáõ dar. á quem lhes
parecer, satisFazendo uns e outros seos deveres e pé~sões pe-
cUlliarias de seo cargo. Fallecendo algum dos offiClaes, me:
sarios, como juizes, escrivão, thesoUl'eiro, procurador, rei
e rainha ou capellão, no anno' de sua serventia, não sendo
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I'al'a V. Exr. 1'4'1"

FUI'/lIlIlI/O IJiI1,~' tio f'Ollfl"',IIrJ a lul.

1'lIl" 'Fallando () escrlvão,procurador para 03 aeto' (h mesa
In qUI) se devo fazl)1' lt'I'1ll0, cl1amal'-sl)-ltãú os tl:ansaetos
p o~'ill1(}s, ou () jniz ole~\'l'á do; mesarios para sen',rl'lIl em
(H!"'gill',

() rei, ('aillha, juiz, juizas apresental'-se-l1~o com seo es-
brio I) l;om deeencia possi \'01 na capella! no ,d I,a . :'11 (,1110.~e
fc t'.iar a SS. Virgem do Hosarin, o alll aSslstll':.Lo.a Ic~tl\'l.
dadl~: logo depois prl'slar;'ti'i suas es~ol~s, a do reI :-:c,r<Lde
dOZI) llIi1rei', a da rainila dll oito mil l'OIS. Nesto festejO po~
it-r;'ll-Isl'r admitlidos lodos os protos dê dil'crsas nações, o~
tjl!é1l'Sacompanhal',iii o estado com seos instrnment?s como e
(,ilsLlIlIIl'. N,lo Sl~por;'l nm pr:ltica co usa alguma" ainda ljuo
parcr:a uUI á irmandalk e. [I l~a~ella :,um ser dellhe,r?da, ~Ill
accordada pela mesa, CIl,ja d"ld)AI'açao, e. sco ,011,(,110fIca
,1~llIpro slljoita ;'LSautorirladl's. Tambem sera admltl~d~ como
irmão qnalquer homp.m livre, de qua~q!le_r condll:ao que
s,'ja C gozarh (Ias mesmas vanlag(Jll~ de Jl'(uao, pagando de
\'ntrada dons mil e qllatl'ocrntos reis. c annuaes ?s mr'sm~s
j;', dilos, o qllorendo I'emir-se de annuaes I)'~~ara de.~ mil
reis, o que lamlvlIl faril professando na hora lia morte.

,\rl. 2.0 FicJ.o rcvogadas as dis osiçõe) rm cont, ario.

~Ia.lldo, portanto, a toda' as autoridades a quem o co-
lIill'Clffil'nto o I'xecul:i'io da I'I,rorir1a I.ei pertencer, que a cnm-
/11';1<1 Ij faç:LO cumpri!' tio intcir;uIlCJI.le cO,mo lIella ~o contum.
o :ecrclario c1l'sta provincia a faça ImpfllUII', 'p!l.bllcar e ~or-
''1'1', 1I:\lla 110 palaeio da pr()siilcncia da provmcla di: ~llOas
(;()ra,'S aI)" Illli'IZll dhs do ml~z dll Novembro do anno do
nasci monto 'de Nosso Senl1or' ,Jo.;us Christo de mil oito~entos
e sl'tenta c einco, quinqlla.gusimo quarto da independencla c tio
IlI1perio.

- l()!, -

deve ser' rcputado como não existúntc, e por-sc-ha a 110ta 110
t~rmo dc sua e~ltl'ada, e quando aconteça por sua tlusencia
II~O qucrer c?ntlOuar a ser ir.u:Io ariS:lrá a irmandade para
n elle da~' baIxa, c não seI' lembraria par:!. car"o alnum Ii-
cando a Irmandade dtlsobrigada dos sufTréigio~. o o ,

Cad? um irmão tl'riL obrigaçiio do resar todos os dias
uma coroa de ,sete my~terios, otTurecida a pllrcza da SS. Vir-
gem. do Hosal'lo, , applrc,ada em modo de sutTragiü pelas al-
',nas ~Jo purgalol'lo; assllu outra pela alma de al"llm irmão
lallec)(Jo, logo que tenha nOlicia. o

r.AI'ITULO 20,

(>AS OBIIIGAÇÕES oos 11\.11.\os ,
O juiz, j,uizas, ofliciaes, mesadas praticaudo alotlllla

causa contrarl,a ao seo derer, em pr(~.illiw 011 escandalo da ir-
ma~)dade, rel'lficada e reconhi!cida a causa será corrigidu fJri-
mel~a c soguuc,Ja \'i'Z pda mesa presl~nte, soa reverendo ca-
pellao, e na remcideucia s('ril SUSIlf'i1s(Jdo cargo, la\Tando-se
tcr~o de tu~o, n não. s,'rá admitlido mais para~célrgo algum,
e II,W sl'l~do Justo ll~1'ítu recurso de s(~ l[ueix:lr as autoridades
para delrh';I'ar o que for justo.

() irlll<1o quo sonrlt reht3lde no pagamunto de sua mosada
ou annu;u's, podendo (J n;IO fazl'lldu. ser,! admoflstado em
mesa, pre~I'lItC.!;C~O l'everl~lIdo c:Jpell;io, e persevcralldo fim
sua. I'chddla. ate o tl)lnl)() de tl'l)S allno,,;, ser[L I'is(;ado da ir-
~?,a~l.da~Jc, sall'? se c~ldr om pO/)l'n~,1 !al qllu (j n5.c; passa
1,IZI~1'. e noste caso lIao pode ter silllragllls I'm Sua 1ll01'tl\ pelo
rll'l).IUIZO,I[lle Vi111l,a ll~I' a irlll:lnd:llk O Ifwsmo [lralit:ar-sc-
I~~C:OI~ aqu,('!lo J,I'fU;~O, delilJcrado. \lU por' fjualqul'r mo-
lf\O 101mar rixas, Illll'l~aS, ou co usas qUi; ponhão a irmall-
d~dlJ em J?cr,tul'baç;11J OIJ dl:sol'dem, o qual. assim recl/Ilhe-
CIlfo, sel'a riscado. "

CAPITULO 21,

~,lo se fará mesa pal'aqllal'j1lor doliberação súcom ojlliz
e o/llcl.les, porem sim com ::leis ; I' 11Lios de mesa, lI;in podl:l!-
do sur,com d'.Ill), e qu,lIIdo uão so [lo.'sa inteirar, e a noccssi-
dtl/lc, Insle, ser;lo cllaillados os IJub sl!l'I'iràlJ no aflllO alltecc-



LEI N. 2157-D£ H> DENOVEMBRODE 1875.

FOLHA N.t3.

1875.
PARTE L'

LIVRO DA LEi MINEIRA

Lei que eleva: categoria de freguczia a povoação das Aguas do Cacham-
lJú, do municipio de Baepelldy.

Artigo unico. Fica elevada i categoria tIo fl'eguezia a
povoação das Aguas do Cachambít, do municipio de Baependy,
com as seguintes divisas: começando no Rio Baependy abai-
:0 da ponte na ponta do espigão da hacara do capitão José
19nacio de Carvalho, e pelo espigão adiante, aguas vertentes,
até ao Morro Cavado, e doste em l'umo á Boa Vista e d'ahi,
seguindo pelas divisas da freguezia de Pouso AILocom as ac-
tuaes da freguezia de Baependy, até ao Rio Verde, c por este
abaixo até á ponte do mesmo, lia fazenda de Bento Lemos, e
atravessando esta ponte segne pela e;;tl'ada que vao á fazen-
da das Gallinhas, e d'ahi em rumo a encontraI' a estrada que
segue de Baependy'pa.l'a o Rio \Torde, e a.tl'a\'essando essa
estl'ada segue em rumo diJ'eito até ao Rio I3aependy, e por
este acima até o lugar onde teve começo. nevogadas-as dis-
posições em contrario. .

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão, inteiramente como neHa se
contem. O secretario desta provincia a faça imprimir, publi-

TmlO XXXXII

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provinda de
Minns Gel'aes: Faço saber a todos os seos habitantes que a as-
. embléa legislativa 'provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

- 106-

11ollorio llerlltélo Pinto de Figu.eiredo.
t'ecretario da provi lIeia.

nUHO f'H E'I'O. 1875.Tn. IlE.1. F. llE PAULA I:A51'I\O.

Sellada e publicada nesta"8ecretaria, aos H5 de No\'embl'o
de 1375.
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TOMO XXX:1l PARTE 1.'

LEI N. 21tifJ-DE16 DE NOVF]IBHO DE187ri.

Para V, Exc. ver,

Candidn Bloy 1'assam de Pawia a fez.

Sellada e puhlicad<1IIl'sta secretaria aos iG de [to\'l'mh.'o
de .IR7ri.

I.ei rpIC fixa a força policial para o exercicio de 187G a 1877.

,
IIOI101'io Ilermélo Pinto dr' Figuei1'elio,

Secretario da provincia.

I' srLrmta 'fl cinco, qllinqllagrsimo fjuarlo d:l inllrpl'ndl'llci a
dn imperio.

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provinda de
~Iinas (;eraes: F;lÇO saiJI'r a todos os soos habitantes que a
asselll1>léa legislati va prori ncial decretou, e ell sanccionei a
I.t'i s~guinte:

Arl. 1.0 A fOl'li~ policial para o exerci cio de 1876 a
t877 constará de ",20D pralias, distrilllliuas entre o eorpo
pulicial o guarda mnnleipal.

Arl. 2,° O COI'POpolicial se compor:"! de eslado maicr
c menor, uma companhia ue cavallaria c tres de inrant:lI'i:l,
conforme a tabella n. 1.

~ 1." Os vencimentos do pessoal uo corpo policial con-
..tão da tauella J. 2.

~ 2." As nomeações de alferes para as companhias,
serão feitas logo quc existI0 em qualquer das companhias,
j;'1 organisauas, praças aggregadas em numero de :W; p:ll'a
as de tenente 60; para as de capitão iOO.

PEIlJlO VICENTE DE AZEVEDO. ,(s .1,.) .

/f ol1orio JlC1'me/oPÜ1/0 di' Fique11'I'lio,

Secretario da provincia.

LEI N. 2IG8-DE Hi DE NOVEMBllO DE 187::;.

Lei {(\Ir eleva fi categoria de ridadc a villa dc Santo Antonio ()o ]\fonte,

Peul'o Vicente cJl' Azcredo, presidente da provincia de
Minas Geraos: Faço saber a louos os soas habitantes que a :u;-
sernlJlúa legislatira provindal d,:cl'elou, e eu sauccionei a Lei
~egl1inle:

Al't. 1.0 Fica a villa de Sanlo Antonio do Monlr nlera-
da á categoria de cidade, com a drnomillação de cidade dll'
Santo Antonio llo Monte.

Art. 2,° Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
pr:lo () fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O soer elario desta provincia a fêlça imprimir, puulicar e cor-
reI'. Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas
'~era('s aos deseseis dias do mez de Novembro do anno do
nascimento de Nosso Senhor .leslls Christo de mil oitocentos

cal" e COl"rer. Dada no palaciol!:l prr.sidencia d~ prO\'ineia de
Minas Geraes aos (lesesnis dias do mez de Novemuro do
anllO do nascimento de Nosso Sonhol' .Jesus Christo de mil oito
centos e setenta e cinco, (jui()(luagesimo qual'to da indepen-

. deneia e do Imperio.

Para V. Exc. ,"er,
EZI3fjtúcl A nqnslo N u'IlI'S iJawlcira a fez.

SeIlada e pulJlkl.da nosta secretaria aos 1(i de o\'rrnhl'O
~ de.1 R7fi. .
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~ 3,0 Os olliciaes reformados ilo corpo que para oll/'

novamente entrarem, ou forem emprega(/os pelo governo em
alguma com missão, perceberáõ os mesmos vencimentos dos
oJl1ciaes effectivos, perdendo os da reforma. Na falla daquel-
les, serão chamados para o desempenho de com missões os
otTIciaes honorarios do exercito, dando-se preferencia aos que

I servirão na guerra do Paraguay.

~ 4.° No prfJenchimento dos postos dos officiaes do
corpo serão prefel'idos aquelles que tiverem sido dispensados
em virtude de lei.

Art. 3.° A guarda municipal se comporá de 600 pra-
ças, que será distribuida pelos municipios em que puder ser
organisada.

~ '1.° A guarda municipal é exclusivamente destinaila
pal'a ° serviço de policia dentro do municipio, do qual só po-
derá sahir para conduzir criminosos, que lenhão ue ser jul-
gados em algum termo visinho, e a capital os réos condem-
nados, que tenhão de cumprir penas na mesma.

~ 2.. O commandante da guarda municipal será dcsi-
gnado pelo delegado ilc policia dentre os mcsmos guardai'>
c terá a graduação de t. ° sargento, si a guarda se compuzer
de Hi pmçíJs ou mais, e de 2. o si for inWI'jor a eslo numero.

~ 3.° O pl'esidente da provincia, em virtude ue rc-
presentação dos uelegados. poderá nome~r para o comman-
do da guarda municipal, sargentos do corpo policial, com os
mesmos vencimentos dos da guarda muniçipal, preenchidas
as vagas que por este moti\"o occorrerem no corpo pol.icial.

~ [LO OS guardas municipaes vencer'o 24~000 men-
saes, os i. os sargentos 428000 e os 2. OS sargentos 3GSOOO.
Quando sahirem do municipio para o serviço qne lhes in-
r.umbe, terão, alem da diaria, 200 réis, na razão de 3 le-
goas de caminho.

~ 5.° O prazo do contrato dos guardas mnnicipaes du-
ral"á tres annos.

- 111 -

.~ ti,O Us delegados de policia podl'l1l impor a Iwna tle
Tmão até IG dias pelas faltas que comml'ltercm os gn.:lrdas
1l11111idpaus, ,'li de ex.pulsão no caso de se tornarem IiIcor-
IIgireis ou si as falias forem graves.

~ i." . U pl'I~sidellte da provincia fica :tutol'Ísado a de,~
<Ical' do corRO policial LI col1\'elliente numero d.c pr<l\i.as (' 01-
fii~iat':, inferiores para os mUllicipios em que Ilao estl\'cr 01'-

Jallisada a guarda municipal.

~ 8. O presidente da provincia tica autorisauo li dai'
rli'sdc .Ia execnção á pl'I'sellte lei no que for (;llllGUrnenle a
I'l!anisação da guarda Illullicipal, não ,':cedelld!! a força. I~o-
lirial o numero de praça' lixado para o corrente e:crCICIO.

\rt. L° rica li pf'('~ident/' da prorincia autllrisado a
reformai' desde já U I'eglllaml'uto do corpb policial.

ArL. :l': Ficào I'o\'l)ga!las as disposiçu/'s em contrario.

Tabella 11. I.-Estado ll1:tiol':-l tenente wronel, -I ma.
10,' Ii'Ga!. I capiLào cirurgião-móI', -I ten(lnte ajudantu, 1
diLo qllflrtl'1 mesLre, " alferes secrelario.-Estado meIlOI':-
I i'>argento ajudaute, ,I dito qnartol es!'r!!, I dito mestl'e
de rnuzil;a com gradu;u;;10 de vago mestre, I contra n1l'strl:
com grallnação de -I." sargenlo, ,I emBeta mlJr mm a mCSUla
"raflnação, I selleil'O com a graduação de 2." sargonlo. ':W
uldados mnsicos.-Companhiade ca\'allaria:-I capiLão com.
mandante, I tenenlt', I alfl)reS, I L" sargento, 2 2.oe ditus,
I fnrricl, 6 cabos, I fel'l'ailor. 2 e1arins, flG soldados.-COOl-
panhia de infantaria:-(cada uma) I r;apitão commandantl',
I tiloenLe, I alferes, I I." sargento, 'I ~..S ditos. I forril:l, 8
cabos, 2 cornetas, 131 soldado~.-Tres companhias.

Tabella lI. 2.-l)os vencimentos dos oOiciaes, inforiolos
I' praças do wrpo policial -Postos, cavalgadura mensalida-
de, diaria, gratilicaç;lo, exercicio, tolal.-'I'I'llente coronel
GOIlIIlI:ulllanle-dllas ca\'algaullras, mensalidadu IOU1Jl. diaria
::0:;1'000, gratifica~.~o e exerricio \:W~OOO, Lotai I ;jU~UUO;ma-

'10.\10 :XXXII P,\llTE ,,:

"
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LIVRO DA UI MINEIRA
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Al't. L" Fil~a revogado o art. !}," da lei n. ':!I07 dc 7
/k ,Janeiro rio ClJlTenln "nno, e r.nc()rporarla il fl'egnezia da
(jidadc de Oliveira a. fazenda de Vicente Rodrigues da Costa.

" unico. A fazenda de Itllilrigo !'crnira Lima fica
dl~srncrnbrada da fl'l'guezia de S,wlo t llollio do Hio A(jima.
c oncorporalla Ú da lLabira do Campo.

Arl. 2." Hcvogão-se a::i disposições em conlrario.

"ando, pOl'lanlo, a todas as auloridades a quem I) eo-
1I11Qcimcntv i\ execução da referida \,ei pertencl~r, que
a ClIlllll'ão e fação WlIlprir t:IO inteiramenle como n'ella se
rtJnlem. O St)crl)lal'io desta p:'ovincia a faça imprimir, puuli-
cal' e correr. lIada no palado da (lresidencia da provincia do
\Iinas Geraes ao~ desenove dias rio ml'z de ~o\'embro tlu an-
ni) do na:;dmen o de Nosso Senhor .Iesu' Citristo de millJito-
Gcntos e sctenta e cinco, qninqllagl'simo quarto da. indüp,~n-
dencia e do lmperio.
(L. S.l 1'1~\)I\O YICI::~TE \)l~ AZEVEDO.

Para V. Exc, Vl!r,

l"1'1/1/1;isr;u I;oltçl/lvcs das .\'CUC8 a fez

LEI N. ':H()O-lJE IfI DE NOVEMBIW DE 18i;1.
Lei que revog;\ o ad. \l." da de n, 2101 dl.l 7 de Jaueiro do corrente anno

e contem outras disposi('ões.

Pedro Vieunte dtJ ,\zevor\o, prcsidenle da provincia do
\tinas (~eraes: Faço sabtJr a todos os se os habitantes qUB a as-
semhlca legislaliva pl'Ovineial decrelou, e eu sanl:cion,~i a Lei
sl'gllinlc:

TlnlO XXX~1l

I'EDllO \'ICENTE IlE AZEVEDO.

Para V. Exc. ver.

(L. S.l

I~Z(](l!tiet tlll!JU:slv N'Ilnes Ifanclúr n a lá.

Sellada u publicada nl'sla secretaria' a(1'; Hi de Novembro
de 1871;.

11ollo,.io /I ''"lIu'lo Pi IIl0 de F/!. 'IIci,.cdo.

Secrelario da provincia.

Mando, portalJto, a lodas as 'luloridades a quem o co-
nheeimenlo e execução da reforida I.ei pertencer, qllc a eum-
pr;lo e fação cumprir lão inteiramente <.:omo nella se conli'/I1.
O secrelario desta provincia a faça imprimir, publicar lJ cor-
roI'. Dada 110 palacio da presitlllncia da provincia cle Minas
l~ora.es aos dest~seis (!!as do mez de Novembr~ tI.o anno do
naSCllnento db Nosso Mnhor .1l~SIISl~llI'Ist() de mil oltocenlos e
setCllt<J e cinco, quinljllagesimo qllartu da illdepelldencia e do
Im perio.

.ior Iisca.l-ull1:t cavalgadura, [flllnsalidade \H~OOO, diaria
'l(). 000, gralilicação :.: exurcici(lIO~OOO, lolal 130;'1)000; ca-

. pilão cirllrgiáo-mnnsalidade 80tJOOO, diaria 20;'j)000, gra-
lilicação e oxercicio IOl'tOOO, lolallIOSOOO; lenenle ajudan-
le-uma cavalgadllra, diaria 20;'1)000, mensalidade' iO;'IIO()(),
lolal flO:tPOOO;tenenle quarlel mestre-mensalidade iOSOOO
diaria 20iilOOO, tolal 9'):tPOOO, alfel'i~s secretario-mensalida~
de ()O;'j)OOO,diaria 20;'j)OOO, tolal 80l'tOOO; capiLles-rot'n:>ali-
dade 858000, diaria 20;';000, gralificaç:Io e exercício 1Oj'f100o,
lolal fi ;JiZlOOOitenentcs-ml~nsalidade iOitOOO, diaria 20S000
lotai flO:tt'OOO,alferos-mensalidade (iO:;tOOO, ddria 20:tPOOO,
total 801i\000; sargenlo ajlldante-Diaria f:Pi'JO; dilo qual'tl'l
me lro 1aili20: chefe de muzical;'IIiOO: contra mcslrelail:100
cornela múrl~~~OO; sclleiro 1;'j)200; L" sargenlos 18300; 'Z,"
ditos 1;'j)200; forrieis HMOO; cabos 1;'1)050; musicos 1;')\0:;0;
soldados 1~000. .
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Sellada e publicada nesta secretaria aos 19 de Novcmbro
de 1875.

l/onO"'io //ermélo Pinlo de Figueiredo,

Secretario da provincia.

LEI N. 216I-DE H) DE NOVEMBRO DE187õ.

Lei que autorisa á -companhia de eslr ada de ferro da Leopoldina a pro-
longaI-a até San ta Rita da J\leia Pataca.

, Pedro Vicente de Azevedo, presidente da província de
Minas Geraes: ["aço saber a todos os seos habitantes que a as-
sembléa legislativa provincial dccretou, e eu sanccionei a Le
eguinte:

Arl. 1.0 A' companhia de estrada de ferro da Leopol-
dlna, depois de construir a linha ferrea até á cidade da Leo-
poldina, pelo traçado mais conveniente e economico, fi(;a
concedido o poder prolongaI-a do ponto mais pl'Oprio até
Santa Rita da Meia Pataca, ficando assim approvado o con-
trato modificativo de :l de Maio rio corrente anno.

Art. 2.0 O presidente da pl'Ovincia fica autorisado a
concedar á mesma companhia os favores da lei n. ,1826 de
10 de Outubro de {871, e <'l alterar, nos termos da citada'
lei, a clausula i.' do primitivo contrato, fazendo para esse
fim quaesqller opf]rações de credito ao maximo juro de (j 0/"
com amortisação lenta.

Art. :loo Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando, portauto, a todas as alÚoridade a quem o co-
nhecimonto e ('xecuç~lo da referida Lei pertencer, que a
cUDlprão e fação cumprir tão inteiramente como lIella se COB-
tem.'O secrelario d'esta provincia a faça imprimir, publicar
e carrel'. vada uo palacio da presidencia da . rovincia de Mi-
nas Gcracs aos dl'sl)lJove dias do mez de Novemhro do allno du
nascimento de Nosso Senhor .JcZllSChl'isto do 'mil oitoclJntus

- H5-.

setenta e cincu, ql1inquagesimo quarto da independencia e
do imperio.
(L. S). PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.

Para V. Exc. ver,
Ezequiel ti ugusto Nunes Bandeir'a a fez.

SelIada e publicada nesta secretaria aos {9 dias do mez
de No\'emlJro de '18.7iL

l/on01'io Tlermelo Pinto de Figuei1'edo,

Secretario da provincia.

LEL N. 2162-DE 19 DE OVEMBUODE 1875.
Lei que eleva á cathegoria de freguezia o distr~cto de S .. Iosé do Carrego

do Anta, do municipio de Sanlo AntOnlo do 1\1onle.

Pedl'o Vicente de Azevedo, presidente da provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitante~ qu~ a as:
sembléa legislativa provincial decretou, e eu sanCClOnel a lei
seguinte:

Art 1 o Fica elevada á categoria de freguczia o dis-
tricto de' S.. José do Corrego do Anta, do municipio ele Santo
Antonio do Monte, com as seguintes divisas:. come~ando da
nascente do Rio Perdição, no lugar denomlllado bstalagem
do Vigario, por este abaixo até o Rio Bambuhy, por ?ste
abaixo até á barra do Carrego das Posses, por e~te, aCima
até o espigão mestre, por este, aguas verten.tes, a~e a. cabe-
ceira do Correr;o <las Mamonas, por este abaiXO ale a~s Qua:
tis, por este aba:xo até ao Jorge-~rande, por ~ste aCHf.l~ale
á ultima cabeceira na serra e dahl em rumo a cabecen a do
Perdição, na Estalagem do Vigario.

Art. 2.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

TOMO X:XXIl PARTE 1."
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nhecimenlo e execnção da referida Lei pUI'lencer, qne a cnfi.
1)1'[0 c fação cumprir t;10 inteiramente como nella se contem.
O secretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer, Dada no palacio da prcsidencia da .pro\'incia de Minas
(;eraes aos desenove dias do mez de Novembro do anno do
nascimento de Nosso Senhor ,Jesus Chl'isto de mil oitocentos e
setenta e cinco, quinquagesirno quarto da independencia e do
Imperio.
(L. S.) PEDRO VICEl'(TE DE AZEVEDO.

Par'a V. Exc. vel',

Manoei do Nascimento e Cast1'0 a fez.

Sellatla e publicada nesta secretaria aos 19 de Novem-
bro l1elRi!'L .

JI onor;o fTerméto Pinto de Figlle1'1'edo,

Secretario da provincia.

LEI N. 2Hi3-DE HI nE NOVEMBRO DE lSiti.
Lei que crea segundas cadeiras de instrucção primaria do sexo femi.

nino em diversas loc:l.1idades.

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia lIe
Jlinas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes que a as-
sembléa legislativa provincial decretou, e en sanccionei a Lei
sf'gllinte:

Art. 1." Ficão creadas segundas cadeiras de instrucção
primaria para o sexo feminino nas seguintes localidades: ci-
dade de Tres Pontas, Passos, Montes Claros, Minas Novas, l\1a-
rianna, Jtabira, Ilio Novo, S. Paulo de Mn 'iahé, Queluz e
Pontr. Nova.

Art. 2.° FicITo revogadas as disposições em contl'3rio.

Manuo, portanto, a todas as antoriuadl1s a quem o co-
nhp.cimento e l1xeeuç1io da rderida Lei pertencer, que a cum-
pr:tn e fação cumprir tão intüi,'amenle cOll1o nella se contem.

- lIi -

secretario desta p)'()vincia a faça imprimir, puhlical' e cor-.
er. Dada no palacio da presiuencia da provincia de ~linas
eraes aos dezenove dias do mez de Novembro do anno do
a2cimento de Nosso Senhor ,Jesus Christo de mil oitocentos

e setenta e cinco, quinquagcsimo quarto da indepcndencia e do
Imperio.

PEDHO VICENTE DE AZEVEDO.

Para V. Exc. ver,

Ezeqttiel A ugusto Nunes Bandeira a fez.

Sellada o publicada nesta secretaria aos"!) de Noyembro
"87~, .

Tl 011060 JTerméto Pinto de Figuei1'Ct/O,

Seéretario ua provincia,

o no PHETO, -1875. Tv!'. DE J. F. OE PAULA CASTHO.



LEi N. 2HH-\lE 2LlIJENOVE.\IBlW DE 1~75.

1.01 crcando cadeiras de instrucção primaria para o sexo feminino CHI

diversas localidades.

LIVR~ DA LEI MINEIRA
FOLHA N. W.

1875.
PARTE La

Arl. 1.° Ficão cread:ls cadeiras de instrucção prima-
ria para o sexo fl'mlOino nas seguintes localidadtls: Agua-I'{)
IJ Espirito Santo dos Coqueiros, do mr.flicipio de Dores d:/'
Boa Esperança; Conceição, Santa Rita e Naz:lrl'lh. do de S.
João d'EI-Re)'; ltatiaiussú c Rio do Peixe, do de Bomfim;
Sant'Anna dl~ S .. Ioão Acima, do do Pará; S. Sebastião da Con-
fusão e Dores do llldaiá, do da Marmelada; Santa Quitl!ria,.
do de Sabará; Barreiros, do d(~ S .. João Baptista; Agu,).Suja,
do de ~Iinas . lavas; LI~nçóes e Salinas, do do Rio Pardo; 'I'ra-
hiras,do do Curvt:lIo; S .. Jo'é da Lagôa e Parahyba, do da lLa-
!lira; Itambé e Tapera, 110 da Conceição do Serro; S. Bartho-
lomeo, Piedade do Paraopeba, Ouro Branco c Congonhas do
Campo, do de OÍlro Preto; Camargos, Barra Longa, Paulo
Moreira, Cachoeira do Brumado, e do sexo masculino em
Bento Hodrigues, do de Marianna; Espera e Aranha (do SI~X{)

feminino), no município do Pil'anga; Campestre. Santa Hita
dll Ilio Claro e Nossa Sunhora da Sallde das AgIIlLS de Caldas,
do dl) Calda~; "101110 Si;io. do de POIISO Akgl'i'; S. (;ulIçalo do
lIill-.\!Jai:1l (~ Ilio de S. Fr<Llleisco,dolln Santa BarlJara; S .. lo<'io

TOMO XXXXIl

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia de
l\linas Geraes: Faço sabor a todos os seos habitantes que a as-
sembléa Iegislati va provincial decretou, e eu sancdonei a Lei
seguinte:
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Para V. Exc. ver.

TO~I() XXXXll l'AI\TE I.'

(L. S.)

~Iando, (lorL.wto, a lotlas as autoridades, a quem o co.
lhocimonto e execllI;:'io da referida Le' pertcncer, que a CUIn-
[J1'ão u faç:~1Jcumprir 1;\0 i.ntdralllel~te c?tn? n'ella ~~ ()?r~I~III..
O sucrúlarlO desta provlnl:la a faça Impllmlr, ~1l~IIC1\.1 L ~Ol-

1'01'. Dada no palacio d:! presidencia da provJllcla de !\Ilnas
;eraos aos \'intl) dias do moz de Nov'Jmbro. d~ allnu do

11' sl~imenlo de )lllSSUS:lIIl1or ,le';l\:-\ Cllrislu de nul olloce.ntos e
sel,mla e cinco, qllinqll:qusimo 'lll:ll'to tl.l indepenllencla e do
Impario.

Art. 2.. Fica (l8rtoncenuo ao mUllicipio da Ponte 1111va
li dislricto do [T. Senhora tio Amparo da Sorra, de membra.-
do (Ia fl'eguezia de S. SelJ:lslii'io da Pedrcl do Anta, do mUIll-
nipio de Santa lUta do Turvo.

Art. a.. Fica pertencendo ao districlo de Santo :\-nt?-
nio da r.l'allla, da fl'l'glll'zia do .Iéqucry todo o le~rrt?r:..1O
do lado esquol'do do IUo Casc,l, desde a .barra do R!bOlra?
~. ula Cruz, no Iug:u deno 11I i1I:\do .1acaré, RIO Casca abaiXO ale

h'm'a do ltib!lido ,Iatiboca, comprehenclen?o .liS_ agua~ con-
lIuentes para Il Ul(:smo rio, e subindo o Hlbelrao ,J.atlboca
p las suas vertentes a.lé 2 baITa do Cor~e~() rI~ ~:lpelh~llra ~Io
B !TI SUL;L;esso, e sngllla(\o as v()rlonles d e te cOll eg9. al~ au
sItio de Daniel l'edroiro,desmplllbrado todo este terJ'lLorlo da
re uf'zia da cidade da Ponte Nova.

Art. 'LO A sédll da froglwzia do Vermelho ~ca ll':lI}S-
ftoritla por3 a povoaçf(l) de .':Lnta Helena, da me~ma Ircgllezla.

Al'l. 5.' Fic:io \'cvogadas as li isposições em contrario,

PEnIW VICENTE UE AZEVEUO.(L. S.)

LEI N. 2165-IlE 20 DE NOVEmmO DE 1875.

!'ara V. Exc. ~er,

J o:sv Plnlorneno (te A 1'auja a fez.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 20 do Nuvcm-
bro de 1875.

Arl. L° Fil;a crcada a frcgllelia do ~Janhuassú. do IlIn-
nicipiu lia \'ontn Nó)\I:J., I:Ol\l o~ 1II1JStnllS limitHs ,lo acl.llal dis.
ricto,

Lei que cl'ea a fl'egllzia do ManhllasslÍ, do lIlunicipio da Ponte Nova,
e contem outras disposições.

lIonoria l1ermclo Pinto de Fiflneiretio,~ .J

Spcretario da provincia.

Baptista da Terra Branca e ./eqllilahy, do de Mon tes Claros:
Philatlelphia e Sucuriú, do de Minas Novas.

Art. 2.. Ficão re\'ogada~ as disposições em contrário.

:\Iando, portanto, a todas as autoridades, a quem o co.
nhecimento e execução da referida Loi portencer, que a CUIll-
prfío c fação cumprir tão inteiramentu como ncna se contem.
O secretario (I'esla pro\'inci:t a faça imprirnir,pllhliear e eorrer.
Ilad" 110 palaL;io d:l [Jrm;idIHIl;i:l da provincia de ,\Iillas (~era()s,
aos viute dias do lIlez de Novembro do allllll do nasci.
mcntu du Nosso Sonhor ,leSllS Christo de mil oitocenlos e so-
tenta o cinco, quinquagesimo quarto da indepenrlencia o do
Imporia.

!'erlr'o Vicente dtl Azevedo, prosidl)lIt~, da pro\'incia dll
Minas (~eraes; Faço saber a todos os soos habitanles quo a as-
sombléa legislativa proVIncial decretou, I! cu s,lneciollt~i a Lei
segui n te:



~ 3.0 Receberáõ gratuitamenle o ensino pl'Ofissional
em cada urna das referidas escolas, por tempo que não ex-
ceda a Ires aunos, até doze moços reconhecidamente po-
bres, que saibão ler c escrover, maio~es de 15 annos e
menores de 25, preferindo-se os orphaos e os que nas es-
colas primarias se tenhão distinguido em inlelligencia, ap-
plicação () procedimento, Aos mencionados all,umnos o go-
verno dará, alem de habilitação nas escolas agncolas, o pre-
CISO vesluario e alimentação duranle o lempo do ensino.

~ 4,.o Os individuas que ás expensas su.as qui~erem
receber inslr'ucção profissional nas escolas agnculas Indu:;-
triaes terão commodos e alimentação em separado, cobran-
do-se:lhes as annuidadus que forem previamente estipuladas
pelo governo.

~ 5.0 Os estabeleci mentos de que tratão ~~. an teriores
terão um director, que será encarregado de por SI, ou pelos
empregados quo julgue necessarios ter, insp.ecionar' a. escola
e a fazenda, administrar esta, fazer a couvcnlOnte escrlptura-
ção formular re!1ulamenlos internos e elTectua.r as vendas
e c~mpras dos g~neros de sua lavoura e fabrico, e dos qu.e
forem precisos para o seo custeio. Emqua!1to .as escolas agl'l- .
colas industriacs e fazendas annexa nao tiverem grande
numero 'de alumnos e trabalhadores, poderá sua direcção
ser entregue ao respecti vo professor.

~ 6,0 Os directores e professores tios es~a1Jelecimen-
tos referidos venceritõ um ordenado annual nao excedente
para cada um .de 2:400111000, e aquel.les receb.eráõ mais a
importancia do tratamento e vestuarlO forneCido aos tl'a-
balhadores e alumnos, conforme pelo governo for contra-
tado. Quando, ~orem, a dir'ecção das escolas e fazendas
modelos for entregue ao profbs~or das mesmas, o ordena-
do deste professor podel'á ser até 3:000S000 annualmente.

~ 7.. Aos trabalhadores industriaes e agricloas ~as di-
tas escolas e fazendas se ministr ará gratis tratamento rnstru-
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Sellada e publicada nesta secl'etaria aos 20 de Novem-
br'o de 1875.

li onol'io 11el'melo Pinlo de Figueiredo,

Secretario da província.

LEI N. 2166-DE 20 DE NOVEMBRODE 187ã.

Lei que autorisa o presidente da provincia a fundar Ires escolas agri-
colas industriaes na provincia, e a despender com cada urna d'ellas
até a quantia de 15.0008000 annllalmente.

Pedro Vicentr. de Azevedo, [)l'('sidente da provincia de
Minas Geraes:, Faço saber a todos os seo:; habitantes quü a as-
sembléa legislativ:\ pl'Ovincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Ar'l. Lo O presidente da provincia fica alltorisado a
fundar tres escolas agricolas inc!llstriaes nos valles a que
se destinão as vias ferrea" do Rio Verde, de Loste e de
Pedro II (linha ctmtral), sendo uma no município do Curvello,
nas sesmari:ls do Mello, de propriuc!ade da provincia, e outra
no municipio da Campanha; podendo despender annualmcn-
te com o costeio e Cdilscl'vação de cada lima del/as quantia
não excedente a 'lã:OOO:tJ\OOO.

~ I o lia verá n'as m()smas escoras um pl'ofessor con-
tratado dentro ou fora do paiz, que inslrúa na agronomia
brasileira, theorica e praticamente, aos respectivos alumnos
e a quaesquer habitantes do campo que alli desejem receber
o ensino profissional. '

~ 2. o Sel'ão annexados ás di tas escolas os terrenos
precisos para o estabelecimento de peque[}';ls fazendas mo.
delos, adquiridos por compra ou arrendamento, onde se
acommodem algumas familias de immigrantes pl'aticos na
lavoura aperfeiçoada, lJ no fabrico de generos de industria
agricola, proprios para o consumo 10Gal e exportação. Para
este fim lhes serão mi nistrados os ner;essarios instru mentos
e Illach inas. .

N. lã. - J23 -



Luiz Nicoldo de A In'eu a fez.

h:nRO VICENTE DE AZEVEDO.

-I:W -

LEI!. 21ü7-DE20 IJENOVE1IBHODE1875.

Para V. E:c. reI',

(L. S.)

TO'lO XXXXII PARTE L'

que desmembra do municipio do Brumado de Sllassllhy e encor-
para ao de S. Josõ d'EI-lleya freguezia da Lage, e contem outras
d isposi ões.

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da prOVIllCI.1 de
M'nas Geraes: Faço sabor a todos os soos habitantes. qu~ a as:
mhléa legislativa provincial decretou, e eu sanCClOnel a LeI
gainle:

Art, i. o Fica desmembraua do mUllIclplO do Bruma-ao de Suassuhy e encol'porada ao município dn S. José
Ei-Hey a freguezia da Lago, assim como fica perlencendo
o município de Patos a de Sant'Anna do Areado, que se
esmembl'a rio municipio de Patrocínio, e a do Senhor Bom
J ',I1S do Amparo do !tio de S. ,João ao municipio de Santa
Barhara, desmenbr'ada do de Caothé.

Art. 2.° As fazendas das Chapadas Velha e Nova ficão
I rtenccndo á rreguezia do Senhor Bo~ Jesus do !tio ?~~.
.To~o, clllsmcmbradas da freguczia do Carmo, do munlclplo
dI' Barbacena.

Art. 3.. Ficão rcvoJadas as dis osições em contl'ario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
lIi1ecimento e execução da rererida Lei pertencer, que a cum.
prão e ração cumprir tão inteiramente como nella se contem-
O .ecretario desta provincia a faça imprimir, publicar e cor-
roI'. Dada no palacio da presidcncia da provincia de Minas
t,cracs aos vinte dias do mez de Novembro do anno cio
nascimento dn Nosso Sen1lOI' .Jesus Christo de mil oitocentos
c setenta c cinço, quinquagcsimo quarto da independencia c
do imperio.

mentos e ve~tuario, somente durante o rll'imeiro anno, em
'que receheráõ lambem.o sálario que lhes for previamenl
ar!Jritrado, 011 parte nos productns tios citarlos estabeleci-
mentos, conforme ltajão contrarado .. Fi ndo, porem, o pri-
meiro anno de serviço, e querendo conlinuar, terão so-
mente dh'eito aos salários, ou a lima parte na renda bruta
das fazendas e fabricas em que trabalharem, segundo COI1-
venção an terior.

Art. 2.° O presidente da pl'Ovincia Oca tambem auto-
risado.

Hon01'io 11erméto Pinto de Figueiredo,
Secretario da provincia.

Si Lo A despender até a quantia de 40:000;'POOO com
a fundação dos estabelecimentos a que se referem o artigo
pl'ecedente e seos paragraphos.

~ 2.. A fazer quiosquer operações de credito para
exe0ução da presente lei, e a dar a esta o conveniente
regulamento.

Art. :3.. Fic:Io revogadas as disposições em con tt'ario.

~lantlo, portanto, a todas as autoridades a quem o co.
n1lrcimento e execução da rererida Lei pertencer. qae a CUfil-
p.'ão e fac,ão cumprir tã inteiramente como n'ella se contem.
O secrr.tario desta provincia a raça imprimir, public'ar e cor-
rer. Ilada no palacio da presidencia da provincia. de Minas
Geraes aos vinte dias do mez de Novembro do anno tlG
nascimento de Nosso Senhor .Jesus r.hrislo de mil oitocentos e
sntl'n!a e cinco. quinqullgesirno «Ilarto da independencia e do
[mperio.
(L. S.) PEDRO V.CE~TE DE AZEVEI)O.

I Para \" Exc. VCl',

Luiz Nicoldo de A0reu a fez.

Sellada e publicaria n'csta secretaria aos 20 de Novem-
bro de 1875.
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LEI N, 216\)-1)E 20-DI~NOVEMBRO IlE 1875.

flonorio lIerméto Pinto de Jligliereitlo,

Secretario da provincia-

~ I." No lu~ar dl'nominado l3.lrra tio Caethé, da fre-
guezil de S.. Ioão do MOI'ro (;rande. do municipio de Sanla
Barbara.

~ 2.0 No pomado S. Gonçalo rio ~lonLc, da freguezia do
Rio de Pedras, do municirio da capl aI.

Ai'L. 2." As divisas dos novos districtos serão dilmarca-
das pelo president8 da provincia, sob proposta das re~pecti-
vaS carnaras municipaes,

ArL. 3." Hevogão.sú as di~posições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a qUl)1l1 o co-
nhecimento e execução da rlJferida Lei prrtencer, 'luP-
a cllmprào e fa: ão cumpl'ir t:io inteiramente eomo nella se
contem. O secretario desta provincia a faça imprimir, publi-
car e COITer. Dada no palacio da presidencia da provincia de
.'tinas t;cr:ws aos vinte dias do llWZ de Novl'mbro du an-
110do naSeillll'nto dn Nosso Sllllhol' JI'SUS Clirlslo tle mil oiLo-

Sellada e publicada nos ta sccl'etaria aos 20 do Novombro
de 1:-!7:j,

Lei que erea diversos dislriclos de paz e conlem outras disposições.

Pedro Vicente de Aze\'l~do, presidente da provincia dl~
Mina~ (~lJràm;: Faço saber a todos os seos habitanles que a as-
semblea legislativa provincial decretou, e eu s:lncdon\!i a lei
'cguint,,:-

ArL. 1.0 Ficão creado::; districLos de paz nos seguintcs
Ingares:

Sellada c publicada nesta secretaria aos 20 de NovelÍlbro
de 1875

.José l?hilomeno de A mujo a fez.

LEI N. 2168-DE 20 DE NOVEMBRODE i875.
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lf ono"..':oli erméto Pinto de Figueiredo,

Secretario da pl'Ovincia.

ArL. L o As loterias concedidas pela lei n. 2-108 em be-
neficio de ordens, irmandades, matrizes, capellas, hospitaes,
casas de instrucção, cadêas, e theatros, serão extrahidas in-
dependente de serem requeridas ao presidente da provincia.

~ 1.0 Na extracção dessas loterias será observado o
lJue dispõe o regulamento n. 10 nos al'ts. 12, 1l~, In a 25,
sendo I.hesoureil'O o collector provincial do respectivo muni-
cípio.

Art. 2.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as ~utoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O secretario desta provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas
Geraes aos vinte dias do mez de Novembro do anno do
nascimento dE;Nosso Senhol' .Iesus Christo de'inil oitocentos e
setenta e cinco, qllinquagesimo quarto da independencia e do
Imperio. '
(L. S.) PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.

Para V.' Exc. ver,

Léi que delermina o modo da extrac~,ão das lolerias de que trata a lei
n.2108.

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes que a as-
sembléa legislativa provincial decretou, e /lU sanccionei a Lei
seguinte:



I'EDIW YICENTE DE AZEVEDO.
11onol'io lfCl'lrlélo Pinlo elc Vi!Jltei1'cdo,

-J~\) ._'

Sellada G pnblicada ncsta secretaria aos:':!O de Novembro
de 1875.

LEI N. 2171-0E '20 !lE NOVEMBHO \lE i87ii.

Lei que autoriza a presidencia, de accor;lo com os empr~~al'Íl)s da es-
trada de ferro do Juiz dll Fõm 11 Ponte Nova, a motllhcar I) tra':al!o
da projeclada estrada, e contem oulras 11isposi~õe .

Pedro Viceqte de Azevndo, presidonlc .da provincia do
Jlinas (;era('s: Faço salwr ;1lodos os seos hahltantes, qll~.a as~
~1:lllhlóa legislaLiva provincial drcl'cLon, c eu sanCClOnel aLuI
~eglli 11LI):

ArL. 1." O pl'(~sidellle tia provinda" rlc ac~ordo. co~n oS
1'lllpl'OZ:lrios da 1'~Lr;HIa dl: ferro do .lulZ de 1.01':1a. I unte
\111':1,liCl autorizado a modificar o ll'aç,ado da projcctada
I'sll'a<!a, em i'elal.::lO ao palito de parLida ali ao sea ontrollca-
11l!'IILo.

.\1'1. 2,,' Fic:t i!.;(1alml~nte anLorizarlo o Pl','s~d.cnLr.\ d.~
pro'{illeia a eleva~' a oiLl'nLa anllos o ')1':120 do prlVllcgltl J'l
eOllcedido :\ refl~rtrla I'mprrz:l.

.\rl. :;" O direito dI) dcsaprflprial;;io qne 1)1'1.1 eiall-
slIla ;'!2.' do c;onll'atn Cf'l<-brado alR di' ,\ltril de 18i3, licolI
;-esl'l'I'ado ;'t pl'ovillda d.: ~liuas. su SI' l~i'll;~r~ etrccLi\,~I•. lilldo
o praw dI) pl'ivi"'~io, Oil 1:1ll tl'mp,) mais Itmlla.do, a jlllZO do
"1I1.Cl'nO, Ik\"enrJo ~el' e:qll'i:ssanli'nte dele minado no C011-
trato qlle .il\lg:~1' I~OIlVl)!til'ntll lirlll:lr com a empreza,

Ar!. '1." (l pl'azl) I'm qne so (,lIrii'arão os 1'lI1pl'i'zal'ios
1':11',\a (\rf~alli:i:l(io Ii:\ l'o,l1plnilia I' mml'çn do.; t.I':lIt::lhos,
lica l'~p.1(~lIhl plll' m lis Irl's :UIlIOSa contar da pllhlte;~çao da
prnsl'llLc Ici, lkvondu dentro IhlSll) prazo ser organls:III:1 a
;;ompallhia I' Ler 1~I)lIl!'I;IJo" I.r,lh:dil,,~, sob pL:ll:l LI' c'HlllC:J.-
rem eslas e uull'as COIlCC:';SÕI'S:t ['1'SI"!llo,

TO)IO XXXXll PAnTE \.'

~ecl'elario da pl'ovincia.

F. N. 15.

(L. S.)

Para Y. Exc. ver,
Fmncisco Gonçalvcs das IYevcs a fez.
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Lui,; Ni{;oldo de AÚI'(Ju a fez.

Sf'llada e publicada nesta Stlcretaria ao:; 20 de Novembro
de 187::S.

cenlos e setenta c cinco, quinquag,:sim() quarto da indepen-
dencia e do Imperio,

J1oH?l'io ll{!/'Inélo Pinlo de Pi!JncirJdo,

Secretario da provincia.

LEI N, 2170-DE20 DE NOYE.\iBIW DE 1875.

Lei que annexa as fazendas do Dr. Ilyginio Alvares de Abreu II Sih'a
II outras ao município e freguezia do ParI!.

Pedro Vicente de Azevedo. pro~idente da provincia de
Minas Gcraes: Faço saher a Lodos os SeUShabitantes que a as-
sembléa legislaLiva provincial decreLou, e eu sancciullei a ,lei
seguinte:

Art. 1." Ficão pertencendo ao municipio (' frogul'zia
do Par:'t as fazendas,ertenCenles ao DI', Hygir;o Alvares de
Abreu e Sill'a, e filhos (lo filiado Josê Luiz Alvares da Silva.

Arl. 2." Ficão revogadas as disposições em conLrario,

M;,ndo, port\lnto, a Loflas as ;lIlLori(1.1d>:s a qn,~m o co-
nhl'cimento e execução da referida Lei perLencel', quo a cnrn-
prãa e façào cumprir Lão inLeiramenle comu nella se eonLom.
O secretario desta provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no palacio da presidellcia tia provincia de Minas
Geraes aos villt'j dias tio mez du Novemhro du arlOOdo
nascimenlo do Nosso Senhor .Jeslls Christo tI~ mil oiloccnto:;
e setenLa e cinco, Cjl1inqnagosimo quarto da indl'pendencia e do
Imperio.
(L. S.) I'EDllo YlcENTI~ lJE AZEVEDO.

Para V. Exe. \'er,



LEI N. 2172-0E 20 DE~OVE,\JBI\O DE 1875.
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Tmlo XXXXlI PAUTE L'

Pedro Vicen.f,e de .\zevedo, presidente da provlllcla de
~Tjnas r.eraes: Faço saber a torJos os seos habi tan Les que a
assemblúa legislativa provincial decretou, e CII ,sallccionei a
lei seguinte.

ArL. unico. Fica revogado o ~ 2." do arL. t.O da lei n.

Lei filie revoga o ~ 2.° do aft. l.0 da de n. 2109.

LE[ N. 2173-DE 20 DE NOVEMBRO DE 1875.

Para V. Exc. ver,

iJ1anoel rio N ascirnento e Cast1'o a fez.

(L. S).

JIonorio llerméto Pinto rie Figueiredo,

Secretario da provincia.

podendo o concessionario cobrar durante o tempo (lo pri-
vilegio as taxas estabelecidas e percebidas pelos empreza-
rios tle outras sobre o Rio Sapucahy.

ArL. 2.. Ficão revogadas as disposições em cOI1Ll'al'io.

Mando, portanto" a todas as autoridades a quem o co-
nhecimenlo e execução da I'eferida Lei pertencer> que a
el1ll1prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se con-
tem. O secreL:l.I:io d'esta prol'incia a faça imprimir, publicar
c eOITOI'. Dada no palacio da presidollcia lIa provincia de Mi-
nas GOl'aes aos vintc dias tio moz de Novembro do allno do
nascimento de Nosso Senhor .Iezus Christo de mil oitocentos
n setenta e cinco, qninquagesimo quarto da independencia e
do imperio.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 20 dias do mez
de Novembl'O de 1871'),

I'EDI\O VICENTE DE AZEVEDO.(L. S.)

Para V. Exc. ver,

Ezequiel Augusto Nu.nes lJanllc'ira a fez.

Sellaua o publicada n~sta secretaria aos ';W de NU\'UIll-
bro uu 1875. '"

Honorio lf ermelo Pinto ele Figueil'crlo,

Secl'ctario da província.

Lei flllcrcstalJelccc o credito da dc n. 1757 para construccão da POllto
sohro o !tio das l\Iorles, llenominada LIaIbituruna, lJ êontclII outras
ti isposiçõesl

Ar!. Lo Fica 1'(Jslahell~cldo o eredilo Ih lui il. 1i57
para a eDnstrllcção da ponte sobro o Itio das .'iortus, de-
nominada da lbiLuruna.

~l.o Fica o govül'IJo auLorisatlo a vsLalJekcur alii lima
baITeil'a [l.I!'a cul)!'ança dll Laxas uu passagl:llI if.iual ;'1 das
p~ntl~s sublo o Hju S:q'U~;dIY, ull a wncudel' I'livilu:iiu (lo!'
lrJOta annlJ~ a queUl SI' propuz.'!' conslruil' a'llll'lla ponle,

Art. 5.° Ficão revogadas as disposições em cOllLl'ario.

Mando, portanto, a todas, as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pel'tencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O secretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e COf-
1'01'. Dada no palacio da presidcncia da provincia de Minas
l:craes aos vinto dias do mez dc Novembro do anno do
nascimcnto de Nosso Senhor .raslls Cltristo de mil oitocentos e
sctenta o cinc01' quinquagasimo quarto da in(kpelldellcia e do
Imperio.

Pedro Vicente do A:.:evedo, presidellte da provincia de
:'Iillas Gcraes: Fa~o sabOl' a todos os scos Ilabilantcs quu a as-
semblúa legislativa pro\'illcial decretou, IJ ell sJncciollei, a lei
sl~gui n te:



LEr N. 217~-.\)E 22 DENOVE~tnHO DE IR7t>.

Para V. Exc. ver.
Francisco (;ollçalves das Neves a fez.

FOLHA N. i6.

I'EDIW VICENTE !li' AZEVEIlO.

PAHTE L'

(L. S.)

LIVR~ DA LEI MINEIRA
1875.

Lei que autorisa o presidente da provlncia a despende,r a q!1an lia de
:3:3378420 com a execução dos con.:erlos necessanos e Já orçados
da estrada de S. João d'EI-Rey á Barbacena.

Pedro Vicente de Azeve.'jo, presidente da provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes, qu~ a
assembléa legislativa provincial decretou, (] eu sanCClOnel a
lei seguinte:

Art. unico. Fica aberto ao presidente da provincia o
credi to de 3: 337:tPll20 para execução dos concertos nece~sa-
rios c já orçados da estrada de S. Joã? d'EI-Hey á Barbacena;
revogadas as disposições rm contran .

Mando, portanto, a todas ~s au~oridades a quem o co-
nhecimento e execução ria refenda lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir lã? i~teirame~te C?ID?'nella ~e c?nte~.
O secretario (1'esta I)l'OVlllWIa faça Ilnpnmlr, pu~hcal e ~Ol-
reI'. Dada no palacio da pl'esidencia da Pl'ovIncla de Mmas
(;Ol'aes, aos vinte dons dias do mez de ~ovembI'O ,do ,anno do
nascimento de Nosso Senho!' ~esus Clll'lsto d~ mil Olloce~tos
n setenta c einc~, quinqnageslmo quarto da Independencla e
do imperio.

TOMO XXXXll
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L ol1orio li e1'méto Pinto de Figuei1'edo,

Secrclarirj da provincia.

(

Luiz Nicoldo de A breo a fez.

Sellada e pnblicada n'esta secretaria aos 20 de Novem-
bro d0 J 87:).

2109 de 7 de .Janeiro do corrente ar.no, e mais disposições
em contrario.

:Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução tia referida Ini pCl'loncer, que a cum-
pl'ão c raç~io cumprir tão inteiramente como nella so contem.
O secretario desta provincia a"fap imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no palacio da presideneia da província de l\linas
Geraes, aos vinte dias domez de Novembro do anno do nas-
cimento de Nosso Senhol' ,Jesus Christo dI! mil oitocentos e
setenta e cinco, quinquagessimo qu:u'to da independencia e
do imperio.
(Lo S.) PEDRO VICE:.'\TE DE AZEVEIJO.

Para V, Exc. ver.



- 135 -

l1onol'io Hcrméto Pinto de Fif'lCil'elLo,

setenta e dIlCO, quinquagesimo quarto da in-
e do imperio.

Pl\OllO VICENTE DE AZEVEDO.

Para V. Exc. ver.

/t'ral/.cisco r;onçalvcs das LV eves a f,~z.

Sl'llada o puhlkada nesla secretaria aos 22 de Novembro
de Il:!n;.

LEl N. 217ü-DE 22 DE NOVEMBRO DE tS7;;.

Secretario da província.

Il)\!tl XX.'XII I'.\r..n: L'

Lei que aulorisa o governo a !lespen!l.er alé a qu~nlia ~le,2:??OS. ,para
a condusão da osll':lcla que !la cldadtl !le Caldas lao lei ,I flCgue-
zia tle S. Sebastião do .Iaguary.

\'('dro Vicellte de Azc\edo, prllsidente da I!rovincia dI'
)Iillas t:()\'al~s: Fal;o saber a torlos os soas halJllanll's. qUl:
a a~sclllhléa legislatil'a provincial decrf:loll, e eu sallCCIOIICI
a 11'i snguinle:

:\rl. Lo () :~()\'tJl'll(J {ir;a aulorisado a de:;III.)lI<lel' aLe.a
qualltia dl' 2:0()O.;p par:.:. a eondusão da estrarla, que ,~a ('.1-

,Jarlt' de Caldas V(lO Lllr ;'[ I'r(!guezia dlJ S. sebastl:lo do
.I;I:-:llilry.

,\1'1.. i." FIl;:lO revogadas as r1isp0:iiçtius .:111 contrario.

;rlanrlo, porLanto, a totlas~ls alit:lridatl"s ,a qllt~m (l, cO,nlle~
t~illlrnlo ,~I'XCCI ',:lO ria rd"1'1I1a 11'1 r,lrll'JlI.I'l', quI' ,1 (,\1111

pr:lo I: f;uj:io clllllprir lão in~eil'.am\JI~tc ~;om\~ ~\dla 50' ~~~I~
ll'Hl. li sI'CI'l'l:lrio dl)sla jlro\'IIIl'.I:l a laça !lI\prlllllr, .llll~J11l',1I
e CIIITI~I'. Dada 110 palat:io da p\'('sid"IICI:L d;1 !,I'OVIIICla rle
31ill:IS l;I'I';(t'~:, alls I'illll~ rlollS dias do lIIez ,11\,l'i?"':lIlhro r1~1
:lll:1O ,lo 11:t:,r:illl\'IILo ,J.> Nlls~o ~t'IIIl!J1' ,h'SII:; f.lIl'1slo diJ lIlil

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia do
~linas G~raes: .Faç~ saber ~ t~dos os seos habitantes que a
assemblea leglsi:ltlva provincial decretou, e eu sanccionei a
lei seguinte:

,1;31. -

Sellada (J publicaria nesta secretaria aos 22 rle Novem-
bro de -1875.

Art. 1.0 O presidente da pl'ovincia fica autorisado a
concedel' ao DI'. Honorio Libero ou a companhia que se
propuzer a construir uma linha forroa para bonds, que par-
tindo da. cidade do Rio Novo, vá terminar na do Pomba, a
g Irantia de juros até 3te por cento sobre o capital maxi-
mo de mil contos de réis, e prcvilegio exclnsivo até quinze
annos.

LEr N. 2I75-DE 22 DENOVEMBRO DE ,1875.

Honorio Jlerméto Pinto de Figueiredo,

Secretario da provincia.

Lei q~e autori~a o presi!l~nle!la provincia a conceder ao DI'. Bonorio
LJlJero ou il companlua que propuzer a con~lruir nma linha fer-
~ea para IJon!ls Lia cidade do ,!tIO Novo ao Pomba, a garantia de
]urosalé sele por cenlo sobre o capital rnaximo!le mil conlos!le réis.

Al'L. 2.0 Os juros de que trala o arL. "'0 serão pa-
gos sobre o capi lal que for sendo do!;pendido na constl'uc-
ção da referida linha.

Art. 3. o Ficão revogadas as disposições em contrario

Mando, portanto, a todas as a'utoridade~ a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão i nteiramente corno nella se
cont-em. O secretario desta provincia a faça imprimir, IHlhli-
cal' e correr. Dada no pq.lacio da presidencia da provincia de
Minas Geraes aos vlllte dous dias do mez de Novembro do
anno do nascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo de mil
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Lp N. 2178-DE 22 DENOVEMBRO DE 1875.

L~ique lransfere a freguezia da Ila~ra d? Ilacalháo para o municipilJ
Ih Piranga e c,mtem 011tras dlSPOSlrões.

Pedro Vicente de Azc\'ollo. prtlsitlenl!~ (la provincia de
Minas l~eral's: Faco saber a lodos os seos habilanles que a
assembléa legislativa provincial dt'cr!" u. e 011 sanccionei a
Id seguinte:

Arl. 1." ,\ frllgUl'zia da Barra do Bacalh;'LO /i('a des-
membraria tio municipio tle Sanla Hila do Turvo, e encorpo-
rada ao muuicipio da cidade da l'iranga.

~ 1" As faze~Hlas IlenolTItnadas ..\rrud~l:'l Turvo, Couro
Il S.. João fkão l!esmemlw:lIlas tia fm).(uezl:\ da narr'a tio
Bacalháo, o enl',ol'por;\das;{ fregllf'zia tl I.I'rll1() (le Sanla nil.a
tio Tul'\'o.

~ 2." ,\S fazenda~ tio. cap;lão Sil."(~sl.l'tl Lopes ~eyal'!a,
Francisco Lopes de Fal'la RIOs e Anl()llIll L()p~s de l'al'la RIOS
lit::lo desmembradas tia. fraguezi,.l d", S \'11.L Bit t. ,I') TIII'VO, e
perlencendo á frcguezia de S. }ligud do Anla, i~l(J é, as lrl's

1'0)10 XXXXIl PARTE L'

Para V. Exc. VCI'.

Ezcqniel A Ilgltsta Nunes /Ia nr/eira a fez.

Se!lada o publicada nesla secrelaria aos ~2 de Novem-
hl'o de Hmi. .

IIoltol'io Il e/'lnélo Pinto lie Figueiredo,

Secretario lia província,

r,er, lIada no ralacio lIa provincia de Miuas (;eraL's aos "ide
e t10us dias (lo mez do Novombro do allllO do nascimenlo de

osso Senhor ,JGSllS Christo. de mil oilocenlos I) setenla e
ci\llco. quinqllagesimo Iluarlo da lndepcnllencia o do imperio.

PEURO VICENTE DE AZEVEDO.

PEuno VICENTE DE AZEVEDO.

Para V. Exc. ver.

(L. S.)

llanOl'io llermdto Pinto de PigueiJ'cdo.

Secrelario da provincia .

oiloconl~s e sol~nla e cinco, quinquagtsimo quarlo da indu-
pendoncla e do Imporia.

Lei que alllo!isa a concessão dos mesmos favores da lei n, 2111 de 8
de .JaneIro !le 1875,soh~e o capllalma' imo ~e oito mil contos, para
a. conslrllcç~o de_ Ull~,l,Imha ferrea l'COnolllll:a., q t1e, parti lula da
~!dade de. S. ~lcao. d hl-HeYl atl'aVl'sse os mlllllcipios da Oliveira,
I,amalll)lI:l e l'orrnlga, lel'l1l1nalll)o no Porlo !leal do Bio S. Frail-
CISl'O. .

LEI . 2177-DE 22 DE NOVEMBRODE 187n.

FI".!ncisco Gonçall)e~ das Neves a foz.

, Sellada o publicada nosla s( crdaria aos 22 de Novem-
bro de 187n,

. Pi'l!ro Viel~nle dI! Az'wl'dfl, 1'I'I'~idnllle da I'rtl\'inr;ia de
~llllas ,(~el'aes: F;~I;o '3abol: a ,lodo:; Os seos ilalJit.a!lII'~ qlll~ a
assem blea leglslall I'a pro\'lIH~lal d I'cretllll, I) ell sallcdo rli'i a
lei segninli':

ArL 1." O gov,'I'no :1;1 pruvilló;ia fica alllol'i~ado a (;IIn-
e~d :'1' a q lwn~ mel !101'l'S condições 1)1]',:I',)r;ol', para a COlIsll'!IC'
Ç:IO dn lima Imha (lll'l'Ua l'cunolllica. q:ln. pal'Lindo d,1 ei,i:lIk
de S.. Jo:tO d'EI-Bey. atravesse IJS Ill!i1Iit:ipios da Olívl'ira. Ta-
manduá () F,)rmiga, I) vú l~ll'lI1illar 111) Porto Hr.al i1() [{in dli
S. Fl'anciseo. os III 'S!DOS f:lI'OI'oS da lei n. ':!H dli R de .Ja-
neiro dn 1871j, sob!", () 1':lpil.:i1 l\laxil\1:> d" 8~.-IOO:();)O:Jl.

AI'!.. '::!." Ficall 1'()"llgadas I: di ;j1 ),i~~,-,,'s r.rn CIlIIII'.'1rill,

,~laud/l. purl.alllo, a 1./lIh.-; as ;L,lllJl'ldades a qUlill IJ CII'

nh~Jellll.()II~U lJ ux.:I;:,If:,,11Jth l'uf"rid,l ["i \I"I'L"llI;er, qlle a CIIIU-

prao e Iali:~u l;lllllP,"11' Li" illl.,:ir.lllw:lle CUIllO lIella s': ClJlIll,:Ill,
O seGl'el.al'lo desla IH'uI'illeia:1 fal.~a imprimir, [JIlhliG:t1' e cu:.



FOLHA N. -17,PAllTE •. "

1875 .
LIVHO DA LEI MiNEIRA

Mando, po tanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da refericla lei pertencer, que a c.um-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O secretario desta pl'lwincia a faça imprimir, publicar o cor-
reI'. Dada no palacio da presidencia da provineia de Minas
(~eraes aos vinte e cinco dias do mez de Novembl"O do
auno do nascimento de Nosso Senhor ,lesus Christo de mil oito

LEI N. 2179-DE2;) DE NO,vEMBIW BE 187ti.

Art. unico. Pica conced ida, pl' a verba ( Obras publi-
cas» á camara municipal de S .. João d'El-Hey, uma indem-
nisação até H:7601t'000 pelas obras que realisou na estrada
(lo ,Juiz de Fora ;t Oliveira, na parte comprehendida entre:o.
ponte d'Agua-limpa e a freguezia de Santa Rita. O quantllm
da indemnisação será fixado, mediante avaliação legal, o
pela camaril applicado para solução do emprestimo contra-
hido para essas obras: revogadas as disposições em con-
trario.

,
Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia de

Minas Geraes: Faço saber a todos os scos habitantes que a
assembléa legislativa provincial decretou, e eu sanccionei a
lei seguinte:

Lei que concede fi camara municipal de S. João. d'EI-Rey uma inde~-
nisaçào até 11:7608000 Jlt11asobras que reallsou na estrada do .JUIZ
tle Fora á Oliveira, na parte comprehendida entre a ponte d' Agua-
limpa e a freguezia de Santa Hila. •

10.\'10 :XXXII

l'EllI,O VICENTE DE AZEVEDO,

Para V. Ex(;. ver,

OUIto 1'11ElO, 187:i. TVI'. DE .1. F. DEJ';\lILA C.\smo.

- las -
1. ao; e a ultima, que é de Antonio Lopes de Faria lHos lica
pertencendo ao distl'jcto de Coimbra. '

ArL 2.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.

.Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o co-
nheCJtne~tv e e.:'(ccução .da referida Lci pertencer, que
a cumprao e façao CIlmpl'll' tão inleirarnente corno lI'ella ~e
con tem. O secretario des ta YI'()\'illcia a faça i IIIpri m ir, (Jllhli.
c~r C C?tTer. Bad,.l 110 palaclo da (lresir1L:ncia da provinda th:
Mmas (,eraes aos vinte e dOlls dias do /IlIJZ de Novcmhro dI)
anno do nascimento l!e Nosso SelltliJr .Jesus Christo de mil oi-
tocel~tos e setenta e cinco, quiIJrjllagtsiulU quarto da irlllt:pt.:n-
dencla e t.lo lmporio.

(L. S.)

Fartwwta DilUi dn Callcc£ção a fez.

Sellat.la o publi(;ac!a 'nesta sC(;!'I:Lal'ia aos 22 de Novembro
de 1875.

11onaria 11ennéta Pwto de FiYllcil'cdo,

Secretario da provinda.
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II ono1'1o IIeJ'meto Pinto de Figueiredo,
Secretario da provincia.

TITULO L°

LEI N. 218t-DE 25 DE NOVE' BHO DE 1875.

Lei que orça a receita e fixa a despeza par~ o anno financeiro de 1870
a 1877.
l'edl'o Vicente (lo Azevedo, pl'esidente da provincia de

~!inas (~eraes: Faço sabor a todos os scos hahiLante~ qU~l a as:
semhléa legislativa provincial decretou, e eu sanCClonel a Lei
seguinte:

RECEITA.

Ar/. L" Fica orçada a receita pl'ovincial pal'a. o exer-
cicio de 187Ga t877 na qnantia de 2,222:880~OOO pela ma-
nei,'a seguinte:
'l'mlO XXXXIl PAl\l'E 1.'

Art. 3.° Re\'ogão-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as ~utoridades, a qnem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O secretario d'esta provincia a faça impl'imil',publicar e correr.
Dad~ no palacio da presidnncia da provinda de Minas Gerae~,
aos vinte e cinco dias do mez de Novembro do anno do nascI-
mento de Nosso Senhor .lefiUSChristo de mil oitoccntos e sc-
tmlta c cinco, quinquagesimo quarto da il1l1ependencia e do
Imperio.
(Lo S.) PEDRO VICENTE DE AZEVEI)O.

Para V. Exc. ver.
Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Sellada e publicada nesta secretal'ia aos 25 de Novembro
de 1875.

PEDRO VICENTE llE AZEVEDO.

Pala V. Exc. ver.

(L. S.)

LEI N. 2t80-DE 25 DE NOVEMBRO DE J875.
Lei que crea o municipio de Clltaguazes e contem outras disposições.

. Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia ue
Minas .GeI'ae.s~F~ço sabl)r a, todos os seos habitantes que a as-
sem~lea leglslatl va provIncial decl'etou, e eu sanccionei a Lei
segUInte:

Art. '~.o Fi~a cr :ido? município de Cataguazes, com-
posto das Ireguczlas: do .i\~C1.aPataca, Laranjal e Empossauó,
desrne.mbradas ~o ?1IHlIC1plO.da Leopoldina: da de Santo
AntonIO do J\Jurlaile, do de Ubi' e da de Capivara do de
MllI'iahé. A ~éde do ~nunicipio ~erit na Meia Pat~ca, que
fica elevada a' categoria de \'Illa, que se chamará Cataguazes.
. .~:1.0 Fica annexado á freguezia da Nova Villa o ter-
rltorlO da margem esquerda do lHo Novo e o da fazenda de
Manoel Fortunato Hibeiro, desmembrádo do Curato da Pie..
dade.

~ 2.° O novo~mllnicipio terá todos os omcios de jus-
tiça creado; por lei.

Art. 2: Fica elevado ;í categoria de freguezia o dis-
tricto de Santo Antonio do Jtambé uo Serro, que terá a mes-
ma Invocação e as divisas do districto.

centos e sr.tenta n cinco, qllinquagesimo quarto da inueprn-
dellda I! do Imperio.

Ezequiel Allgusta Nunes lJandára a fez.

Sellada c publicada nesta secretaria aos 25 do Novembrll
de t875.

11O1lOrio II e7'méto Pinto de Figueú'edo,

Srcretario da provincia.



ArL. 2.- O pl'esidente da província fica autorisado a
disLl'Íbuir pelos sel'viços declarados nas rubl'icas que seguem
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t1e~pl'za lixada (Jara o oxnrcicio desta lei na quantia de
2,~i~:88():;;;OOO.

~ 1." HeprcsollLação provincial-l08:!)';Wj)itiOO LI salM':
1 Subsidio aos deputados . .. 48:000~000
'i Indumnisação prlas t10spczas de \'ia-

gnm . .
~l l'esso;~1 da se(:rdaria
'I Tachygraphia.. . .
ti Publicação dos debates. . . .
li AnlJaes da sessãu dll 1876 d\'s<l,) jil.
7 Expl!dienle da secretaria
8 Ado religioso da insLalação. . .
!J Decoração da sala das sessões,

deslle já. . . . . .. 3:000:;;;UOO
~ 'i." Secretaria <lo gOl'erno 3D: 980:;;;000, fi ~aber:
I Pessoal da secretaria . .. :H: 18011000
:! Expe!li'Jllte, sendo 1 :8001'tOOO para

papol de impl'llSS;lO lk re!atoriú,
leis r actos otlicial's. 5:S001iiUOO

Si :l." lllstl'lli;ção pllblica-v70:;)/IOiP, a salJl'f:
I Pessoal da illspocLoria, sendo 2:/~OO:;;;
para l'l~ncilOl'llLos 'do secr(Jtario

~ Expedil:IlLu. o. •

3 Lycl]o e aula de pliarmacia ...
'I ReagenLes para a aula de pharma

macia'. . . . .
5 Externatos illsLallados .
li E:qwc\iente dos ml'smos. . .
7 Escolas Ilormaes e aulas praticas
8 Aulas avulsas de latim e rl'ancez
!l Cadt'iras de instrncção primaria .
10 Aulas ri> instrucção primaria nas

cadêas .
I" InspecLol'es . . . . . . .
l~ LilTos U ouLros olJjecL()~ para ins-

Lruq~ã() (k meninos rullros . .
13 -;(I!Jsidiu a l'stãiJ"ludllll)lItuS dl~ ins-

TO.IIO XXXXII 1'.\l\T~ I"

/4-0:000;\\000
tiO:OOO;1l000
36:0001tJ000

ti:00011'OOO

1:!H,ú11000
12: OOOtOOO

/aOO:tIJOOO
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/a.26:!)00;1l000
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8/a:3601il000
187: 120:;;;000
183:000=1;000
.17: 190:;;;000
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2: 17017JOOO
ti: 820;JJOOO
I 7: til Oii\OOO

/a901i'J000
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( 2,222:880;1)000

IJESPEZA.

TITULO 2.'

Impo~Lo sobl'e os generos ma-
nufacturados
QuoLa de 4.°/. sobre o café
Dil'ciLo sobl'e ouLros g(!neros
Engenhos
Casas de negocio
SeBo de herança e legados
Novos e velhos direi Los
Emolumentos da secretaria
Transferencia do escravos
.1uros de apolices
Militas.
Reposições e restituições.
!temIa extraordinaria.
Volumes porLateis.
Passagens de rios. .
Escravos em serviço de mine-
ração
Commercio de escravos
Vendas de bilhetcls doloLerid.
Vehiculos na esLrada do Para-
hybuna.
Taxas itineral'ias
Divida aciva
Taxas, conforme as leis ns.
18 o 78 .
SeBo o emolumeritos de pa-.
Lentes da guard a nacional.
Auxilio pelos wfres geraos á
força policial
Imposto predial
Direito sobre o ouro

~ I."

~ 2."
~ 3."
6: " "~ 1-.~ ~..
~ ü.
~ 0.-
~ 7.-
~ 8.'
~ 9:
~ W.
~ H.
~ ,12.
~13.
~ H.
~ 15.
~ HL

~ O.
~ 18.
~ 19.

~ 20.
~ 21.
~ 22.

~ 23.

~ 2/1-.

Si 2ti.
~ 20.
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vãcs. .
(j Salal'ios a barqueiros . .
7 Condut.:ção tle fundos (lublicos
8 Custas judiciarias

~ (i.O Obras (lublÍl:as-293:23:J~(jS:~,
'1 Pessoal da secção de obras publicas,

que faz parte da secretaria çJo go-
verno

'2 Expediente e concerto de instru-
montas . . .

:l Conslrucção, conservação d.) ('stra-
das, pontes, navegação de rios, ca.
dêas e ouLras obras publicas, sendo
para as o\)ras,quo sugul'm: I'onles:
so\)reo rio .Juramento na esLrada de
~Ion[('s Claros ao (;1':10 t\logol ():OOO'úl;
sobre o rio Cedro (l('rlo do Ta!Jo!t'iro
(~rande r.:OOO~; subre o l'ih(~irã(J Ta-
manduá na estrada do Patrocinlo
'2.:000l'P; sobl'e o ribeirão S. 1.0Llrl'n-
ço na llslrada rl(l ~lonte5 Claros a
Contendas 2:00();'!l; sobro o rio Ba~a-
"PIH no districto da Cachoeira '2: 101l;'!l;
~ol)l'p O rio .laguar~ lia fre~uezia de
S. Sebastião do .1aguary ~:OOO:W;50-
l)l'e o ribeirão Tijueo lia estrada do
Prala a ~Ionte Alegre 2:000;'il; sobrl)
o rio Pal'do no lllg:ar denominado Pe-
r()grinos, município rio Caldas, reis
'2:000;')\; ponte da Hifana na I'sLrada
qllt) S(\ dirige ao 'Jaguara 2:000\'f;
sllbl'C o ~io Sanl'.-\lIna I~msua Ilal ra
wm oS Fl'ancbco. l\1unit:ipil' de
Santo AnLonio tio ~lonLt) I :700l'P; So-
bre o ribeirão Capivara e conCl'l'lo
da ponLtl do Galhl'Íl'o na e:tl'ada. do
Araxá á \)ores de Sa.n la. .lu \tana

2:200 000

1.0:00011000

.'1 : 000#'000

;jO: 137;'000
'2:OOO:;tO()O

U2:HI1JI5:21

18: 107;1000
4.:000l'P000
1:500~000

'-100;11000
181 :OOO~OOO

lru~ção, sendo: 7:000~ ao srmi-
nado de Mariauna; 6:00OW ao da
Diamantina; :l:OOOl'1J ao do Ca.
raça; 6:000;1J ao co!ll)gio das irmãs
de caridade de ~Iarianna; 6:000l'1J
ao da Oiamantin:l; 2:000~ a cada
um dos colh'gios de Barbac('na, do
padre Flavio em Lavras, Rio Ver-
dense, do Ubú e Iycêo B:ll'PlJlldi,11l0;
t :00011J ao do viga rio Viclol' em
Tl'l's Pontas e 1:OOOitJ ao de N. S.
das Dores da Campanha . . .

14 (;raliticaç:lo dtl i'lOOilla cada um
dos bibioLlH'cilrios da capilal de
, . .João tI'EI-lle)' e da Campa'nha,
e de 2005 ao portriro da biblio-
lheca da capital 1:700UiOOO

r... " Força pnblica-HiO:05mt>!)OO, a saber:
1 Corpo policial . . 2:J7:800~nno
2 Gratificação a praças r.::180;'POO(J
:J Cavalgaduras . .. " !)6:.mOOO
!J Conservação tle arrcio~, forrarrens. o ,

ferragens, .meias forragens, pasta-
gens, cnrallvo n remonta do animacs

ti Aquartelamenlo e luzes. . .
(j TI'atamento do praças enfermas
7 Expediente da secrcl:lria . .
8 Guarda llIunicipal . . . . .
9 Grati.ficaçiio aos guardas mllnidpacs

('m viagem .

~ ;j." AI'I'N:ada ';10 e adminislração
das l'f!ndas-2 lri:ü7R::1lii2I, a saher: l

.• Prssoal da lhl:souraria. . . .
2 Expediellle . . . .
a Pessoal das recebedoriàs
'I Expodiellte das rcc('bedori~s I)' alu'.-

guds de casas . .. ..
;; Porcentagem a COllí'(~tores c I'~ai-
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Minas Novas 4008; pagamento de
obras realisadas no cemitorio do
Grão Mogol 1:8008; calçamento da
entrada da cidade do Araxá 500S;
canalisação d'aglla potavcl da ci-
dade de Minas Novas, 12.000$; da
cidade de Montes Claros 7:000$. da
ciclade de l.avras 2:5008; da cid~de
de Ubá 2:000$; da cidade de Pas-
sos 2:000:t1l; da cidade do Serro
2:00ffi1l; da cidade de Tres Pontas
1:5005; da cidade de S.. João d'El-
noy 1: 1008; da cidade da Formina
1:0001fJ; da Ca.sa Branca 1:000$. da
Cachoeira do Campo .1:0001ll; d~ ci-
dad~ de S. João Baptista 800S; do
arraial dos Arcos, ~ermo da Formi-
g~ 800:tJl; da fregllezia do Taquara-
çu p008; casa de mercado da ci-
dade de Alfenas 1:OOO~; da cidade
do Rio Pardo 1:0008; cadêas da ci-
dade da Piranga 2:000:t1l; da cidade
de S. João Baptista 2:00011\; da cida-
de do Paraiso I:OOO~; da cidad de
Ubá 800~; da Varginha, termo 'de
Trcs Pontas 500;\\; obras do hospi-
tal de caridade de Montes Claros
4:0008; estrada do Santo Anlonio
do Mllriahé á Santa llita da Meia Pa- .
taca 1O:000l'Jl; da Bagagem a Cata-
lão li:OOOl'Jl;do Candonga. município
~e Tamanduá 2:8005; de 'Bacpondy
as Aguas,:lo Caxarnbú 2.000~; do
districto do Grão Mogol á estrada do
Rio Pardo 1:500;\\. Calçamento do
arraial da Cachoeira do Campo réis
.•:0008. Obras publicas da camara

- H7-F. N. n.- UG -

, {: üOO~; sobre o rio S. Francisco na
cidade de Passos I :500iJlj sobre o
riacho Matadouro, freguezia de S.
João d'EI-Rey, estrada de Barbacena
-I:200:t1l; sobre o rio Baept~ndy no lu-
gar denominado Passagem -I:500~;
sobre o rio Bagagem entre o distric-
to da Cachoeira e Commercio do
Rufino ,I:OOO1fJ;sobre o l'io do Pei-
xe, freguezia do Campestre, muni-
cipio de Caldas l:000;'P; sob.'p o ri-
beirão no Abre Campo I :OOO;'P;so-
bre o Salto. freguezia de Antonio
Dias da capital -I:OOO;'P; sobre o ri-
beirão na villa de Santo An tonio do
Montel:OOO~; sobre o ribeirão na

- cidade de Piumhy t :OOO1fJ;concerlos
da ponte sobre o rio das Vt'lhas na
estrada do Sacramento -I:OOO1fJ;so-
bre o rio Formiga na rua Municipal
da cidade da Formiga 700~000; oloa-
mento da ponte dos Villelas sobre o
rio Pará lioorQOO; oleamcnto da
ponte sobre o Agua Limpa, freguc-
zia de S. João d'EI-aey 2005; paga-
mento de obras já rralisadas n-a
ponto sobre o rio Santo Antonio, fre-
guezia de S. H0que do Piumhy 'iOOS;
cemiterio da cidade da Bagagem
-1:0008; da fregllezia de Cocacs. mu-
nicipio de Santa Barbara .1:0008; da
cidade do Hio Parde HOOS; do Car-
mo do Arraial Novo, municipio do
Araxá 800w; da Madrc de Ocos c do
Cajurú. municipio de S. João (j'EI-
Hoy 8001fJ para cada um; da Pieda~
de de Minas Novas noo8; de Salinas
do lIio Pardo 7008; da f:hapada de
.\lin;ls ~oya~ OOOS; du SlIcuriú rle
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cada llmaj de Tres Pontas. FOl'miga
e Curvello 3:000i'P a cada uma; de
Antonio Dias' ria capital 2:üOOi1tl;cIe
Caldas e de S. Domingos do Riü do
Peixe da Conceição do Serro 2:500~
a cada umaj da Piranga. Conceição
do TUI'VO, S. Caetano da Vargem
Grande de Ilajubá, Lagõa Domada,
cidade do Bomlim, S. João d'El-Hey,
Hio Vermelho do Serro, Carmo da
Itabira. S .. João da Chapada da Dia-
mantina 2:000l1i a cada umaj de
S. Sebastião de ,Jaguary e Santa Ma-
ria da Ilabira i:500~ a cada uma;
do Carmo da Christina, Tamanduá,
AYlIruoca, Ubcraba, Oliveira, Santa
(juiteria de Sabará, Morro da Gar-
ça, Trahyras e TalJOleiro Gl'ande,do
municipio do CUf\'ello, cidade do
Santa Barbara, S, Domingos do
1'rala, S, !\ligueI do Piracica va, S.
Gonçalo do Hio-Abaixo, S.. João do
Morro Grande, CatLas Altas de Mat-
to Dentro, Camal'gos, Piedad do
Pal'aopeba, o Rio de Pedras do Ouro
l)roto, S. José do Chopotó, Dores do
Indaiá, Sete Lagõas, .Jequitibá, Ca-
choeira do Campo, cidade da lla
bira, Sanl'Anna dos Ferros, S .José
da Lagoa da Ilabira, Grão Mogol,
Terra Branca de ~lontes Claros, S,
Homão, Aguas Virtuosas da Campa-
nha,Pass s,Borda da Malta do Pouso
Alegre, cidade de .Jaguary, Cam-
1)0 Mystico c Cambuhy de ,Jaguar)'
e S. Se::'astião do Paraiso t :OOO~ a
cada uma; capella de S. Francisco

17.

mnnicipal de ParacatÍl 3:000j;\; da
.lalluaria 2:nOQj;\j de Sabar:'l 2:000;'jl;
do Pará 2:000;'jlj de l'itangllY I :500~;
de Santa Luzia 1:00 Oi'tlj da Conceição
do Serro ~OOj;\jde Minas Novas iSOO1ft;
de Dores da i\lanuellada 500fi'; . 2iSO:233:tt683

~ 7.0 Sande publica-38: GOO:ttOOO,a saber:
1 Auxilio aos hospitaes de caridade:
rio 0[11'0 Preto, Campanha, ~lonl('s
Claros. Pa sos, Lavras, PitangllY,
llahira, Curvello, S.. João d'EI-Rer,
Serro, Sabará, Diamantina, Santa
Luzia. Bomfim. ~)inas Novas, Bar-
oacen'a e Grão ~logol, sendo 2:000j;\
pal'a cada um . . . . .. :H~OOOjfOOO

2 Subvenção para as obras do hospi-
lal do Ouro Preto o para o hospicio
rio alienados de S, ,João d'EI-,Hoy,
sendo 2:QOOJ'1lpara cada um. ..' ":OOO~OOO

:\ Gralilicação de 200i1tl a cada um
dos fiscaes das aguas do Lambary,
Caxambú e Calelas . üOO1t'OOO

~ 8.0 I1luminaç.iP,l publica-29:020i1tl, a saber:
t Onro Preto. . . . . " V.::>20:ttOOO
2 S. .João d'EI-noy, .Juiz de Fora, Dia-
mantina, Pouso Alegre, Paracatú,
Campanha, Lavras, Rio Novo, lta-
bira, sendol:f.iOOt' para cada uma;
Marianna -\:OOOtb . H:;WOl1iOOO

~ n.o Cnlto pllolico-1!I5:000j;\, a saber:
I Festejos nacionaos . . . '. 600111000
~ Heparo de matrizes 6 capellas,
sondo: matl'iz da Campanha 7:000~,
de Uoa 6:0001ft, de Pouso Alegre, do
.Juiz de FOl'a e Clu'istina ti:0001ft a
cada uma; do Arassuahy, Serro,lla-
j IIbá o Mar de Hespanha /j.:OOO~. a

- lt.8 -
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dos Passo~ do Bomfim, do Cruzeiro
da cidade da Formiga 200i"Jl a cada
uma; 2()0~ para as obr;.s realísadas
na capella de S. SubasLi,lo da cida-
de dI) Ouro Prelo "

~ to. Aposentados t: reformados

~ 11. Divida passiva-60:000i1J, a saber:

I .Juros e arnortisação de emprcsti-
mo. I,():OOO~OOO

2 Exercicios findos, 20:00011000
Si 12. Despezas diversas--JMj:OOO~, il saber:
J Sustento, vestuario e curaLivo de

de presos pubres .
2 HI~stiLuições e reposiçõ(:s
:3 DiIigencias policiaes. .,
.'1 Adiantamento par:t Illonlf' pio,
5 Pllblieação de aclos omciaes , .
ti Ca.Lecheso e civilis:lç:io de indige-

nas .
7 Auxilio á sociedade propagadol'<l da

insLrllcção do Lavras .
S Evelltuaos

F. N, .17.

DISPOSIÇÕES .GEl\AES.

Art. 3: Fica o presidente da proyíncia aulorisado a
ahrir cl'l~diLos su pl()mllnLares 110 (!xercicio di) '187G a 1877
~l)mel1le ao ~ L ns. I, 2, !t. o fi, ~ :l: 11. 9, ~ f),o IIs.;1 ,: fi .
~ 10, ~ 11 [l, J, Si I':!. ns. I e 2 tio arL. 2." dl'sta lei. em
visLa de I't'pres(~nlação do inspf'cLol' (ia LhesOllraria, aeompa-
IIhad:t de espcciíicação individualisada das parcdlas da dcs-
peza justificaLiva da necessidadl~ do Gl'edito.

Tl»)IO xxxx 11 PAl\TEI.'
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de Paula do Onro PreLo, N. Sonhara
das l\Ieroés de S. João d'EI-Rey e N.
Senhora do Rosario de Trcs Pontas
LOOO~ a cada uma; matriz rle Bam-
buhy da Formiga, da cidadc do !lia
Pardo, e capella das Mercas da ci-
dade de UM 800~ a cada uma.
matriz da Barra Longa, Banarrem'
Inncionado, Casa Branca e <It~bir~
do Campo 600~ a cada uma; matriz
de SanL' Anna do Alfié da Habi['a
. Bagre. do .Curvello. Bagres de Ubá:
Antolllo Dias Abaixo, Parahvba de
\'Iatto DenLro, cidade ,de Caethé, Ita-
pecerica do Tamanduá, Páo Grosso
de Santa Luzia, Penha e Barreiros
de S. João Baptista, S. Domingos do
Arassuahy, S. Sebastião de Corren-
tes do Serro, Piedade dos Geraes do
Bomfim, Tremedal c Lcnçoes \ do
!tio Pardo, EspiriLo SanLo do Mar de
Hespanha, EspiriLo Santo do Pomba,
Cachoeira da !lates, cidade de Do-
res da Bua ESljerança; Ventania,
Dores do Attert'ado e Carmo do Rio
Claro d e Passos 500~ a caf! a uma;
capella das Dores da capital, Sant'-
Anna da cidade de Marianna, Rosa-

I rio de Ubã, Conceição da Varrrem
'de Marianna, S. Francisco de Minas
Novas, S. Sebastião da Chacara do
.J uiz de Fora, S. Sebastião e S . .José
da capital, Rosario do Jequiry, .Jesus
Maria e José do Aranha, Santo An-
tonio da cidade de Passos, Rosario
do OIlI'O Preto, 500~ a cada uma.
capella do cemiterio do Araxá, Mer~
cês dos Perdões de Antonio Dias da
~apital 400\7), a cada uma; capella
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Arl. !to o As quotas distribuidas no ~ 6.0 n. :3 r. ~ u.'
n. 2 do arl. 2. o desta Id ~ão concrdidas como auxilIO ás rl'S-
pectivas camaras mllnicipaes.

Arl. 5." Fica o presidente da provincia alltorisado a
deduzir da verba do ~ t2 art. 2." da lei n. 2i 12 a 11l1anlia de
35:000~ para a seguinte applicação, e como auxilio ás ca-
maras municip,\(:s respl'ctivas: pontl's: sobre o rio Formiga
no largo do Ferro da cidade da FOl'lnig,1 I :liOO~; sobre o rio
Venle na estrada de Goyaz,mnnicipio do Prata, t :20011'; sobro
o ribeirão Araras na estrada da Formiga ao Piumhy -I:OO()~;
sobre o rio Pacuhy na estrada tio arraial do Coraç;lo de ,II'SUS
a Montes Claros i:OOO;nl; pagamento de obras realis"das na
estrada uc Caldas aS. Sehastião do .raguary 2::l20S: rstréJda
de Santa Catllariua iLChristina 3:000;nl: ;derro da estrada na
vargem do Mandú em I'onso Alegre I :OOOi't; can:lI~sação tle
agua potavcl em S. ,Ioão d'EI-HI')'1 :200S; desecca(;ão de
nantanos na cidade do Hio Pardal :0001'Jl: cadea da cidade
ile Tres Pontas 600~: matrizes: til' Antonio ni:1s da capilal
3:000;nJ; de S DartholoHll'O 2:000S: du Datas da Diamantiua
2:000ií'; do SS. Coraç;io de Montes Claros 2:0001li; (h~ Pl'dr~s
dos AlIgicos I :OOO~; da Ilinga do Arassnahy I :0001li; do Bom
Successo e Almas de GJlaicuhy 'I:0001P; de S .. José do .Iacur)',
municipio de S .. Ioão l~aptista, ;iOO~; capella do Amparo de
Minas Novas 500=tP: eemiterios: da cidadl' do Hio Novo I :OOO;'ll;
da Christina ,I:0008;, pagaml'nto de obras do cemiterio da
cidade da Campanha iSOS: obra<; publir.;)s: do municipio do
Curvdlo I :üOO;ttl;de Pilangny ,I:OOOit: d,) :-,anta Luzia ,I:0008:
de Passos 5008; de Santa Darbara vOOS: da Ilabira flOOS; da
Conceiç,ão do SI'I'I'o 500S; de Don's da Marml'llada 50ü:;tOOü.

Arl. 6." Fica o pl'rsidento da provincia alllorisado a
reorganisal' a lhesouraria pr0vincial, astabc ecendo o serviço
de tomada de contas aos collectores, pelo menos de 6 em li
mews, e do exame moral e arlllirnl'lieo dos docnrnentos dI'
<1esppza, niio (lxcedl~[)do á verba consignada para o pessoal
dessa repartição.

Arl. 7." Fica alJl'rto ao presidente da provineia o ne-
eflssal'iu credilu para wlIll'atar a publkal;.:io'do l'epertorio ti;

- Hi3-

Il'~islaçáo pro\'incial e pal'a mandar completal.o, sob as con-
iil:ôPs da portaria de 20 dI' .lulllO do 1868.

Ar!. 8." Ficiio revogados os arls. ,:n da lei n. HlIf,
.0 d:o.lei n. 18\15 e ;i." ~ 2.0 da lei n. 202!., e H da lei 2H2, .

Arl. !).'. Fica approvada a deliberação do presidente
da provincia, dI) ,18 (k ,'Iaio do corrente anno, qUI) abrio
crl'dito-; supplomcntal'l's da quantia do '.:l:OGOSOi:i, afim de
(lel;orror {l illslIITII:ilH]cia das rerbas do tilu!o lU ~ lInico. ti-
tulol i ~~~1." O ':2.• da lei n. 18m; de i9 de Julho de 1872.

TITULO !t."

IIISPOSIÇÕES P EIIMAXEl'iTES.

AI'L. lU. As dosp~zas dl~cl'otadas ou aulorisadas para
ohras pllhlic:ls somenle SI) l'ar,lo elToctivas, omqu<lllto não ex-
eedercm a. \'uriJa ro."peeti ra consignada na lei de orçamento.

AI'l. 11. Ficiio isentos de qualquer imposto tle e:\(lor-
laç;lo os gonnrós de pror!ucçIo da pro\'incia moucionados na
labella illJonXa sob u. I.

\rl. 12. A laxa sobro engenhos Iica diminuida quinze
por cenlo.

ArL. 1:3. Ficão rovogados (lS ~~ ti." I; li lla labolla-C
-<lnnexa ;l lçi n. ,;W.V •.

ArL. 1ft. A cohrança dos novos e vl~lllO:; dirl)itos. era
rngnlada pela tauclla annexa 80b n. 2.

.\r'l. I;). Ficiiü isentos de imposto OS. titulas de no-
meill;;io o remoção dos prol'essores publico.;.

'\rt. Iü. Fica 81lgt:ilo ao imposto de '. "I", il raziio de
!lOI) 1':". paI' gramm,l, o ouro extraltido na prorincia em esla-
IwkcimonLos do rninoraç;io, llaeiOlJaes (lU estrangeiros.

~ Unko. O presidenle da pl'orincia, re~ulando a co-
1'0.\10 XXX.XII PAliTE 1.'



~ 3.. Ui % sobt'Q o valor da propriedade ll'ansmittida
ah intestado: 1.° aos iJ'mãos unilaleraes, 2.0 aos sobrinhos fi-
lhos de irmãos IInilatemes, 3.0 aos tios irmãos dos paes, ~.o

aos primos filhos dos tios iJ'mãos dos paes.

S; 4.0 20 % sobre o valor da propriedade tl'ansmittida
ah intestado aos demais parentes.

S; 5 ° ;j % 50l)l'e o valor da propriedade dada em uso
lructo vitalicio ;. menor I\e trinta annos,e:1 pai' 0/" á maiol' de
Irinla annos.

A difTel'ença entre esta liquidação e a definitiva determi-
nar;'l ou a cobrança do imposto sobre o valor aCCl'escido ou
a devida restituição, em vista de requisi loda do.i uiz da causa,
apresentada á estação onde foi arrecadado o' posto.

~ 10. Fi ão isenlos do imposto os espolias de valor in-
ferior a ;jOO~OOO, não promovendo os gen tes flscaes inven-
tario desses espolias, quando notoriamente conhecirla sua
importancia.

~ll. Fica o presidente da pl'Ovincia :lIltori~ado a re-
TOMO XXXXII PARTE .1."

- .Ir.iü-1'. N. 17.

~ 6.0 3 % sobre o valo!' da pt'opriedalle dada em uso
fruelo temporario.

S; 7.° E' devido o imposto no caso de doação ClLusa mo)'.
tis e no de curadoria e successão pro visaria. salvo o direito
de restituição, appal'ecenLlo o ausente.

~ 8.0 Será exigido o imposto dos hel'deiros e legatarios,
que estiverem de posse dos bens, apenas se liquide o valor
da propriedade. Annullada, porem, definitivamente a trans-
missão, será integralmente restituida a taxa exigida do her-
deiro ou legatario judicialmente reconhecido.

~ 9.0 Desde que se demore a liquidação do valor da
propriedade por mais de anno, far-se-ha liquidação proviso-
ria, e sobre esta arrecadar-se-lla a laxa.

brança de~te imposto, poderá estabelecei' agentes liscaes no~
mnnicipios em que existirem estabelecimentos de mirwr;{ç:lo,
aberto para este fim o necessario credito.

Art. 17. Com applicação esrltlcial á itlstrllcção pubiica,
cobrar-se-ha de cada um predio'2 % sobre o valor locativ('
annual, não inferior [t 608000 tias cidades, a 188000 nas vil-
las e a 36~OOO tias demais povoações.

~ 1.0 No valor loc-J.livo não se comprehende o da par-
te do predio occupada por estabC'lecimento de IIldustria ou
profissão.

~ 2.° Os estabelecimontos agricolas de café de valor
superior a 5:000~ licão sujeitos annllalmente ao imposto de
I~OOO, e ao de 51tOOO os outros cstab()lecimcntos agrícolas e
os de creação de gado vaccum e cavaHar do mesmo valor.

~ 3.0 Na ausencia do proprietario, será o imposto exi-
gido do locadbr, e na falta deste da pessoa á cuja guarda.
estiver o predio.

~ 'l.o Ficão isentos do imposto os estabelecimentos pios
ou de beneficenc.ia, os predios publicos e os que se destina-
rem á instrucção. t.

~ 5.° No lançamento e arl'ecadação deste imposto se-
gnir-se-ha no que lho for applicavel o processo da legislação
geral relativo ao imposto pessoal, estabelecendo-se a respolI-
sabilitlade dos exactores, nos termos do art. t. ° ~ '1.0 da lei
n. 2024 (2.° período in fine).

Ál't. 18. .1 quota do iinposto de heranças e legados
será deduzida do valor real e efTectivo da Pl'opl'jedarje trans-
lP.ittida pel,\ forma ~egllint(): «

~ 1.° \O % sobre o valor da propriedado transmiltil1a
por testamento alI ab intestado: I.o aos irmãos germanos, 2. n
aos sobrinhos fJllI,):)de irlll,los germanos, 3.° ao conjuge.

S; ::!.O 15 % sobre o valor da propriedade translllittida
por testamento aos demaif' parentes e aos extl'anhos.
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vrr r, coordenaI' em forma do regnlrtmenlo, r,om as modifka-
ções que entender ncel1ssarias, as disposiçries das leis I'igcn-
tes sobre o sello de heranças e legados e sua arrecadação, tle
accordú com as disposições do presente art.

Al'I. H), A diredoria das ôbras publicas fica substitui-
da POi uma secção na secretaria do gov,!rno, sob a immediala
e exclusiva inspccç~lo do secretario do governo.

~ Lo Esta secção compor-se-ha dos empregados cons-
tantes da labella annexa sob n. :1, pela qual serão rerrulados
seos vencimeutos, alterado assim o arl. 1.0 da lei n~ 202(j'

~ 2.° Nella serão conserrados os empregados actuaes,
e não supprimidos na mesma tabelta, nos lugares corres-
pondentes á sua categoria.

.~ 3.° 05 engenheiros de districlo não poderiLü accu-
mnJar nenhum outro cargo.

Art. 20. Fic~o rel'Ogadas as disposições em contrario.

TABELLA N. I.

Doces de qua Iquer qualidade, leite de mangaheil'a, S:l-
h:io, cera, fllbil, azeit~. chapéos de pello de lelll'e on seda
r.hicotes compl'idos com anneis de pl'ata, colchas e man:
tas de al!wd;io. couros de animaes, gamellas, panl~llas c on
tros vasos de pedra, sellotcs de Ilteira, amendoim em casca-
ipecacuanha, perús, patos, marrecos e gansos, alhos, cúbolas,'
mamonas em grão, vinhos e licores comillllUS ou doce s.

TAlIELLA ~. 2.

~ La 5 o~ por descontos mensaes durante o L° anno
sobre os vencimentos, porcentagens ou gratificações perma-
nentes de quaesquer empregados prol'inciae , excepto sobre
os vencimentos dos professores publicas, cIo substituto legal
cIo empregado que ti,'cr pago este imposto, as gratifica-
ções de administradores de ohras publicas e sobre os \'enci-
mentos não superiores a 200$. São sujeitas a este imposto
as aposentaçõos reformas e jubilações, e as nomeações rle
empregados para repartições di\'ersrs daquellas a que per-

- Hii :-

tenci:lo. Na mesma repartição, dando-se o caso de accesso
u aurrult:nto de veucimentos só é dnvida a contribui.ção

'obre o accressimo, quaudú jil ti\'er sido pago :tutenor-
monte o imposto.

~ 2° W % sobre os \'encimellto~ c.om que forem con-
cedidas licenças a empregados prOYIOCla3S por um aflllO
ou mais de anno.

, 3.° ao % sobre a lotação d? Tc~dit~l~nl? de um
anno dos empt'egados de guarda-mona ,e .IUdIcl:mos (le n~-
meação pro\'incial a titulo I'italicio,s~bre o exce~so cle lotaçao
I13.Spormutas. 25 o/~sobre a ~otaçao do rendImento de um
anuo, sendo o provlluenlo tnennal. Cobrar-se-ha a quota
em' proporção, sendo o pro\'i menta POI' menos prazo,

~ 4.°' Provisão vitalic~a do ad\'ogado não formado
t :OOO~, Dita triennal IOOJ'P. Dita por um anno ou menos 301Jl.

~ ~;.o PI'ovisão ,'it~licia de solicitador de causas 5011J.
Dita triennal 208000. Dlla por um anuo ou menos W~OOO.

~ n." Provisão trienfl~1 de solicitador de residuos lOS.
Dita por dOlls annos i~O{){). DIta por um anno ou menos !,,;'!lOOO.

~ 7.° Titulo do omeial de justiça (meirinho) IO~OOO.

~ 8.° Titulo rleportniro de auditoria üilt'OOO.'
~ 9,° Provisão ou carta (lo pllarmacoutico 30~OOO.
~ lO, Concessão de moratori:ls Ú fiadores de exactores

alcançados ou a qualquer devedor, 2 % sobre o valor da
di\'ida. \

~ 11. PrQlogoção do prazos estipulados em contl'aclos
com administração pro\'inClaI20;'P.

~12. AIIi\'io o111e\'antame~l~ <le l~llllas ,~ml!Ostas ~m
virtude de contractos C01l1 a admllllstraç,ao pro\ lIlclal -tO /0'

~ 13. Licença para cl'ecção de capcl\as e 0l'alori05 -tO

TmIO XXXXIl PARTE t.'
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2:;)O~OOO
3:'.00;':\000
~:400~OOO
900~OOO

tiUOlilOOO

:1'2:200l'tOOO
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TAHELLA N. 3.

Um c:J()fe de secção . . . .,
I>ons pri meiros omciaes a I: 70U~ ca(la UlII
()ous segundos ditos a 1:200;ffJ.
Um amanuense.
Um continuo .
Sele engenheiros de districto a 'l;(iOO11J
cada um

. N. 17.

~Iando, portanto, a todas as luloridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão e faç~o cuu )rir t~o i.nteil'amen.tc ~O.lll~ .l1ella S.l:,C?~tem.
O sccretal'1o desta [lrovlllCla a faça Ilnprlmll, ru~lIljdl e ~or-
rcl'. Dada no palacio da prcsidencia da provlllcla de ~Illlas
(;l'l'aes aos I'intu e cinco dias do mez de NovcmlJ,ro ~Joanno do
nascimento dt Nossu Senhor .Jesus Gllristo de IIlII oltocenlos e

s de t:Onlraclos de empreitada 011 locação d~ serviços em
u' o empreiteiro OH locador forr;eça o propl'lo trabal~lo o ,I
IIdllslria; de caute lias de penhor. e mais actos, relatl.vos. a.
dll\illistl'açáo das caixas econo~lcas, rnontes pIOS, monles
e pit\dade ou tle SOCCOITOl~ socIedadc.de SOCCOITOSmu~uo~s.
~e dole~ de paes a filhos ~ a~tos rela~l~o~ a (\('fap[lropnaçao
101' (;onta do estado, provlllcla ou munlclplO.

~ :W. Contra los de concessão lle garantia de Juros de
'lIiJI'elll;,ão kilomctrica [lor parle da província 200li>.

~:31. Contratos antenupciaes enlre conjuges 200;')\.

~ 32. Doações intcl' vivos2 %; entre ascel\lkntese des-
cendentes 5~OOO. .'

~ 33. Procurações de vendas du escravos, sem com-
prador nomeado 5011Jde cada escravo.

~ :H. Causas civeis de I'alor superior a 500:m 10;')\.

- '1I"i8-

. ~ H.: . Crnaçiio d,) irmandades, (~onfrarias, ordens tllr-
cell'as,socledade e comyanhia anonymas, confirmação de se os
estatutos ou compromIssos W;ffJOOO.'

~ H>. Provimento para administração de capellas iO;i\.

~ 16. Prorogação do administração, de cada anno réis
!)1~OOO.

~ -17. Dispensas do impedimentos matrirnoniaes ali
de proclamas, não sendo pobres os nubentes, 5~OOO.

~ 18. Carta de legitimação, adopção e perfilação 5ll'OOO.

~ 19. Carta de emancipação 2ll'OOO.

~ 20. Alvará de suppriml1nto de consentimento de
pae ou tutor para casamento 20ll'OOO.

~ 21. Carta' supplemontar de idade 20ll'000.

~ 22. Provisão de tuteUa 2'10'00.

~ .23. Alvará 'de venia para fazer citai', excepto o
c.oncedH!o a escravo ou pupillo, ã;ffJOOO.

ir: 2 - t
<j) '~'. Ca.uço~s ~e opere demoliendo, /ide jussorias, de

rato, promlssonas ClvelS de qualquer natureza 5;ffJOOO.

~ 25. Titulo de habilitação de herdeiros 5;ffJOOO.

~ 26.' Folha corrida ã~OOOO.

~ 27. .TUStlficação de genere de sel'viço 1211J.
\

~ 28. Licença para uso de armas 20ll'OOO

~ 29. Escriptos e esc.ri,pturas ~Ilblicas e pal'ticu!are~,
termus de con~ratos, resclsoes, ratificações o distratos de
qualquer especle, de valol' superior a 50;ffJaté 20011> 2;tP000'
de.200ll' a ãOOll',. 3;ffJOOO;de ãOO;ffJ a LOOO1/J,ã;ffJOOO; d~ 1 :OOO~
ate 1~:OOO:mmais de ~~oqopor um conto ou fracção ~uperi-
OI' a :OO;ffJOOO.DesdeJa sao Isentos deste imposto as escriptu-
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FOLHA. N. 18.

1875.
PARTE 1."

LIVR~ DA LEI MINEIRA

LEI N. 2IS,;!-DE 27 DE NOVEMBRO DE 1875.

Pedro Vicente de A.ze\'erlo, presidenle da pi'ovinr;i,l de
Minas Geraes: Faço saber a todos os se os hahitantes que a as-
30mbléa legislaliva provillcial decretou, e eu sallcciollOi a Lei
seguinte:

Art. 1.0 O presidente da provlncia fiea alllorisac1o a
conceder :i. companhia da estralla de ferro da Loopoldifla,
(11\ a quem melhores COllllições orrerecer, para a construc1ião
(\I) uma estrada de ferro oetlllolllica lln bitola estreita I) res-
p,'clivo le!egrapilo ell'c.lrico, quo. parlindo da cidade da
Ponte Nova, siga pelos municipios do Sanla l3arbara, !labira,
Conceição, Serro, S .. João Baplista, Minas Novas, a terminar
no ponlo navegavel do llio .Jequitinhonila, no mllnkipio do
,\ rassuahy, os seguintes favores:

~ ,." Priviitlgio exclusivo por iiO annos, para a cons-
tl'llcção. cnslOlO II gozo da estrarla, qne se denominará II Es-
lrada de. 1'01'1'0 do Norte de Minas II e snas (11:plmdencias, e
bem assim privilegio de zona laleral de 31 kil()metros.

~ 2.° Garantia de .juro\; alé 7 o{o sobre o capital nocos-

Lei (pie concede lliversos favores fi companhia da eslrada de ferro da
Leopohlina, ou a quem melhorcs condições olJ'erecer. para a cons-
trucção d\1 uma eslrada de fcrro economica, que, parllIldo da cida-
de da Ponte Nova, siga pelos municipios de Sanla Barhara, Ilahira,
Concclção, Serro, S . .João Baplisla, l\lmas Novas, a lerminar no
POllto navegavel tio Hio .Jequilinhonha. no lI1unicipio do 1\ras-
suahy.

TOMO X.xXX[[

PEDRO \'ICENTE DE AZEVEDO.

Pal'a V. Exc. ver,

(L. S.)

OUIlO PH.ETO, 187;J. Tvr. DE.I. F. DE PAULA CASTRO•.

sIet~~t.~ e cinco, quinfjuagesimo qllarto da indúpendrncia e do
m/)ulo. . ,

:. Crwdirlo mO!} 'I'rtssal'a de Padltrt a fez.
de i~"~1~ada e publicada nesta sl~(;relaria aos 25 de Novombro,

1101l01'io lIcrmélo Pinto de Figueiredo,

Secretario da provinda.
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Al't. 4,.° Aos infl'aclores dos artigos anteceden les SB
imporá a multa tle 30:tJl o tres dias de prisão.

Art. 5.° São infl'actores os fabriqneiros, sachristães
encarregados dos enterramcntos, e qualquer pessoa que di-
recta ou indirectamenle inOua para esse acto.

Art. 0.° O fiscal da camara velar;'t nQ exacto cumpri-
mento destas posturas, sob pena de multa de WtJlOOO a
3o:t 000 si deixa de o fazer, alem rias em que incolTel' por
falla de exacção no cumprimento de seos deveres.

ArL. 7.° Todos os habitantes deste municipio, qun
ainda niio forão acom'melLidos da variola, ser:l0 obrigarlos II

vaccinar-se,para quo fiquem preservados dessa fatal mofestia.
1'0)10 XXXXII PARTE i.•

Perlro Vicente de A7.l'vello, presidente da provincia de
Minas Geraes: Faço saber a lodos os seos habitantes que a as-
emblóa legislativa provincial, sobre p,'oposta da camara
municipal da cidaJe do Marianna, decretou a rcsolução se-
guinte.

Art. ".0 Nas occasiões em que grassarem epidemias
contagiosas neste municipio, os enterramcntos dos que faf-
lecerem infect:ldos do mal sel'ào feitos conduzindo-se os Cil-
davercs cohel'tos de cal em caixões do madeira hcrmetica-
mente fechados, não sendo (lcnniLtido nom mesmo 'aos an-
jinhos irem em caixões abertos.

Art. 2.° As sepulturas para os enterramentos terão
dons metros de profundidarle, no caso tio arL. antecedente,
e nos casos ordinarios um metro e cincoenta centimetros.

ArL. :J. o Ficão absolutamente (lrohibidos no caso do
1.° os enterramentos em catacumbas e intel'ior das igre-

R solução contendo artigos addilivos de posturas da camara municipal
da cidaue de l\larianna.

sario,_ não exced~nte a vinte mil contos de réis, para a L:ons.
trucçao d~ rcfeJ'l9i1 c~tril~la como t~lI1bcm para os ramaes,
(]ue, reullldos, nao excedao a 1~0 krlometl'os.

~, :J.O • :odos e qua.esqucl' outros priv.i1cgios,. isenções
e.prefer?ncla.s compat.lvels com o bem publico c leis provin-
C1aes e Ieferentes a llIlha ferroa, seo prolonaamellto o ra-
maes. o

~ q,.° Para esse fim fica o govül'llo a utorisado a fazer
quaesQ.ller operações do credito, que o habilito a satisfazc!' a
glrantla dos JU!'os concedida.

~ 5.° _Fica igualmente autorisado o govcrno a contra-
tar a rov.ersa~ da estrada, ramaes, trens e todas as suas i1e-
pondenc~as, lIndo o prazo do priv,iJegio ou o reembolso das
subvençoos despendidas.

Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em contrario.
\

~Jando, portanto, a todas as autoridades a quem o ClI-

nl~eclmeq~o e cxecl~ção da referida Lei pertencer, que a CUIll-
prao e faç~o cumpl'll' tão inteiramente como nella se COlltClIl.
O secretarIO d'esta provincia a faça imprimir, publiCai' o cor-
r,er. Dada no palacio 'a presidencia da provincia do Mina:
(;cl'acs aos nnte c sete dias do mez de Novemhro do
a~no do nascimonto de Nosso Senhor Jesus Christo tle mil
oitocentos e setenta e cinco, quinquagesimo quarto tia fnde-
pendencia e do Imperio.

(L. S.) PEDRO V1CI'NTE DE AZEVEDO.

Para V. Exc. ver,

Ezequiel ti ugusta Nunes lJandeir'a a fez.
Sellada e publicada nesta secretaria aos ~7 de Novem-

bro de ]875.
llanaria lIer'lItéla Pinta de Pi!JI,teireda,

Secretario da provincia,.
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ItESOLUÇÃO N 2IR!t-DE 27 DE OVEMrmO DE ,1875.

esolução conlendo as posluras da eamara municipal tia villa do Pa-
raíso.

DA EDIFICAÇÃO E REEDIFICAÇÃO.

Art. L° 'fOlIas as ruas e travessas qne dentro tios li-
mites desta villa, capellns r. freguezias lia muni 'ipio se edi-
icar('tn, terão a largura de no palmos, e os becos !tO.

Art. 2.° Haverá um arruador, nomeado pela cama-
ra. quc será consenado l'mquanto hf;m servir. o qual deve-
r;'l fazer o alinhamento e nivellamento nccGssario, com as-
sistencia do fiSCál e secretario da camara .

Art. 3.° Nem um predio sel'á edificado ou reodificado,
com demoliç~io das par('dcs da frentc, e b2m assim os fechos
dos f)llintaes qlle devem scr feitos para as ruas. travessas
011 praças, sem que proceda o cO'llpetonte alinhamento,
('orno rccomrncl!da o artl~o antecedente, do que se lavrará
11m termo em li\TO para rsse fim destinado, que. numerado,
a1l,'rto, encerrado e rubricado pelo presidente da camara,
ficará om poder do secretario. O infractor será multado em
~O:jJ:e obrigado á sua custa a demolir a parto do edificio 011
fecho que ficar fura do alinhamento. e não o fazendo, ficará
i~so a cargo do fisc.al e á custa do proprietario.

Art. 4.° Haverá em cada povoaç;to do municipio um
al'ruador nome do pela camara, o qual as mesmas obriga-
ÇtlCS (lo da villa exercorá em seo districto, devendo sen'ir de
secretario para lavrar os termos do artigo antcI'ior o escrivão
tia subdelegacia e juiz de paz, o na sua falta lima pessoa de
apti dão que será cha.mada pelo arruador; fica.ndo neste caso

Pedro Vicente de Azevedo. presidente da provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os soos habitantes que a
,semhléa legislativa provincial, sobre proposta da camara
municipal da villa do Paraiso, decretou a resolução seguinte:

CAPITULO L°

- Hl!~-

A~I. 8.° Aqu(l"e~ que tiverem sido Y3ccinados em epa-
cas maIs rt'mota~, scntO obrigados a se rcvaccinarem.

Árt. !)." Os vaccinadores annunciaráõ paI' edital o dia
em que tem ~e e~pregar a vaccina, ou communicando ao
fiscal. este [ar,l publiCO por meio lIe edital.

Art. 10. Os pa.is o mãis. tutores e senhores serão obri-
gados a mandar vacclIlar as possoas quo estiverem debaixo
de sro poder, ~omprehendendo os meninos que tenhão dous
mez('s de na,crdo.

Art • .J ,I. 9s contraventores serão punidos com a multa
de tOiJ\ e dous dias de cadêa.

A.rl. 12.: O (j~~al lerá. a seo cargo indagar das pcss()as
que nao for:ao ~acclllados, e rn~rcar-Ihl's UIIl prazo IlllnC[l
menor de or.lo dras para cllmpl'lrem o que na presente pos-
tura IIH's é Impo5to.

Art. 13. Ficão revogadas as disposições em contl'ario.

.Mando, por~~lIto,.~'\ todas as ~utoridades a-quem o co-
nheclmenlo ~ lx~cl~çao da refenda Hcsolução pertencer
que a cumprao e laça~ CU~I)fir [;io i,nt<'.iramonte como nelld
se c~ntem. O secretar I) desta prOVlnCla a faça im:lrimi"
p~lhl.l.car e~oITol'. Dada 110 p.alacio da presidencia da pro~
vmCI,l de Minas Geraes am; vrnte e sete dias do mez de No-
vemhro d? an.no do nascimento do Nosso Senhor .Jesus Chris-
to de mIl OltoC(:ntos. e setenta o cinco, (J11inquagosilllo
quarto da Independencla e do Imperio.
(L. S). PEDR,o VICENTE DE AZEVEDO.

Para Y. Exc. ver,
Manoel do Nascimento e Castro a foz,

So}.lala e puhlicada nesta secretaria aos 27 de Novembro
de 187•.1.

][01101'10 llermtJlo P,~nto de Figueiredo,

Secretario da província.
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em seo poder e guarda o liVl'o rosprclivo PUIU es~e fim 1'0.
mettido pela camara 110 arruador

ArL. fi.O O armador que "não cumprir seos deveros,
será multado pelo fiscal na quantia de dez mil réis, ficant!o
obrigado a indemnisar aquelJe que por imporicia tivor feito
mal. .

ArL. 6.° As pessoas que se julgarem aggravadas polos
aetos do arruaàor, recorrel'áõ á camara por meio de petição
que exponha seos direitos.

Arl. 7.° E' prohibido nas janellas e portas da frente
das ca~as, nas povoat;ões, ompannadas ou meias portas c ro-
tulas que ai)l'ão para o lado oxterior ou interior. O infrac-
tal' pagará cinco mil réis de multa.

Arl. 8.0 Todas as casas que se edificarem ou reedifl-
carem nas povoações do municipio, terão o pé direito deiS
palmos de altura. O infractor será multado em 20:t1JOOO e
obrigado a reparar a oora nas condições legaes.

ArL. 9. o As portas das casas devcráõ tor 12 palmos dp.
altura e 5 de largura, e as janelJas 8 1/2 de altura e~, 1/2
do largura. O infractor .sera multado em W1i\ e obrigado a
demolir a obra em constrllcção.

Art. W. E'. prohibido co!Jrir-so de palha, dentro dos
limites das povoações, qualquer Casa que se edificar, sall'O
os barracões para botequins e espectaculos, om caracter pro-
viso rio, por occasião de festa.

Árt. H. Os andaimes que se levantarem nas ruas o
praças para construcção de ooras, deveráõ ser desmanchados
em 24, horas, depois de concluida a oora, pondo-se ludo em
seo antigo eslado, sob pena do multa de !J.WOO ,

ÁrL. 12. Os proprietarios de terrenos em aberto, nos
centros das povoações, serão obrigados a fechar os mesmos
terrenos em um prazo razoavel, que lhes dará o fiscal. Esto
fecho será de mUl'os de taipa ou adooes, com W palmos do
altura, rebocados e caiados, cobertos de telhas: multa do
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( 000 aos proprirtarios dos ditos torrl'nos, 11 fJuando forl'll\
forados pl'rderáõ o direito ao aforamolito,. podendo outros

"'qllol'l'r esses tel'l'tlnos, na forma das leiS, para ahi (;un-
lruirom.

Art. 13, Nas t:l.)/)strllcçoes ou reconstrllcções d~s ca-
a, . soos donos, o na sua ausellcia o ofTIcial da obra, nao po-
l, áü assontar as soleiras das portas contra os planos ~s~a-
'Iecidos: multa de lO;ftOOO, e obrigado o dono ou ollktal
1'0(;0111 po l-a.

Arl. 1li. Os I'ropriutarios de delltro da rilla serão
I brigados a c,~lçar a rrellte de sn~.s casas. fazendo I~l~a rarn~
JI'l de tj palmos (;om pl'dl'as di) lIJol~s, s&ll(l.o para IS~O Ih~::>

do IU1I prazo de Ü Illezos, pdo fiscal,. IIl1do o fJlI,ll, n,lO
. IflIprillL!o f'sta disposição. sf','-Ihes-ha Imposta a multa .de

000 e dado novo prazo Wrtl o duplo da IIIl1lta na )'l'II)-
ülellci~, Esta rampa comprehunde todas as frenles extcr-
'IS das easas, pilra ruas e lr:lv('ssas.

Arl. 1ii. Quando a camara ordenar o cnn~,'rtn de al-
limas mas dnsta \"ílla, com alll'r:II,50 do soa IIlvI'I. os !'r(l-

\rif:Larios ser.,io obrigados, dentro do pra~o qU':,"I?~ !~I:Il?ar-
',Ido, por ,'dltaos da camara, a levai ai ou ,eh,lIx:lI, I,O~I~

1'I1I')O nivollalll\:nto das ruas, as soleiras das suas 1~(IrLI.
:-;t')r'iores. () infl'actor ser~t multar/o em 2~~OOO u o~l'Igad(l

,LI) '1uo Ihu illlpÕI) este artigo, pod"llcl.o SL:~ ICltu o serVIt;o por
l' lelu da calual'a e à custa do propl'letano.

Art. lU Ningllem poderá tm' em as portas da I'U,. de-
'rios 011 ('seadas.

CAPITULO 2,"

1)0 ASSEIO DAS RUAS.

Arl. I7. Os proprietarios e inqlli~inos d~,vcráõ (;on ..
. r\"ar as frentes de sua:: cas:ts e IIlUI'OS caladas. Iodo a,f1l1ul-
11:que rol' avi~adll pl~lo~ odital's d:l ca.IlI;"'a .. ,~~".p.d'~ (~scal:
lI1,lI'l;adú l.I prazo t:unvelllellte, \J lIau [11 0\ 1t!1.1I(;1,1l a este res

'1"0.110 XXXXIl PAlITE L'
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peito, surá multado em 1O~, podendo ser feito o serYiço por
ordem do fisr.:al e ;'L Cllsla du lHurador da casa, q ler illquili-
110, quer proprietario.

Os mesmos serão igualmente obrigados iL renovação du~
no~es das ruas o numoraç:io dos pr~~dios, qualldo desappa-
reçao estus com o tumpo, ficaudo islo sob a mL~Sllla mulla.

Art. IS. Ficão intdl'alllllllle jlrohibidas as CUI'(;as de
madcir!L denlro dos limill~s da pOl'Oa\~jll da villa, IJ o ill!'rar.:-
tor ~l'ra lIlullado em lOitOOO e obri;.;ado a de~rnanciJal-as, I

em Ulll prazo legal a suhsliluii-as ! Oi' muros, ua furma I'C-
com lfIcouada 1I0stas po:,lnras.

Art. 19. Os pr1lprictarios lJ inq!li Iinos ser:io obri'r:lIl(1'
a conSCl'\'ar suas tesl.tdas li np:ls c capinadas ale ao nll~ill da
r.,!a, O nos largos até ,i)~ pallllos elll frenle' de SlJOS predio,'.
b lhes tarnbelll. prohlb;do COII~I~l'I'an'm, lias ruas e largo:,
pedms ou madeiras, e quando tll'erem para isso nf~cessidadl',
1.'0[30 cOllslrucç:lo ti lIe esLoj;iG fawlldo, devtT50 Ú nlli Le, al"
as 10 lIoras, conSI)l'\'ar alli UIll lallll'(:;'io: lIlulta de ;jwlJOIJ I'

O dobro lia reillcidenl'ia.

AI't. 20. ,_ NingllCIIl p()derá faz!'[' escavações 1l;IS ruas I

praças e del/as tirar Lerra ou arêa: multa tio .JOJtOOJ e are-
pur tntlo no mesmo estado.

Arl. 21. Nas ('stradas não SlJ fará o me~mf), IWlll a Li-
tulo de concertos, sem que seja ou\'ido o fiscal, sob IH'na da
mesma multa.

A,rl. .22.. Os animaps 1]10rtos na.s mas e praças SOI':'iI
logo d alll rellrados, e Illnllados os scos donos em ;j~OOO e
si ignorar quem o seja, () fiscal fará () (inl) 'ccom menda e~le
arligo, :'l GlIsla da eamara, sendo este avisado.

. AI:t. 2:l.. E'yrlJlrillido nas rllas Il praças deixar os 1'1'0-
pl'le.lal'los ou III'lulilllOS .das c,asa~ qlle c,orra pelos callos ou
bOOlros as aguas servlllas. O Illfraclor ser~ lIlultadu eUI
5~OOO.
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CAl'lT 'LO 3 .•

D.\ comlODIDAIlE, SEGUII.\N(,.\ E ~IOIL\LWADE.

24. E' [ll'Ohibido dentro das povoações do muuici-

~ L. O fabrico de polvora o f01-(oSdo artifido, ou oh-
jectos infiammaveis: multa ti.: 20itlOOO ao dono do estaht:le-
'imento ou casa para jsso Iil'stinada, sendu obrigado a reti-
rar para os sulHlrbios da povoa(,ão o sco estabelecimlJuto em
o.a'a isolada. '

~ 2.0 Dàr tiros tio rOU1(Ueil'as ou de qual(JlI,'r arma.
de fogo; queimar buscapés ou bombls soltas: multa de
t(}jDOO.

~ 3.0 Queimar fogos de artificio IJm quo Jlossão .os
buscapés ou chammas olTender os circumstantes: multa de
5i/l ao fabricante ou armador.

ArL. 25. E' prohibido andarem os canos de h,Ji5 pe-
las ruas d:\s povuaç.ões SUIll um guia (t frente uos bois: Illllita
ae 51íl0~O aI) c;m'eiro ou propl'Íetario.

Art. 2ü.' Os damnos l;aIlS;\l1os (lolas madeiras arras-
tadas pel;IS ruas s';r:'\o cClbraJo3 ptJ10 lisGal ao carreira 011
dono da obra lJlle se está fa'l,.lIIl\O, sl)ndo esse damno orfiado
por duas pe'isoa.s, si o infractor achai-o exorbitante, IH'-

meadas pelas partes.

Art. 27. E' prohibitlo a m IIT'lr aniinaIJs nas portas,
praças e rua;;: rnnHa de 'i:rPOO;) ao dono 011 individuo lJlle o
fizer.

Art. 'l8. E' prohibi(lo COlTêl' a ca\'allo, laçar ou do-
mar anilllal's nas l'Ua~ o pr;u,as' multa tle ;;1000,

.\.I't. ~!). E' tambem pruhi bido andar a ca vallo nos

TO,\1O XXXXII 1'.\1\1'1': l.'
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, for creança ou escravo será a multa exigida de seos paes,
lores ou senhores.

Arl. 37. Os proprielari?s nas povoações serão obri~a=
os a tirar todos os formiguolros que houver em seos qUln
a s e palcos: mulla de 30~OOO,

Arl. 38. A camara mandará por inlermedio do fis~al
irar todos os formigueiros lias ruas c praças das povoaçoe,

município.
Al't. 39. Os proprietarios ou inquilinos serão ol)l'iga-

O~a francluear ao fiscal a clltrada nos tcrrenos ou. ql~lI1tae~
. I . t )ara exanllnar SIe suas propriedades ou arrenl amen o. I \ . , :- 11-

alli existem formigueiros, II os que se oppuz~rCIl.lSCJ,lO ml.
lados' ('~ 30i't000, e o fiscal dar:'t p.arte á :l.utorlda e, pai a
Lflü spja passado o mandado re~pect)vo.

,\rt 40. Os sachristães o carcereiro so~ão obrigados"
os ~as~s de incendio, a dar signal nos SIllOS: mulla de
to~OOO.

\rl [1'1. Negar qualquer auxilio q~~ for ne~cssar\o
ara Jcxúnguir-sc um inccndio, sendo eXlgl(10 e rcc amai ~

~or qualquer pessoa alli emprogaLla ewontaneamen~e ou pOl
ordem da ,autoridade: multa de 30:tP01>0. '

,\rt. [J.2. Tod,IS, sem excopção, serão .,obrig~dos, no~
de incendio a se apresentar peranle a al1to~Il]at!e po"

f,a~o~ou inspectOl: de quartei rão quo dirigir a extll~cç.aj uc
(;~~lquer i~cendio, o emprdgal'-se n~l~l1~e~~~ç~o~h~~aod'~~.~~=
~~Ir~~~~\~\~~l~O~~l~~~i~~~Oo~a~~g~r-se a elle sob qualquer
prelexlo.

TOMO XXXXIl PARTE L'
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!J3. Só no matadoul'o publico, logo que seja esteArl .•
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passeios das casas, isto é, nas proximidades das casas, ti
vendo transitar pelo meio das ['uas: multa de 2:wOOO.

Art. 30. E' prohibido soltar rojões ou foguetes pur-
pelldicularmente: multa d3 1Ol)j000 ao infractor.

Art. 31. E' prohi !lido consurvar den tI'O elas povoaçJ"
<lnimaes bravos, que possão o/Tender aos transeuntes: multa
de ti~OOO ao dono.

Art. J2. Ninguom poderá COllservar porcos, cal'n,:il'l
ou cabritos nas ruas das povoaçõ 'S do município, salvo 'I'

cabras peiadas: multa de 5.000 ao dono do animal, seud
csto, depois de aprehenrJido, vendido em praça, (J suo pru-
ducto cntregue ao pr()curador para fazcr parte da aliulouta-
ção dos preso pobres, do que íJ mesmo procurador prl'stará
conta separada á camara. Seudo, porem, os ditos auillla ,
redamados em 21 horas dcpois dc aprchendidos, scrão l'U'
tregucs a seos donos, paga a multa deste artigo.

Art. 33. Ninguem poderá ter cavallos intetros, I\guas
C jumcntos uo logradouro das povoações, e sendo aprvlwlI-
didos os animaes o dono pagará de multa por cada UlII
IOi"POOO, sem o que serão os mesmos postos em praça para
Iiquidar-sc a multa e ~ dcspezas e custas,

Art. 31. E' prollibido vagarem cães pelas ruas das po.
voações do municipio salvo os dog,ues () os açalllados: llllllta
tle 2ii\()OO ao dOllo do cão, podundo scr csle morto pdos a
gClltes das cumaras uas correições, si não Jluderolll ser alll'l'-
IWlldidos.

Art. 35. O edificio quo ameaçar ruina em todo ou 1:111
parte, o fiscal illtimará ° dono ou inquilino para o demolir,
para o qlle lhe marcará um prazo razoavel findo o qual, e
não cumprindo com este dever, será demolido o edilido ú
custa do proprictario e por OI'dem do fis::al, multando ell-
tretuuto o proprietario ou inquilillo em IO~OOO,

Ar'.L. :JG. U iudividuo (IUIl for encontrado ou Pl'Ov,,'-se
que escreveo t!istit;os 1I0S IllUI'OSc pill'0des das casas ou fez
alli pinturas, risl:Us, sujo (.lUestrago, será Illultado em :JOi'iJ,
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coníilrnido, íie po(!rr.i malar e rsquarlejar as rr.zes lIeíilinadas
ao consumo,

. ~ L. Nos bail'l'os ou quarleirões, óblida a respecliva
licença do fiscal e pagos os direitos devidos, lambem pode se
corlal' gado.

~ 2.. nem como se poderá cortar nas frcgllczias em
que não houver maladoul'O feilo pela cam:tra.
. Art. Mh Não será morla rez alguma para o coníiumo
da população da Vllla, sem que s'~ja ella devidamenle exa-
minada pelo I1scaJ. que ajuizarit do seo eslado e condições
sendo rej.eilada, si julgaI-a el1"'crma ou pesleaeJa, e ao infrac:
tal' que hzcr a malança sem ch:\mar o fiscal sel'á imposla a
muHa de I01ftOOO.

Art. Mi. AquelIe que vendei' qualquer carne verde
que ~e pro\'e ser de animal morlo casualmenle ou por eme:
nenamen'o ou mesmo em algum Im'jo alolado, será multado
em 301ft e condemnado a 8 dias de prisão, alem de ficar I'OS-
ponsavel pelo damno e mal que causal'.

Arl. 46. E' pl'ohibido:

~ LO Crear-se orcos nos quinlaes denlro da villa e
freguezias ou ler alli cevados: multa de H):)'JJOOO ao infrar.lor.

~ 2.0 Eslabelecel' denlro tla "illa corlurnes de cOllro~,
colmeal e fabrico de mel de fumo: multa deIO~.

~ 3.0 Deilar immundicias nas fonles ou encanamentos
d'agl'a [,otavel: muHa de 5~000.

~ 4. o Expor á vrnda g~neros delerioI'ados.
~ 5.0 Falsificar os gEmeros do 'commercio, misturan-

do-lhes subslancias eslranhas no inluito de alJCTmenlar-lhes
O preço ou quantidade ou volume: mulla de 1O~.
. Art. 47 .. Toda a pessoa que solIrel' molestia conta-

glosa ou asquelrosa reconhecidamente ou em vista de infor-
mação de medico, não pode cslabelecer e estai' it tesla de
negocios de goneros alimenticios: multa de 3011>.
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DA AGI\lCULTUIU,

Arl. l,8. O animal c:l.\'allal', vacum ou muar quo for
,nconlrado nos terrenos cultivados ou cercados de outrem,
que já t'lllha uma vez avisado seu dono a respeito, po(ler;'t
RPra[,rehundido pelo ofTendillo e enlregue a~ /ls?al, que o
deposilal';l no ctlrral do consl'lho e communlc~.r:: ao dono
rara que procure o animal, fazendo-lhe. a expastça? por c~-
pia da que deve ler recebido do que tlvel' condUZido oanl-
mal; e si no prazo de 2f1 horas não vie~ o dono pag~r a muI-
ta de ;j1ft por cada um e receber o anll11al ou, anlmae s, de
00\'0 levará o /lscal ao conh('cimcnlo do 0lIene1ldo este facto,
alim de que srja tlada a lJueixa pela infracção, e então ser;l
condemnado o dono dos animaes a 50:til, de mu1la, fora a de
58 e em lodas as mais desprzas que OCCOITtlrem, salvo si o
qneixoso ou on'endido não proseguil'; nesse caso.ha só a :1.'
multa, para a qual será arre~alado um. dos .anll11aes, SI o
81'0 dono ncgar-se a pagai-a, mdo esle anll11al a praça.

Arl. fl9. Os proprielarios de terreno serii? obrigados
~I conservar seos fechos om estado que vedem o tngresso das
criações dos visinhos, mormente os que ~mitare,m seos tor-
renos com as po\'oações. Estes fechoS' serao consldorados re-
gulares, sendo valia de 1'l palmos de boca e 11 de fundo.

.\1'1. £;0. As C:lbrils c POI'COSque fot'em enconll'ad~s
em plantações, poderáõser alli mesm,o ~orlos, sendo ;t\'I-
sados os donos ao menos duas vezes pl'lmOlramente,

At'l. 51. Mortos esles animal's, serão de novo avi ados
St'os donos para os procurar, querendo.

Arl. 52. E' prohibido caçar em qualquer terreno,
mala ou campo, sem que obtenha previa licença de seo uono
OI!administrador: multa de 5:til po~ cada vez.

Arl. £;3, Ningucm pode deitar fogo em roças e cam-
pos, sem que previamente avise aos confinantes uos tOl're-
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nos e sem qne tenhão estes jnlgado fi aceirado I'egnlar: mul-
ta de 2 01/>. '

Art. 54. Si, apeZ,H' do a\'iso do art, antecedente, o
fogo en'trar em tl'rrcno do visinho, será o que der causa a
isso obrigado a indemnisar os damnos causados pGr si ou
por ~eos aggregados ou escravos, sujeitando-so a um arbi-
tramento a respeito.

Ar!, 55. Aquelle que pegar em auimaes alheios, sem
licença de se os donos, e os occuflar, fica sujeito á multa do
301/>.

Art. 56. Aquelle que [luzer animaes de qualquer es-
pecie em pastos alheios, sem ordem de seo dono, pagarú a
este o damno que causar, e a multa de 51/> pai' cada um á
camal'a.

Art. 57. Quem tiver pasto para allngar e delle sahir
o animal alli posto, pagal'á a camara 5j');OOO de mnlta, si o
dono do animal chamar a altenção do fiscal sobre o estauo
do fecho, não estaudo nas condições legaes de que falJa o
art. 49.

CAPITULO 6.°

DÃS ESTRAD,. E CAMINHO DO MUNICIPIO.

Art. tiS. Os proprietarios serJo obrigados a cOI.sentir
na abi.Jrtm3 de caminhos em suas terras, desde qno isto seja
resolvido pelo poder competente, indemnisando-se o damno
que se causar, por meio de arbitramento; multa de 30l'il
áqaelle que o impedir, apesar de tor de se cumprir esta dis-
posição.

Art. ;j9. As estradas dividem-se em tres classes: es-
tradas geraes, municipaes e particulares.

~ 1.0 São estradas geraes as que partem desta villa
para a l~apital do Imporia e das provincias de Minas e S.
Paulo e municipios limitrophes.

~ 2.° São estradas muuicipaes as que partem desta
villa para qualquer ponto do municipio.

- t75 -

I t. I~r)' as ((llU cOllllllunk;lo~ :1," São estl'ar as p~r ICU '" u:;
UIIl bairro com outro l'nlrl: SI.

Arl. GO. N(l abel'tura das estrad(ls aei ma 1lII'IIl;io-
Iladas n:io poderáõ os proprie.t(lrios das lorras por )~.nd,e
I'lIas passarem negar e imp!~dlr o umprl'go du matlJlla;,s
III'eessarlOS para qnalqu!'r esti\'a, poull) ou aterro &. &.,mel 1-_

alltl) a iudemnisaç:lo dI) seo jnstú valor: multa de 201P.

\. 't 6 I \s pSlr,Hlas de qualquer das lres classes at:Í ..
j I, . f... I s nO IIIez d (.rua IIIIH1einnadas s'I'fio cllllcertallas tOlOS Os anno, . ':

,\ilril, com o COIlCllrso dn. tod,)s os ~orados,'s rio bairro quu
dellas s,e ulilis(lI'OIll para VII' a esta nllil.

'1'( (!9 I)a"~ o fim do arti"o anLI'cu(knt~', a Clma.';l
f\ . u., I.... ,o I t I 11

11I)(110ar:; IIIll IlIspeclor dt) estrada. para cal a ullla"es ~;~~a '; ,
'" ,,' I' 'strada O /lual l\.'1';'t a seu cargo a alLll!lIlII"IO I I,
:;1,'(,,10(1.1, '.', '1 I \1 '1'\ estl"l(h
faz,:r concl'rl<lr, todos os allBOS n,.) IIII'Z I l' 1 )1:'., ',,: ' j.
!file lhe for dl'sign:l'la; (' si lJ lIão fizer por t1elol:\o :;cr,1 11111
tado lia qllalllia (\1: ;)0;'11.

Al'I. 63. No (l!'ineil>Ío do InI'Z d,', A})I'il de (',a)dal'l"aC~I'lnoe
' I'l . \... , '111('11(1'1'\0 com ( "os IIISp. 'ctoros I as e~ 1',11 ,IS SI. I , " • \.

1I1;lI'I~ar;io o dia p:lra rl:uniii~ (,lo povo para o. CI~I\Cel,I," ~:~
ll~lrada, (' o lisc:l1 pro\'ldeIlClal'a ,11', ,I qllll ,"~, ~"~I'~J~\~ol,e..
f.\I',:lu lloliliGal' individtloS, \file lia Il)('Jua, dos ,II.II~O,' S~,:I~I,I~_
l\'~ o d,:v;\(\ S"l', l';1ra 110 dia o ilWar dl'sl~llad,)s (,l)1l1P,Ult,ll:
relI! ali IralJalho de COllcel'to da estr,lda, trazL'lIdo SlI,IS e-
r,uneulas pl'oprias para lal fim.

.\rt. M. Aos inspeclores eornpetl~:

~ L° Dd,~l'millar o dia o lugar elll qlk de\'l'll1 1'0-
1I1Ii,'-sl.los notificados.

d . - I e 'lra(h o~ ,'''''11-lr:.: -)" ;\Ial'car a u:l'lhllr '.II'I'CI;,:IO 1:t:S ,., .. "
~ -, f I 'SIV'\ Inl"l \flll' IIlos I' pontes nl'cl~ssari()s, I: aZI~r tOlO o PII~ e " '

ki lo da t'sl rada fiq \li) ahaulado.
~ a." \lirigir e illSjll',ccioll:tI' para quo ~oja ClJI1\'ellil~lIlu-

1ll,'IIle bem feilo o aproveitado,

(miO XXXX!l i''\I\TE L'
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I ' ~ 4,,0 , 1l(::~lIHller ao (j~L:,al, dnpois rle concluidus os tI'
Jallios, 1I11l,l II~La dos 1I0LI(Il"Hlos (IIIC 1:-0 ' i\, d 'I ,- , ,. lei compare!:l'r:
C~JlI~ :L:.~laçao do, ,lia Oll fracção de dia, quanLI) i'lS falt.
para su f,lzer efT,:cLlva a multa em que houverem illl;orril!o

I
' AI'L., m.i, Devem sei' a visados pa ra o st)niço de estr'

(as o camlllhos: '

• I ~ L° Os st~nliores de l'scra\'()~, para que mandt'lJl 11I
t.~,du,do,s ,que possuem tio. sexo mast:lllino o nas cOlldir',iies d
ti ,l!Jalh,ll. Os qlle possulrclIl ap,.'nas um 111'11 Ilh r'i.'u ,"
1ll"SIIlO. ' ' ., I.~

~C)o TI' I .
I " ::': , 'H ?S os lOlIIells I)lll.' Lr:li)alhão por Sllas lIlao
em s~nJ("O ploprlOOll rle outrem, os agg~q{ados e colonos.

Art UU O '('" • -, " S 11011It.:.ld,)s (/uo lIao concorrOI'l'lll 'lI) ~ rVJÇOCOllllJ .. _' , ~e-"rJ" I~lm., p~garilu a mulLa Ik i;11> por falLa nüo jllsLi
(;,1 a pelo dia InLelro e 2iil500 pur lIleio di:\. .

" ~ "':" O s(~nh,or qllU n;io mandai' metade de seos e:.
~r.lVos, .st.~a, ~uILall() n:J ml~sr~il proporção das Ill'SSl)as lil're~
Clll ca(I.1 lS(;' al'o qlle sllbtrahll' ao lrahal:lo. '

,A~L.,.ü7. " Si o noLil1cado não lil'l'r com f(l1l\ la "ar a
Il!UIt.1 ~el ,[ ~bllgado a I'(;l'ncht.'r as faltas com {)llLruS

i
L~nLo

(Jlas rle ~l'I'\'IÇU nos CUllClil'lllS das ,'sll'adas, quand,) for 'lI'1'"

(1~.!.~l'I()InsperL()I'" o na fa.lla s'r;'t pllllido com dous dias~'t,:
IH (S:J.o por cada rlla qlle faltar. .

I .. ,~ .1.0 ~s illspodores .de qllarloir;'[() serão olJl'i"adus a
1.11 .lO 1_lIspec~or du eslradas uma Iisl:1 de Lodos (lS l~oLilí"
dos ~ nao lIuLI(jcado~ para os traualhos, com a duclara!'illJ ';i~;
1I10LIVOflor que o nao f•.z. '

I' II i~rL"fi68. Os insp~~L()reS dn l'sll'adas "gllial'àõ os ll"l'
M IO~, ,11111de sl'rem IOltos com tnda a ordem, .

11' I~"~' ~ l,)i,~'id~~;úi om Lurmas de dr:zuseis a vinLe LraiJa-
,la,l:u,' (~ ~. ,,:11,1 (;.lIia ,Ltll'l.ua liUm,,'al'úi) 11m a<!luinisLrador

(1,[1,1 .l lllt.:-.IU,i, U qllallica ISUllLo du s, rvico manual.

~ ~.u O qllo SlJ ellLreLiver elll L:lllIVerSar e lJ quo doso-
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e ccor ao adminislrador ou inspnctor pagará iH!> de malla;
sjm como aquelle que allerar a ordem fazendo injurias ao

nspector, adminislrador ou a qualquer dos trabalhadores
trasounles, será preso por vinte e quatro horas.

S 3." O que passar pelos Lrabalhadores e distrahil-os
I' convorsações serií. avisado pelo administrador ali iIlSPI'C-
I' a (IUC se 1'I1tire, e no caso do desobediencia multado (Jm
, e 5e lei mar em perLurbar os trabalhos será preso por

intc o quatro horas.

Arl. 6!). Os inspcclores de cstl'ada ou de qual'tei rão
/uo dnixal'élll de cumprir qualquer das obrigações a seo
cargo, serão multados em 50jp.

Arl. 70. O individuo que for nomeallo inspeclor de
~strada, será obl'igarlo a servir um anno, salvo o caso de
impossibilidade rnaniresta. Os que se recusarem serüo mul-
tados em ti 011>, alem Ui!. desobodiencia em que incorrem.

ArL. 71. Quamlo occorra alguma tranqucira ou onlro
qualqner obstaculo nas esLra.das, que impl~ça o livre transito,
ti inspcclor tia esLrada mandará fazer logo o concerlo, con-
vocando para esse fim somenLe os morador,'s mais pl'oximos,
e que se preslarem a esso serviço ficio isentos do proximo
fuLuro trabalho de estradas,

ArL. 72, Ninguem po:lol';i, fl~ch;lI' qualquel' caminho
de ollLl'OS moradores seUl cOlIscnLillwnLo desLes o (la eam:ll'i.l
lIlunicipal, que para concedol-o ouvirú os inLurossarlos: Ulul-
La de !1.O~ao infractor e obrigação de pôr o caminho !lO ano
Ligo estado.

Arl, 73, Ficão prohibidi\s as porteiras dt3 varas 0111
qualquer l!sLI':. Ia 011 caminho; as portdras do\'or;\(J seI' fa-
Cllis do abril' o rochar e ler;LO 12 palmos do lar~lIl'a. O in-
fraclor ser:1 militado em 1Oi1J e obl'igado a desfazer a porlei-
ra á sua cusla, lJ quantia o uão faça o lisc:d o far:L á GIlsla do
illfractor,

'1'0)10 XXXXIl PARTE 1,'
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. Árl. n. Aquelle que derruba r madeil'as vu cal!
f.~i:~L~~'cg~~:~~'n~~~o;o~~e~gl~~ nas es~radas d C~~irthos ~ '
vre transito, pagará a multa' de C) maneira. que dltllCulLe o
mover o objecto ou obstaculo. _O'iJl, e obrigado sempre a I'

mos t;t~a:~~ Iisdr~~~aS:'~:d~an?inhOS deverão Ler '12 paI
aterrados tambem terão ~s mesr~~~oI~el;~~~~" As pontes

ArL. 76. Niogucm é obr'icwlo f'
estradas. se não partindo desta ~lIa a. ~zer e~ncortos na..
moral' nas fronteiras da frcIJuezia .ate ,1 ~lla (;,ISa, s.alvo ','
gado ao concerto até nas f~oníeil:a~o,s nes~e caso sera 01}['J-

CAPITULO 7.0

DA POLICIA PREVENTIVA.

I~r.t. 77. E' permittido o uso das seguintes
exerClCIO de suas profissões: .

~ 1. o Aos tropeiros carl'eiros' I I I .' .de ollicio (j uso de facas d t ' en lal ores e O/TICI<ll'S
aguilhad~s fouces qU~ldOe n~ounsaodOeUsem elfila,_machados,, " sua pro Issao.

~ 2.. Aos caçadOl'es o uso de armas I f IJ f
eanivt}Le, indo ou voltando da caçàda. (e 000 o aea Oll

T~ c3.0 Aos v!andantes. ~o. fóra do município. (uilndo
~~ ~~~~~m, ou 0J dos munlclplOs. quando houverem Ide sa-
a estes ~e~l~~~ t~a~~~~ d~:°fa~~su f~~~'dnão se p,ermiLLind~)
nas ruas ou praças da villa. q o passearem a pe

. ArL. 78. N~nhuma casa de negocio qua/( uer
r~~a a sua denor~1I1aç;10, it excepção das boticas, hoLis eq~;:
lares, se pollera conservar aberta dep' I t '
c?lher, ~Jl~?sorá ;"tsIO horas da noite'. O~~lv(oOlla~q~~i~Csl;~~
naLal, poIsdlu:L da resslJrf("'("-LU S'lllLo \ t " el' d .. '.1',,, t rI OIlIU S /010 S
e 1'0, 011 nas oceasiõl:'S das festas da vilh O 'f"L" k:rnulLado t'lIl lOiJI. ' , . lU rue OI' sera
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Ar!. 70. Todo o flscravo que, depois do toque de re'-
Iher, for cncontrado nas ruas sem hilheLe de soa senhor
le quem suas V'Z(\S fizer. ou donLro das Lavcrnas e bote-
ns em jogos e bebedeiras, será recolhido immediatamen-
. cadêa, e n'ella conservado até que seo senhor ou pessoa
família requeira verbal ou por escripto a sua sol tlll'a , pa-
nda a multa de ü'tP.
Arl. 80. Aquelle que depois do toque de recolhel' pOl'-

bar o socego publico com algazarl'as e vozerias nas ruas
praças publicas, tavernas, hOlequins e casa suspeitas,
rá multado em iO'tP.
Ál'L. 81. Ficão expressamento prohibidas as danças

ulgarmenLe conhecidas por baLuques ou caLeretês dentro
las povoações, sem expressa licença das :lU Loridades poli-
iaes, sob pena de 20'tP ao dono da casa e de 2t> a cada um
os concurrentes, alem de SOl'dispersado o ajunLamento; na
reincidencia solTrerá o don,) da casa!~' dias de pl'isão, e os
COllcnrrentes 2!~horas alem (Ia multa.

ArL. 82. Ficão igualmente prohibidas as cantorias e
rezas de noite dentro da villa e povoações, quando guardão
cadaveres e morihundos, ou sobre o alquer pretex.to, de-
pois àas 10 horas da noite, sob pena de multa de 201tl ao
dono da casa e ser obrigado, sob pena de 3 dias de prisão,
a fazel' callar a cantoria.

Art. 83. Nenhum taverneiro ou negociante de qual-
quel' genero poderá consentir em seos negados, casas ou bo-
tequins, embora provisorios, ajuntamento de eSCl'avos por'
mais tempo do que o indispensavel para snas compras oa
vondas, sob pena de 1O'tP de multa e a de 20'tP si consentirem
jogos entre escravos.

A1't. 8!~. Todo aquelle que compraI' a escl'avos objec-
tos que elles ordinariamenLe não possuem, como ouro, pra-
ta, brilhantes, café, assucar, fumo e outros semelhantes,
sem autorisação por escripLo do senhor dos mesmos, será

Tmlo XXXXII PARTE i.•
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multa.do em 20:tJ\, St3rnprejuizo das penas
~elll, segundo as leis vigentes.

Ar,L 85. S~o prohibidos os jorros de parada e a
~ 1~leJJogarew Jogos p~ohibidos c~ casas publicas scr

u :I.(?S em O~, cada ,Jogador, e o dono da casa em a
~nlend~se por casa publica aqllella em que o emprezario
Jogo co ral' barato, ou seja esle em dinheiro o
qualquer especie que tenha valor. u em ou

Art. 8ô. Os tlonos de casas publicas d ' Cf " 1"i~~~?nSenLi~ern escrav?s ou pessoas livres tle e~~~~~ i~a~e
lLI~ença (e se os paiS ou tulores jOIJando n'ellas ser'

ffiU :t( os em 30i1J. Os que forem e~conLrados 'orranr1o'
osses escravos ou mpnores om co ld' - . J o'. com
dos em trinta mil róis. ( lçoes aCima sel'ao multa

tro tI:~l~ v~~~ o~' :;~~~~J~~:1~~ltti~'O~~~3~.ite ou de dia de •

ArL. 88, E' prohibido andai' d'
povoações qualquer pessoa n'ua. ou ~~~Li~~asde ~:~a l~~lla ,011
quo offenda a moral puhl'c ' . nelra
~~I;~d::s~ i~~gcpo~nteasd:emUi!t~' ~eo~g~c~a~~~ig~~~ ~01~:rc~~1~~~~~~

, ' prlsao por 2!~horas.

CAPITULO 8.0

DA INDUSTRIA MERCANTIL.

Art. 89. Fica a carrro da ca ..strucç10 de uma r d '" ' mara municipal a con-
comm' 1'1 d P aça. e mercarlo, onde o povo encontre a~

OI J( a os necessal'las para si e .
tos á venda; e emquanto ella se 'n10 ~J,~~os geno~o? expos-
da clma~a municipal, ou outro 'Iurrar Ipl~~\lfenra.~ 1~I:gO
para a feira dos rreneros do paiz ~ I ' a (eSlollauo,consumo. o (OS Im Jortauos para °

ArL. !lO. Na feira ou quitanda ;- , .
ca40 vender os genoros OlI vil'er d na?:;e po~era pOI'}ta-
postos antes das 2 horas da tard::s m~II~; do:e:os~dado alll ex-
doI' e ao vendedor. e - 'U' ao compra-
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l\rt. fi\. R' prohíhll]a a compra 011 vonrJa por atacado
oneras alimenticios, dentro ou fora da villa, importa-

p ra o municipio, sem que primeiro estejão expostos ao
ico. para comprar a varejo, por espaço rle 2/1. horas:
ta de /IOitOOO aos atra vessat.lores, e seJ'ão os ditos gene-
expostos á venda pelo preço que hOllver sido comprado.
reincidencia alem da multa, soITrerá prisão por cinco

as,
Arl. !l2. Todos os que venderem generos por pesos e

didas, deverão apre:;ental' ao procurador lia camara a
a balança, pesos e medidas do seccos o liquidos, vara e
'Var1o,e do L° de Janeiro de 1873 em diante, o metro e

todas as medidas pelo systema metrico, para serem aferidas
cotejadas com o padl'ão da camara, no mez de ,Janeiro (10

G-:ldaanno. Cobrará recibo, que deverá ser apresentado ao
scal nas COl'l'eições: multa de tO~OOO.

Art, 93. Reconhccendo-se depois da aferição quo os
pesos e medidas não conferem com o padrão, incorrer;'! o
ono d'cl\es, si a diITerença fOI' de culpa sua, na multa de

fí01POOO, e o procurador na de tiOi1JOOO, si for elle o culpallo.

ArL. 9/1, R' prohibido:
~ LO Posas com accrescimos não soldados, argolas e

ganchos, que poss[o facilmente mudar-se, assim tambem
pesos de páo.

~ 2,0 Ter nas tal'ernas e casas de negocio vasilhas o
medidas sem o asseio necessario, funis som ralos, balanças su-
jas: multa. de lO~OOO em cada urna das hypotheses.

Art. !lti, Aquelles que se mancommunal'em para com-
prar generos no mercado em nome de diversas pessoas,
sendo, porem, o genem para um sá, com o fim de burlar
as disposições do arL. !lO: multa ge 201JíOOO a cada um.

Art. 9ô, Todo aquelle que fOI' nas estl'adas atravessai'
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c arrematar generos que venhão para o mercado, alem I
multas do art. !H, soffrorá 2,. horas d,) prisão, ficando ai
mais sujeiro, na reincidencia, ás penas do mesmo :1I't. !lI.

CAPITULO 9."

DOS ENTERllOS.

Art. 07. E' prohibido enterrar-so corpos humanos e
outros IlIgares que não sejão cemiterios puulicos; ficand
muiLo positivamenLo vedados os enterramontos dcntm da
igrejas: multa de 30"000 aos infl'actores.

Art. 08. Entende-se contraventores d'este arligo:

~ l.0 Os fabriqueiros.

~ 2.0 Os parochos que mandarem fazer os enterra-
mentos nos recintos dos templos,

~ 3.0 Os herdeiros ou teslamenteiros quo mantlarcm
fazer Laes ontorramentos.

ArL. 99. São taJDbem prohibidos os dobl'CS repelidos
de sinos por occasião do fallecimento e enterro, pOdendo dar.
se unicamente tres doures, não podendo cada dobre exce-
der o tempo de 3 minutos tocando, No caso de epidemia
não será permitlido nem um doure. O sachristão que in-
fringir este artigo, pagará a multa de 20~000.

Art. 100. TambAm fica prohibido acompanhaI' com
canticos funebres pelas ruas os cada veres á sepultura, fazen-
do paradas para encommendações, as (juaes pOderão ser
feitas só na igreja e cemiterios; devendo o c davol' SOl' con-
dnzido pal'a o cemilerio em silencio. O contravontor pagal':'L
a multa de 50;'t000.

Arl. 101. Os que fallecerem de moles tias contagiosas
scr'ão conduzidos fI sepultura em caixoes hermeticamente
fechados: multa de 20~ ao encarregado do enterro.
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\ 'L 109 N='iose darú sepultura a catlavcr algulll, sl~nl
',IL""hJ;' <Iec~l'ri'd~ 2'1- horas do fallecirnelll~, lJ "~m .~0
~'a\nscpullO por mais de 48 horas, salvo SI () en cn a-
lo for ousLado pela jusLiça: multa de 20Vl.

Art 103. Não se dará sepultura a c~(,I.avcl' alg\llt~'
lo i,aj'l indicio de homiciL!io, off,'nsas phlslcas, Ol~ li. U

11 sa j'nrluzir suspeiLas de crimillalitlade, SI'1Il ayLons:l.l:::LO
I .. , 'I I' olithl O euc'lrregado do CümlLcrlO, COVlllroIILom :u e p 1<, ',., - 'ofIr 'rá 501;1 de",a hristão fJllC infringir ('sLa (ISposlçao, S I

Ila.

~t 104. Não se potlerá enLOlTa~ dous cadavcres
uma

l
s6 sepult~lra: multa de 10;'Pao coveiro.

\ t IO~' Achaudo-se Ulll cadaver puLrdacLo om (!u:1d-
, I. ~. . J ,'I ellterrar-se-ha 110 sagrar u,

101' lugar, SI for alllr a POSSIVO• ,. , , .. s da call1:L-
.• 110 IlIgar, leva n laudo. se uma CIuz a expen~,l

, IlllllliLipal.
. - e illfringir esLllJ\II !isca I ou iIIspedor de ((narlell'ao fi 11

I'li,'o. multa dI) ~O:tP.
CAPITULO 10.

DISPOSIções DIVERSAS,

.. \(lü Todas as t1isposições IresLas posLlIras ??lHo

;\ IL. . . 'I nici pio c as IIW:illlaS ti ISI'I)-
I r 'helldem as freguezl~~ \ ( O lf~~ LamU;)11l as u:'mais povoa-
. IÇÕI~S cOllccrnenLes a VI a o s
roes,

A 't 107. NilltJuern poderá cercar, Lapar llll po~ 3,ual-
I . d' f dos terrenos, matos, agll,\ ,\S o

qncl' modo mu .~r;-a or~~c'l' muILa dl~ !I-01Jl ao infracLol' ('campos dn snn' ,10 PU) I ': , ,
ollrinação de P")I' no S('O anLlgo est,H\o,

r> I L 108 As anuas da senidão puhlica sCI:iiO, cf~~~s?r:
rtr .' "r> .' "\ :, cusLa da call1ala, e H;,lI'\'O

vadas 110 1Il:lIl1rassolO I~OSSol\l~eo'ldlo o na exLells:lo de tres
li\'I('S e l.ksemlJaraçall as n '

ruMO XXXXIl PARTE L'
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\)e cada arma~.ão de fogos de a~tiqeio-lO~ ...
Ih] cada armaçflo de fOljos tio fora llo llllllllCI[lI0

\

~ IS.
S; lU.

-2U1il,

Tlj)!ll XXXXl\ 1'.\I,n: I"

De cada lscriptorJO de al1\'ogaLlo-IO~.

~ 'l.o De cal1a escriptorlO (le solicitador-i). . .
~ " ° 00 cada commorcíante de lro.pa wllôa (!UO Im-
\ll .1.. os _9~ por cada um que VOIl CI.ar anlluaes mans , ~ . .
~ 6.0 De cada retralista que excrger sua proll~sao-

. l (.llle e1\.ercer sua proti~são-De cada (\rnllS a ..

De cada loja (le officina de relojo('iro-tO~.

De cad:l açougue de cal'l1e \'enle-lO'.
De calla holel 011 h03pedaria-10:tíJ.
De cada rancho, com 011 sem pasto-'i O:tP.

0.:1-) De cada dia ou noile de leilão pl\blil~o ,e 111 c,:~~a
\ll ~. • t' as ruas e praças por OI'c.a:,I.lO

, eommerclO ou eml ou Ias, n .. fort'm a honr:ficio das festas
e fesla, exceptuanr o-se os qnt,
jlara os santos-W1P. '.

. 13. ne cada botccl.uim ou harr~ca pal~:-~,;~der 11-
. ~ "t osos em I'psteloS lJ ou tras 1eu OIoe, tJoJ!qUlllos esplrl II , -.

rt '\1' '\loiro de a"ul1rdente importado
~ H.. De ca a c. " I " "':til P'IlrOS pelo Vl'n-para o município c que neste se vcnl er-~' ,,' .

(Iedor ou comprador. .
I '111,otl'l' 01\ IIvnastlw, de~I" De cada l'speclacu () e. i,,,,. rJ, '1Oi'il

.. "1'~I\ad~:~ bailes mascarados e outros semelilan\es-, .
\"II.l. , . . d 10'"

~ 16. De corridas tle to 1\1'0." por cada lal' 6-:-1 ',1'.

l~ Dr. corridas dI) ca\'allos a titulo de I'arelhas-~ 17.
30i/l.

.
CAPITULO H.

Art. 11 L Todas as pessoas quo possuit'cm litlllos
profissão e queirão exel'l~el-a no munidpio, dever:lo apl'-
sentar á camara o seo titulo para ser rl~gistrado, o Se/H
pessoa desconhceida deverá provar identidade de posso
multa de 50:t/J e privaç,io do exercicio da profissão ao illfra .
tal'.
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braças do cada lado: mulla de 30l'tl ao que cercar ou
de pl'Oposito as aguas, e rle 50;' e cinco dias de prisão ao
inutilizar qualquer fonte da servidão publica.

ArL. IOD. Todas as licenças sor:lO requeridas ao O
sidente da camara, e passadas pelo secretario, dllralll
mez de .hneil'O ou no I. ° mez depois tio exercido da I
fissão que depender da licença: multa de. 20~ ao illfracto

Art. 110. E' prohibido conserval'-se nas ruas e pra
d'esta villa vaccas de leite, excepto os que pagarem 2;f!J
cada uma annnalmente, e nunca podendo cada propriet
ter mais de 2: multa do 5~ ao infractor.

wrosTOS n1UNICII'.\ES.

Art. 112. Fica expressamente prohibillo tirar esmoi
por qualquer irmandade ou confraria, cujos compromiss
não cstejão legalmente approvados: mu[t.l de 30:t/J.

Art. 113. E' tambem expressamente prollÍbido tirar,
esmolas para santos, caixinhas, oratorios, sobre qnalfJllCf!
ill\'ocaç:io ou para q\lalquor fustivirlade, -sem Iice[J(;a das ali-
toridades: milita de 20i1l ao infractor. '

Ál't.II'L Colll'!l.r-se-ha no' mUlllcipi a tilulo cle li-
cença:

~ 1.0 !le cada casa de capitalisLa com prof\ss:io hahi-
tual de. dar dilll1eiros a premio-a qU:.tlllia de lUO:m :Lllllua('s.

~ 2,° DJ cada carlorio de labelliães, escrivão de
pl,ãus, escrivão de subdelegada ou juizo de paz-5~.
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~ 38. Poderão sei' vendidas em ouLras casas de com-
mercio, com licença, as drogas medicinaes seguintes: aILeia,
linhaça, cevada, alcaçuz, flor de \'iola, de tillia, sal amar-
go e de glauher, olco de amendoas doces e de ricinâ, mag-
ncsia, maná, opodeldok, arnica, ponLas de veado. e bagas de
zimbro, mercurio, e todos os meclit.:amenLos preparados.

~ 39. ne todo o individuo que juntar fumos para ne-
gociar-iO:tP de licença por anno, e si o comprador não pa-
gar, o vendad I' será multado em 1Oji;si alJuelle não apre-
sentar o Lalão de licença.

~ !~O. O fiscal da villa poderá gastaí' mensalmenLe
iO:tile o das freguezias e povoações 5;fP em scrviços munici-
paes, devendo prestar conLa documentada dessa despeza ..

I

F. N. 18.

~ 30. Para vender arrcios, redes, tecidos e tranças
importadas- R~OOO.

~ 31. Dos caldereiros. laLoeiros não 110miciliados, por
um altno ou mais, para venderem objecLos do soo omcio im-
portados, em lojas-12iPOOO.

Para vcndercm pelas ruas, casas, ou sitios-30~OOO
por cada vondedor.

~ .32. Dos pharmaceu Licos para terem botica aberta
-:lO;'POOO.

~ 33. Os que fabricão assucar ou aguardente em ma-
ehinas movidas por agua-50;'POOO.

~ 34. De cada :engenho movido por bois' ou bestas-
iO~OOO.

~ 35. De cada pary-30~OOO.
~ :l6. Dos oficiaes de qualqner omcio, cxcepto os es-

cra vos-5ji;OOO.
.• ~ 37. De cada casa do jogo licito, que por qnalquer
titulo se cobre barato-20~.
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~ 20. De cada ~alTo que andar empregado em Lrans-
portl: ~1e.qua(!squor ObjeCLosa frete ou para se ven(li:r no
mUnIcrplo.-6ji; por anno, e os do fora do munit:ipio qUI) tron-
xerem objectos para negocio-2iil por cada vez que Imtrarern.

~ 21. De cada porco mor.to que vender-se no merGa-
do, embol'a não venha completo-200 réis.

~ 22. De tirar es'mola para a festa do Espirito SanLo
~u ouLI~aqualquer de róra do milnicipio, devendo [1I'0Geder
licença, que nao podera ser concedida sem proviu pauamellLo
da taxa de GOl'tOOOréis. o

.. ~ 23. De cada cargueir'o de rapadura de fora do UHI-
nlcrplO que nelle se vender-fWO réis pagos pelo vendedor
ou comprador.

~ ~4:.. Do comm~rcia.nte d?rnici!ia~o por um anno jã
no m.ufilcrpl.O,.para ~b.rIr lOJa, cUJo prmclpal ramo de com.
merclO CO~slstlr em j?las, brilhantes, ouro, prata, ainda ljuo
exposLos a venda conjuntamente Gom outros-80ií'OOO.

. ~ 25. Do commerciante lIão domiciliado que abril'
lOja para vender joias, brilhantes & &-.200ji;OOO. •
.. ~ 26. Para os ne ocian.te~ domiciliados ou não domi-
cl1lad?s poderem vender pelas ruas, estradas, sitios e casas,

- os objectos declarados no ~ antecudente flor cada mascate-
500~OOO. '

~ ~7. Do cOI~merciante domicilial1o para abrir loja
ou cO~Lmuar a ar~Lerlor em que vender fazendas, objectos de
armarinho, chapcos, calçados, louça, vidros, cl'istàes, por-
celanas, al'mas, ferragens. drogas permittidas nesLas postu-
ras, molhados, I'oupas feitas, tranças de couro e arreios-
iO~OOO. ' '

~ 28. \lo commel'ci<\nte não 110miciliado para vender
os objectos do ~ antecedentc-100~OOO.

. ~ 2n ... Do wrnmerciante de goncros do paiz e mais li-
qUldos OSP"'ILnosos o comesLi veis i!liporLados o aliIros "ene-
ros que cosLurnão vlJlJder-sl,) em armazem-20~ de lic~fIl;a.



Hanoria llêrméto Pinto de Figueiredo,

Secretar'io da província.
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1.:SOLlJÇ~O N. 21~ri-nE 2i DE . (l\'I.:~:BnO IlE Um'i.

olução contendo arligos adtlilivos as posluras tla camnra municipal
do Ouro Preto.
Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia de

'na~ (~()raos: Faço sabel' a todos os ::\eos habitantes que a
S embléa legislativa provincial, sohro proposta da camara
unicipalrlo Ouro Preto, decretou a rl':olução seguinte:

.\ rl. 1." Aq IIelles devedores de foros, que, sessenta
as depois (Ie publicada a pl'esente l;i, e atlixados os O(]j-

,lt:S do estylo, comparecerem a remir suas dividas, até o fim
do corrente anno, terão o abatimepto de Ll'Ínta por cento do
Jne deverem.

ArL. 2.' Findo, os sessenta dias do artigo antecedente,
todos os que ainda estiverem om divida, solTreráõ a multa
de trinta por cento e sel'ilO executarias jndicialmente.

Ar.t. 3." A quantia de 21j.O~OOO. incluída no Ol'çamen-
lo (la camara para um caminheiro, cujo emprego fica suppri-
lIlil1o, seriÍ empregada no -pagamento de expressos para con-
IlIcção de amei os.

Arl. ,'J.," Ficão estabelecidos os seguintes impostós:
~ L" De quinhenlos réis annua 5, por cada uma penna

ll'aglla deriva(]a dos malianciaes municipaes para casas par-
li~lllares, ficando os proprietari05 exonerados da obrigação
que lhes impõem as posturas de concorrerem pro rata para
os reparos dos respectivos. aquedllctos. Este imposto ser:l
pago á boca do cofre, no mez de .Ianeiro de cada anno, e os
quo se negarem ao pagamento solTreraõ a muILa de vintn
por conto, e passados trinta dias serão privados do uso da
agua, até quo realisem o pagamento do imposto e multa.

Art. 5," procurador da camara terá a porcenlagem
de dez por cento, esLabelecida na lei provincial n. t>7 de :J
/le ~Iarço de IS:3i, da renda que arrecadaI', ficando obriga-
lia a coadjuvar o fiscal na administração das obras mllnici~
paes.

PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.
Para V.' Exc. ver,

(L. S)o

.Mando, portanlo, a todas as au toridaues a
nlleclmenlo e execução da referida Resolu ._ que~ ° co-
q~le a tCllmprão e fa~ã~ cumprir tão inteirame~al~ ~~~el~~~r'
SI, con em .. 0 SeC['eLarlQ d'esta provinei f. . " a
publicar e con'el'. Dada no palacio da a a 'daça .lmpl'Imlr,vi 1" d 'I' , presl enCla da 1)['0-
I Gil e 11 Inas Geraes aos \'lI1te e sete dias d .

~~mJ)~'o I~~~la~~~c~~~~~scimento de Noss.o S~~hO~ :;~:~s~~I~~--

quarto da Indepenuenciae e sJ~ef~~W;io~JlIcu, qllllHluagesimo

Luiz Nicoláo de Abreo a fez.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 27 dn No,rem-
bro de .IR7(). - v

- .188-

~. ,'JI. Do fabricante de mel dI'
olllra II1dustria nacional-~;:)j.

Art. Há. Todo o fazendeiro ou proprielari > I .
(]o a cOI~tribuil' annllalmfmte com a quantia ele 9';P°..0,0 )1~lga
ficando Isento do imposto de aferição de bal - .l carnara,
medida~: mulla de W~ a 901'P e /) (jllplo " .. all.~?S, pesos c- nct IClnCluenCla.

São fazendeiros OlI arrriculLorcs o~ que poss
e. as cllltivãc, emboi'a alT~ndatlas ou 'facultada uem terr~
tlv:ll'em ou criarem Fxce t 7' S e HeI/as CIII-. . " P u,LO-se os colonos p ag(lr Ir' I
que as cultivarem por conta dos donos das t '. t" eoalO.

. berem somenle parte da colheita 011 lucro des~~~as ou perce-

Art. H6. Ficfio revogadas as disposições em contr,'.rio. c,
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TfmlOrio II erméto Pinto de Figueiredo,
Secretario da provincia.

PEIlHO VICE~TE DE AZEVEDO.

- 101 -

lIonol'/:u lIer/lldo IJinto de Fi~/'WÚ'cdo,

SI'(;I'e!ario da prt)\'illci:l.

•
IIESIlI'.UI..:\U N. ;2IS7-11': 27 DE ~ YE;\IBIIU m: IH7:;,

IIcsolu\i<Ío1(110 revuga a tle n. 12,14de 2() de Agoslo tle IHfj!.

Pedro Vicenlil dll AZIlVI~do, presidellt~) da provincia de
,\tinas (;er:te~: Faço saber a todos os seos Ilabitantes fpIe a
:lS f11l1bléa Itogisla ti \'a provi nci a I, :0 brc proposta da cam a~a
1II1IIIicipal dacidadl' tle Santa Barbara. dl'Cl'etoll a l'I'solllv<lo
sfJgllinlo:

Al'I. uniw. Fica l'evogada a l'I~s()luç,:i,o n 12H, (~c 2\1
de Agosto de 18 .,,! rt~vogadas as lljsposiçõd' em eOlltraI'lO,

'Iando, portanto, a lollas ,18 allturidadl'~ a qUr~1ll o eo-
IIhcci [1\I:nlo e exucuçào da referida resolllç:io PI:l'tl'II(;I'r, qUI'
a clllllpr,lo Il fação cnm[ll'ir tão illll:il'al1lc!llc .cUIIl? ~t'lla Se
1'1)111011I.U S.'crl'l:l!'io dl'st:1 pruvillIJia a raça 1IllP"11O11', I'U-

Para \'. Exc. ver,
FOl'tllflnlo /lias tln COIlf;('iCI;o a fez.

Sellada e publicada lI\1sl,<I sCL;retal'ia aos ':!o7 de ['OVI'III-
Iiro d,'187ii.

(L. S.l

Ai'L. 2." Fic;to I'lwogadas as disl'osiçÕI~S el1l, (;oull'ario.
,\lando, portan!{). a lodas as autoridaui's a qlll'm o ('0-

1I1i1'l~imenlo iJ eXI'IJlIç;io da referida resulllç;io !l"i'l.l'neer. que
~ CIIi1lpl;io I' faç;iu (:lIrnpl'ir tão i.lltl:iraml~lltl: ~fHn(:. n~~la ~'~
1'llIlllll!l. O secrelal'lo de,.;la jlro\'ll4lJla a laça. IIlIIJlIIJIJl ~ p,.I-
Jilie:lr I' 1':11'1'01'. Dada 110 palacio da pre~id('il(;la da pro\'IlH':Ia
di: 'Iill<\" (;(:raes. aos villlu I' s<'le dias du 1I11:Z,dt:.No\'ulllhr~)
tllI :111111)dl) uas":lluolIllI de Nosso Senhor .Ieslls Cilrlsto d~ 11111
U1illCI'lltoS t: selellla () cinro, II"ilqlla",'silllo quarlo da IIId,'-
p 'lIdellGia e du illlPOl'io,

PEnHO VICENTE DE AZEVEDO.(Lo S.)
Par'a V, Exc. ver,

RESOLUçlo N. 2f.3G-DE 27 DE N9VE:\IflIlO DE 1~75.

Hesolu~ào que subslilue o ar!. 3." do regimento de 13 de Janeiro de
18Ll8 da camara municipal do Ouro Prelo. '

Pedro Vicente de Azevedo, pl'l~sidente da província dl\
Minas Gcraes: Faço saber' a todos os soas habitantes que a
assembléa legislativa provincial, sobre proposta da camara
municipal do Ouro Preto, decretou a resolução seguinte:

Art. Lo O al'L 3," do regimento de 13 de Janeiro de
18ti8 fica substituído pela seguinte dispas .;ão:

Si, passadas as 2q horas, não apparecer o dono do ani-
mal ou animaes apprehendidos, o procurador da ca:r.ara pro-
moverá os termos do sua arrematação, perante o respectivo
presidente 011 perante a camara, si estiver reunida, corno se
pratica a respeito da arrematação elos bens du evento, em
virtude do I'egimento do Lo de Agosto-de "8G~..

Ar'\.. G.o Ficão revogadas as r1i:"posições em

Manílo, portanto, a to(\as as autoridades a quem o ~o-
nlJecimento e execuçãl) da referida l'l>solução pertencer, que
a cumprão n fação cumprir tã" inteiramente como nélla se
c~ntem. O secretario desta provincia a faça imprimir', pn-
b1Jcar e carrel'. Oada no palacio da presidencia da provincia
de Minas Geraos aos vlIlte e sete dias do mez de NovemlJro
do anno do nascimento (lo Nosso Senhor .Jesus Christo de mil
oitocentos e setenta e dnco, quínquagesimo quarto da inde-
penrlencia e do imperio.

!"-ui::;Nicoldo de A breo a fez.
Sellada e puhlicada nesta secretaria aos 27 de Novembro

de 187iJ



hru

Tmlo XXXXII PARTE t.'

- J!)3 -

llonorio I1erméto Pinto de Figueiredo,
Secretario da provincia.

" N. t8.

Exc. ver.
ilf anoel do Nascimento e Casl1'o a fez.

Sollada e publicada nesta secretaria aos 27 do Novom-
bro de -1875.

HESOLUÇÃON. 2189-DE 27 DE NOVE~mHO DE 1875.

llesolllrx"io flue autorisa a camara municipal da cidade de Sahará a co-
hrir certo imposto sobre aguardente, e contem outras disposições.

Pedro VicenLe de Azevedo, presidenle ria provinci,l do
Minas (',el'aos: Faço saber a Lodos os soos habitanLes que a as-
s~mbléa lr.gislaLiva provincial, sobre proposta da camara mu-
nicipal de Sabará, decretou a resolução seguinLe:

Art. t. o A camara municipal ~a cidade de Sabará é
autorisada a cobrar o seguinte imposLo:

~ Lo _De cada barril de vinte litros de aguardente de
canna ou I'cstillo que se vender no municipio. ou deposiLar-
se em casa parLicularou de negocio, ain(la qne sr.ja (lo PI'O-
prio fabricanLe, pagará o tropeiro, conductor ou depo. ital'Ío
300 réis. multa de ;)111 a to:tP de cada barril sl1btl'ahido, ou
pela recusa do immediato pagamento.

Art. 2.0 Ficão revogados o ~ 2.0 n. 3 da. resolução n.
1()(i;) de 23 de .Julho de IS73 e~!).o doa.rt. Lo (la r('solução
n. 2H3 de \) de .Janeiro de 1875, e mais disposições em
conLrario.

.Mando, portanto, a todas as autoridades a qur,m o co-

itocentos O setenta e cinco, quinquagcssimo quarlo da in-
dependencia e do imperio.

PF.DRO VICENTE DE AZEVEDO.

- J!J~ -

hlica~ e correr. \lada 110 palacio da preSid('llcia da prllvinm
dI) :'llnas (;eral:s~ aos vinle seLr: dias do mez de NovelOhll
d~ elll.1I0 do nasclmenlo de Nosso S'wlior .Jesus Chl'ÍsllI di
~nil olLocenlf!S e seL,!f1La u CiIlC(), (juinqllilgesimo (jllilrlo ti
llldependr~ncla e do Imperio.
(L. S.) I'EIlI\O \'ICENTl~ Dh AZEVEIlO.

Para V. Exc. \'('1'.

J/wlOel do iVast,;Íl/lel/tu e Casll'ü a lá.

Sullad~l.c puiJlkatla nesla secretaria a(~:) ":!.7 dl~
de 18,~.

I

HESULUÇ,\ON. ":!.HlS-IIE ":!.i DE NUVE~IBIW DE 187:;.
IlC:iOlll~à()lJ!!-lJ. aulurisa a camara lIl11niciÍlal de I'iurnhy a oLJscl'I'ar I~III

s~u IJIUIIlC!PIOas mcsmas pO'llura~ pur que se rege a camal'a JlJlIlli-
clpal da Cidade de Passos.

" ~'e,dr() Vice~Le de Azevedo, presidl~IlLI: da pl'Ovilll;ia de
:,I.I~I.as(",;riles:, Jiaç~ selbery l,odos IiS s,:os haiJitilfltl:S qlle a
c1ssE.l!lI.llca Il:glsl~ll\iI (H'O\'lnCI;d, st)iJrc proposta da C~lIllara
nll~lIlclPill da Cidade tle I'llunlty, d,'c 'dOIl a resollll~ü(J Se-
gUIIILe: •

/lollOl'ia Jlet'lnéto Pilllo de Fi!J1WÚ'cdu,

Seer elario da provi ncia.

. . ArL, llnic(I. A camara Illllllil;ipal da cidadtl de l'illll1liv
Iara oiJSl.'I'\';:u' em seo muniGipio as fIl 'smas .posLuras pel;is
qllacs se rege a c~mara municipal ,h cidade d(~ Passus: 1'1;-

vogada~ a3 diSpOSições em contrario.
, .

.~Iando, por'lanto, a todas a~ ;,lllnrida'-es a quem o Co-
Ilheclme~Lo e exeelHi;lo da referida I'l~SOlllÇ;IOperLl.'ncor qlle
~ cllmpran I~ raÇ;lfI c."mprir tãn inlt'ir:lIIlCnt'l como !I~lIa SI:
(;Q.[~tem. ,O sllcretarlO desta p.ro\'inci;l a raça imprimir, PII-
hll(ja~ e co.rrer. llada ~1O palaclo da prt:sirinncia da pro\'ill(:i;l
de ,'llnas (,eraes~ aos \'111Lo(l sele dias do mez riu Novemhl'lI
do ilnno do nasclmenlo de NosSO S~lI"(11' JI'SlIS Chrislo d,; mil



PEDIlO VICENTE DE AZEVEDO.

Sella.da e publicada nesLa secretal'ia aos 27 de Novem-
hro de 187õ.

195 -N. ,18.

RESOLUÇÃON. 21!H-DE '1.7 DE NOVEMBRO DE 1875.
Resolução que altera a de n. 2124 de \) de Janeiro de 1875.

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia de
Minas Geraes: Faço saber a lodos os se os habi Lantes que a
assembléa legislativa provincial, sobre propo..?La da. camara
municipal da DIamantina, decretou a resoluçao seguIl1te:

Art. 1." A resolução n. 2124 de 9 de .Janeiro de 1875
será executada com as seguinLes alLerações:. ~.o.Ao ~ 1.0 .do
art. 1: augmento-se depois da pªlav!'a munrcIplO as segum-

TO~IO XXXXIl PAIlTE L'

Il onorio ]f c?'mélo Pillto de Figueiredo,
Secretario da provincia.

~ 5.0 De cada carguéiro que vender leite-2~.
~ G: De c~da porco para se matar p~ra vender carne

fresca nas povoaçues-H'P.

Art. 2.0 Ficão revogadas as disposições em con trario.

!\Jando; portanto, a todas. as aulorid~des a quem o co-
nhecimeuLo e execução da rofenda resolllçao pertencer, que
a cumprão o fação cumprir tão inle~ramente ~om~ ~ella se
conLem. O secretario desta provínCia a faça Imlmmlr, pu-
blicar e correr. Daua no palacio da presidencia da provincia '
de Minas GGraes aos vinte e sete dias do mez de Novembro
do anno do nasdmento ue Nosso Senho!' Jesus Christo de mil
oiLocentos e setenLa e cinco, quinquagosimo qua.rLo da indo-
I~Ol!denda e do impel'io.

(L. S.) PEDIlO VICENTE DE AZEVEDO.
Para V. Exc. ver.

Forttmato Dias da Conceição a fez •.

(L. S.)

Para V. Exc. ver.

Forlunalo Dias da Conceição a fez.

- H)4 -

Hesolução que aulorisa a camara municipal da cidade do Juiz de Fora
a cobrar diversos ímpoe1os.

Pedro Vicente de Azevedo, pl'esidenLe da provincia tle
Minas Geraes: Faço saber a todos. os seos habitantes que a
asscmbléa legislativa provincial, sobre proposLa da camara
municipal do Juiz de Fora, decrett)u a resolução seguinLe:

Art. 1.0 Picão creados mais os seguintes impostos an-
nuaes:

~ Lo De cada um engenho de serrar madeira para
vender-fO:tIJ. '

~ 2.0 De ciJ.da moinho denLro das povoaç'[ícs-2:tIJ.
~ 3.0 De cada rancho de tropa-8~.

~!•..o De cada registro de carta de naLuralisação, phar-
maceuLico f) outl'os-2W;OOO.

Sellada o publicada nesLa secreLaria aos 27 de Novcm~
bro de 187õ.

nhecimenLo e execução da referida resolução pertencer, que
a cumprão e fação cumprir tão inteiramenLe como neHa se
contem. O secretario desta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da provincia
de Minas Geraes, aos vinte e seLe dias do mez de Novembro
do anno do nascimento de Nosso Senhor .Iesus Christo de mil
oitocenLos e seLento e cinco, quinquagesimo quarto da iu-
dependencia o do imperio.

llonorio llermeto Pinto de Figueiredo,

Secretario da provincia.

RESOLUCÃO N. 2190-DE 27 DE NOVEMBRO DE 1875.. ,
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llonorio llerméto Pinto de Figueiredo,

Secretario da provincia.

25: 032:t1J7 fl!l
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15:020~18'1.
3:3[ji~i:H

21J.:538:t1Jt)!lO
18: 527;i\ü!d
Ü:O IO:t/J300

TOMO XXXXll PARTE 1.'

Receita
Ilespeza . . . . .
Saldo a iavor da" camara .

~ 2.0 lUar de IIespanha.
1873 A 1874.

Receita

Sellada e publicada nesta secretaria aos 2i de Novotn-
10 de i8iü.

Heceila
])cspeza . . . . .
Saldo a favor da camara .

1872 A 1873.
Ileceila
Despeza . .
Saldo a fãvor da camara.

1873 A .187l!.

RESOLUÇÃON. 2102-DE 2i DE NOVEMBRODE 18i5.
Resolução que approva as contas da receita e despeza d~ div.er.,:;asca-

maras municipaes nella declaradas e contem outras dlsposlçocs.

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia de
linas Geraes: Faço sabor a loJos os seos habitantes que a as-

sembléa legislativa provincial decretou, e eu sanccionei a re-
solução seguinte:

Al't. LO Ficão approvadás as contas da receita e des-
peza de diversas camaras. municipaes da provincia, re~ativas
aos annos financeiros ab,llxos declarados, pela manClra se-
guinte:

~ Lo Ouro 11relo.
,1871 A 1872.

- 196-

tos: assim como de cada hotel ou hospeda~ia. 2.0 Acrescente-
se o seguinte ~-lJe cada fabrica de tecidos de algodão ou
qualquer outro te~til se cobrará um mil réis por cada tear
empregado, nunca, porem, se elevando este imposto a cíll-
coenta mil réis annuaes por cada estabelecimento. 3.0 Do S
~.o do mesmo arl. 1.0 supprimão-se as palavras-vendida por
mais de nove mil réis-vendida por mais de dez mil réis-
vendida por mais do seis mil réis-e vendido por mais de
quatro mil réis.

Art. 2.0 E' considerado imposto de aferição do pesos e
medidas do systema metrico o correspondente a duas terças
partes do que se arrecadar sob a verba-casas de negocio.

~ Unico. A camara municipar terá um areridor do
pesos e medidâs, o qual perceberá em remuneração de seo
trabalho, no 1. o anno, 25 por cento d'aqueHas duas terças
partes, e do 2. o anno em diante;) por cento, não excedendo,
porem, em caso algum, a 500i'P annuaes.

Art. 3.0 Os impostos annuaes de que trata o art. 1.0
da resolução n. 212!~ e soos ~ ~, assim alterados, serão ar-
rocadados no mez de Janeiro de cada anno, e pela falta do
pagamento em tempo, fica o contribuinte obrigado a mais
um mil réis de multa. "

Art. 4.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas a~ autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida resolução pertencer, que
a cUll1prão e fação cumprir tão inteiramente como neHa so
contem. O secretario desta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correI'. Dada no palacio da presidencia da provincia
de Minas Gtraes, aos vinle e sete dias do mez de NovcmlJro
do anno do nascimento de Nosso Senhor JeSlJ.l\ Christo de mil
oitocentos e setenta e cinco, (luinquagesirno quarto da indo-
pendencia (}do imperio.
(L. S.l PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.

Para V. Exc. ver.
Fortu.nato Dias da. Conceição a fez.
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3: 73 tl'fJ84'1
:1:7O;JiJlO 58

2(jiP78!J

2:!l7!J;"j)19~
2:78:i;i\t 60

189wO:H

2:0!lti V~U
2:05f.í;rp228

40iP221

2:~H8q1)078
78;'tO!JO

2:4.22;'1JIU:J
2:782. 89!~

3<i0. 701

1:93(j~333
l:37!J~821

5;;6~512

3:017~392
2:3!I.SjJl!~38

(j(j8iPU54-

10: ()lI li ;rpl)7 !I
0;077;7>146

1872 A 1873.

1870 A 1871.

~ O.. Grão Mogo!.
.187J A 1872.

TO)IO XXXXlI I'AIn'E ,I.'

jl'ccita
IlJspeza .

,'aldu a favor da camara .
1872 A ,1873.

H'crita
I esprza .. .
'aldu a favor da camara .

1871 A 1872.

D speza . . .. .
aldo a favor do procurador.

~ 8.. Púacalú.

nl~eoi la
lle:,pl'za . .
Saldo a favor da camal'a .

•~ 10. Serro.

cGcila
Il 'peza ..
, 11ldoa favor da camara .

1873 A 18H.

ltecoila
1}e~pcza . .. .
~Ido a favor da camara .

1872 A 1873.

9: 858l'fJü67
8:438~729
1:419l'fJ838

2:1G9~988

21:12;j~778
3:907;il021

2:070l'fJ722
1 :MWlp7ri3

6Iti'i1J!Jôü

.1:!J31~12!l
1 :64 9;;lOO{j

~82l'fJI_3

33:2Dt~889
24:612;;)\207
8:G3ü;i\G82

3!~:77!t~D27
1ti:324;)l22:1
18:lJ.DO\íl704

30: 989;i\ti36
13: n01l'7G2
17:868w77!!

lleceila
Despeza . . . . .
Saldo a favor da camara .

187:3 A 18H.

])cspeza . . . . .
Saldo a favor da camara .

. ~ 3." .Juiz de Fora.
1873 A 187!L

.1873 A 187!j,.
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Heceita
Despeza . . . . .
Saldo a favor da camara .

~ 4." Leopoldina.
1872 A ~8n.

Receita

Receila
Despcza . . . . .
Saldo a favor da camara .

~ ti." Arassuahy.
1872 A 1873.

Hcceila
Uespeza . . . . .
Saldo a favor da camara .

1873 A 1874.
Heceita
Despeza . . . . .
Saldo a favor da camara .

~ 6.. Barbacena.
1873 A .1874.

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

~ 7.° Turvo.
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9:0:H1JI76(j
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3: 7721/25ij
. 2:2741'P2ij/i
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- ~Ol -

1873 A 18n.

•

Pitanguy.
1873 A 1874.

S. S. Sacramonlo.
1873 A 187/1.

Tres Pontas.
187~ A 187lj..

~ 21. Pomba.

~ 20.

S 22. Bom Successo.
,1872 A 1873 ..

~ i!J. Palos.

S 18.

Mo a favor da camara .

• N. 18.

1'0)10 XXXXIl PARTE I.•

eceita
Despeza • . . • .
aldo a favor da camara.

Hcceila
llr,speza . . . .
Saldo a favor da camara .

HIJceila
l)espeza . .
Saldo a favor da camal'a .

Hecelta
Despcza . . . .
Saldo a favor da camal'a. . . "

1873 A 1874.

Receita
I)espeza . . . . . .
:aldo a favor do procurador.

2:273it922.
2: 'I Gfij'J)OOO

107~!l2.•

3:86:1~7?i7
3::30G~032

557;m72~

o: 33;i1ll728
8:0'1 71'b2IH
1:::H8~/i64.

4:2!Hj~lj31
4.: 12!)1J\!)2:3

!):87R1I\2()'~
4: 7/ •.R1tOij8
fi: 130;tP206

5: 758i1lfi76
2:8J;jjjlGO;j
2:!)4,2~97t

8:27HNH3
4.: 7 (i2;ii8R7
3:508~7ii6

Saldo a favor da camara .
1873 A 1874.
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1873 A 187li.

Hr,ceita
Despeza . . . . .
Saldo a favor da camara.

~ H. Conceição cio Serro.
1873 A 187L

-1873 A 187li.

1873 A 18n.

1873 A 1874.

Receita
Despeza . . . . '.
Saldo a favor da cam~ra .

~ 12. Sabará.

Hoceila
Despeza

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

~ 1li, Formiga.

Receita
[)e::;pcza . . . . .
Saldo a favor da camara .

~ ,13. Oliveira.
1873 A ,1874,.

Receita
r'espeza . . . . .
Saldo a fa vor da camara .

~ -Ir>' Uberaba.

Receita
J)cspeza . . . . .
Saldo a favor da camara .

~ 16. Jaguary.



,1873 A .18i4.

i873 A i874.
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5:{4.Ij.~M7
8:223~902

Art. 2.° Ficão multadas em 80~ cada uma das seguin-
s camaras municipaes, por terem deixado de enviar as con-

tas da sua receita e despeza nas epocas fixadas por lei, a sa-
ber: Baependy, 1857 a 186:1; e 1865 a 1867; Dores do Tn-
rJaiá, 1850 a 186/,., 1865 a 1870, 1872 a 1875; Pouso Ale-
gre. 18li2,a ,1860, 187,.. a 187r;; Bagagem. f858 a 18GO, f871
a 1875; Piranga, 180!) a 187:3,:187". a 1875; S. Paulo do ~lu-
riahé, f868 a 18G!l, 1873 a 1875; .Tanuaria, i868 a 1875; S.
Homão, I8M; a 1875; Patrodnio, 184.5 a 1870, i87fj. a f875;
S. Sl'bastiào do Paraiso, 18/j.7 a 1875; !\Iontes Claros, 187\ a
18i;); Ilajubá, 18!j.[)a 1875; Caldas, i8G2 a 187tj llomOm,
f8lil a 1875; S. João Baptista, 1865 a 1875; Gaaicuhy, 1862
a 1875; Minas Novas, 1871 a 1872; Prata, IBM a 1875.

Ar!. 3.' rido alliviadas das mullas as camaras mu-
nicipaes de Paracatú, Diamantina, Rio Pardo, Leopoldina,
f.llrvello e Ouro Preto; Curvello relativamente:"l lei n. 2123,
em vista das razões apresentadas, e aquellas que no prazo de
6 mezes da publicação desta lei apresentarem suas contas.

Arl. 4..' A approvaç:io das con as de que trata esta
rtlsolução não inhibe ás camaras ou a terceiros de reclama-
rem convenientemente contra qualquer erro ou engano que
as mesmas possão ter.

Arl. 5.. Fica approvado o contrato de alienação feito
pela camara municipal da cidade da Christina, de um terre-
no no largo da matriz da Senhora ão Carmo, c approvada a
rlespeza que fez, applicando o producto do terreno para as
obras da respectiva matri7..

Art. 6.. Ficão revogadas as disposições em contrario.

!\Iando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Resolução pertencer,
que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como uella

TmlO XXXXIl PARTE 1.'

n:13 ()2'
530;1:.165

6: Hü1llS'IO
6: IOI;7liriO

45~O!)O

8:0()2~Ofa
8:062~01a

2:790~7:l1
2: 6361Mi Iri
lM;jp~f(j

,I :485;'P:l:IO
1:3ü:l1i\ti'JO

121;jpiüO

4.: 150~7/~:~
2: 32 f;'ll!tR:I
1:820;'11200

5:6521't870
5:M!l11llt70
30:.l11l!t.OU

J 3:367~0/,!J

i873.

1875.

1873 A J874.

1873 A 1874.

Itabira.

Dores da Boa Esperança.
i873 A 1874.

~ 23.

~ 26.

Receita .
Despeza .

~ 24. Queluz.

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

~ 25. Ubá.

Heceila
Despc7.a . . . . .
Saldo a favor da camara .

~ 27. Piumhy.
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Despeza . . . . .
Saldo a favor da camara .

Heceila
Despeza . . . . .
Saldo a favor da camara .

Receita

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

~ 28. l\Iarianna.
1872 A

Heceita .
Despeza . . . . .
Saldo a favor da camara.

~ 20. !lio Novo.
i874. A
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~ 2.. A casa que ~omente vender sal, tr,nllo ou não
porta aberta, 201».

~ 3.. Cada botica 011 laboratorio pharmaccllLico, 3011J.

~ "... Cada padaria ou confeitaria, 'i1».
~ 5.. O contraventor do ~ 2." será multado em :101».

Art. 2." De cada barril do aguardente que se vCllller
no municipio, a camara al'l'eca~ará, como renda .I~un.icil'al,
dos conductores deste genero ° Imposto de 'iOO rl;ls; hcand.o
assim alterado o arl. I." da resolução n. 7M de 30 de MaiO
de 1855.

Art. 3.. A taxa das licenças para os cortes de carnes
verdes, de qualquer das tres especies de animaes, vaccum,
lanigero e suino, de que trata o art. 75 das posturas geraes,
fica elevada a 3~.

Art. li." As pessoas de fOl'a do districto que proviso-
riamente vierem estabelecer nelle cortes da mesma natureza
dos do arl.igo antecedente. pagariõ de licença por cada uma
vez 3i1P.

Art. n.. Fica taxada em tO:tP ~ licença para cada es-
criptorio de medico, ou advogado estabele~ido ou que se es-
tabeleça no municipio; essa mesma quantia. a de cada ~lOtel,
casa de' pasto, hospedaria com as mesmas Clrcumstanclas.

Art. a.. A camara municipal, reservando as pedl'eil'as
e a~ nascentes de agna (Jotavol e suas circumvisinhanç,as, Jlo-
derá aforar matas e capoeiras do conselho, isto, porem, de-
pois rio nellas demarcadas ~ alinhad~~ as ruas e praças quo
resolver, cobrando do foreIro 280 reis por metro de fr03nte.
Fica assim alte 'ado o art. 29 da resolução n. 1951 de 23 do
Julho de 1872, conservando intacta a disposição do mesmo
artigo, que regula a arrecadação dos foros.

Al'l. 7." Fica mareado o prazo de f8 mezes para a~
edificações e reet.iificações de eMicios de quo trata o arl. MJ

TOMO XXXXII PAUTE L'

PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.(L. 5).

Re~olução que altera os arts. 4 .• e 5 .• da de n. 1082 de 4 de Dezembro
lIe 1860, e autorisa a camara municipal de Barbacena a arrecadar
diversos impostos.

Para V. Exc. ver,

For'tunato Dias da Conceição a fez.

Sollada e publicada nesta secretaria aos 27 de Novem-
bro de 1875.

Bonorio lIermeto Pinto de Figueir'edo,

Secretario da provincia.

se contem. O secretario d'esta provincia a faça imprimir,
publicar e corl'ur. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Goraes aos vinte o sete dias do mez de No-
vem1.l,'o do anno do nascimento de Nosso Senhor JéSUS Chris.
to de mil oitocentos e setenta e cincu, quinquagesimo
quarto da Independencia e do Imperio.

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes que a
assembléa legislativa provincial, sob,'o proposta da camara
municipal da cidade de Barbacena, decretou a ,'esolução se-
guinle:

Al't. L. Ficão alterados os arts. 'i." e 5 .• da resolução
n. 1082 (le li de Dezembro do 18üO. e autorisada a camara
municipal da cidade de Barbacena a arrecadaI' dentro do soo
municipio estes impostos.

~ t.. Cada t:asa de negocio que vender fazendas, fel'-
ragens, molhados, chapéos, objectos dn armarinho. louça,
dl'ogas, calçado, geneI'OS do paiz, incluindo a aguardonte 011
cada um destes generos, pagará de licença G1»,e mais I011J si
éonjunctamente vender sal ensacado.
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Pil ra V. Exc. ver.
I,uiz NiGoldo dc ti b,'eo a fez.

Sdllada e publicada nesta. sec.relaria aos 27 dlJ Novelll-
de 1875. . .J P" . ll1onO/'io 1LCI'méto P~nt() I~e tg'/1.CH'C( o,

Secretario da província,

bro

(L. S,l
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R8S0LUÇÃO N. 2195-DE 27 DE NOVK\lI3RO DE 187ri.

_ " , 'amara llIuhicipal do Curvello a conlrahir um
llesolllçao qt~le alll~o(lllUs,alllal'I'lcl!e "O'OOOlf para canalisacào de agua l'uta-

eiupresllnOtll< l ( •• "" •. " fi .•
vd, e conlem outras (hSJlOSH;OllS.

Pedro Vicento de Azevedo, presillentLl da provincia de

F. N. IS.

P'lI"l vender-se a carne verde ou socca, 2:t1J. \)0 ca~a cíar{'o ~i-
r;II~) por bois, f]ue não empregue-se na condllcçao (e r~l la
ou genuros alimcnticiós-l~, e quando empregue-se mssc
mister-4:t1J.

l~ 9 o lIe cada ome.ial de earpintlliro, ferl'l.'iro, f()1I11.~iro.
~ •.•• . 1\ " <>aP'ltl'll'O epanelleiro, pedreiro, oUI'ivt.'s, talhelro, se (,110, ' ,

alfaiate, annualmentc-2:t1J.

I t de advOf7adll--101J\. Pulu~ 3.0 Pelo registro (e cal' a o
dito dl~ solicitador de eaus:r-5:t1J' . . _ .. .

Art. 2." Picão revogadas as dlSposlçoes em COlltl,1I'\0.

Mando portanto a todas lS auto1'Ídad(~s a quoU1 o co-
J, , f' I 1 -o I) flenc"r qUI'IIheci mento e execllçao da I'e l~rHa reso llça l~ ""'11

a l;umprão tJ fação cumprir tão i':lei.ramellte .GOllI~ I:',~ a Sl~

~ tem O f;pcl'etario desta PI'OVItlCla a faça Impllmll,. P~I
;}~il~are' con:er. Dada no palacio d~ presid()llcia (,Ia pr~vm~l~
11, ~lin'ls (~eraes aos vinte setl\ (!las do mez de Nov.elll r
d~) :\Illl;}' do nas~i!llenlll dr~ Nm,so ~mlllOr .J.e~lls ChI'lSI:) :I~;
mil oitocentos e setunt.a t.~ c.illc(). qUlnqllageslmo f]llilrl( L
illdl~pen[lp,ncia e do imperio.

PEDRO YICEi'iTE DE Az;.;n:no.

Luiz Nicoldn de Abrev a fez.

PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.(L., S.)

Para V. Exc. ver,

lTonorio Jl erméto P'inlo de Figueiredo,

Secretario da provincia.

Sellada c publicada nesta secretaria aos 27 de Novembro
de 0\875.

das posturas geraes, e bem assim 'para cultura dos terrr.nos,
perdendo os foreiros o direito solJre elles e seos foros, si nesse
prazo não forem preenchidas as condições deste artigo.

Art. 8.0 Revogão-sc as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridade)) a quem o co-
nhecimento e execução da referida resolução pel'tencer, que
a cumprão () fação cumprir 'tão inteiramente como nella se
contem. O secretario elesta provincia a faça imprlmiI" pu-
IJlical' e carrel'. Dada no palacio da presidencia da provincia
de Minas Geraes aos vinte e sete dias do mez de Novemhro
do anno do'nascimento de Nossõ Senhor .Jeslls Christo de mil
oitocentos e setenta e cinco, quinquagesimo quarto da inde-
pendencia e do imperio.

Hesolução que aulorisa a camara municipal da cidade da Formiga a co-
brar diversos imposlos.

Pedro Vicente de Azevedo, presidente da provincia de
Minas GtJraes: Faço saber a todos os soas habitantes que a
assembléa legislativa provincial, sobre proposta da camara
municipal lia cidade da Formiga, decretou a resolução se-
guinte:

ArL..... A camara municipal da cidade da Formiga
fica autorisada a cobrar annualmente, alem dos impostos já
existentes, os seguintes:

~ 0\. o D6 cada cabeça de gado vaccllm que se cortai'
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in de sola que foI' vendido nas condições do S; anteee-
lute,

~ "O Duzentos réis POI' cada uma besta que atravessar
às ruas :I'a \'illa' ou as 'lslradas d~ ffiunicip,io, qU,e a camar~
1I1editaes designar, sendo este Jmpo~to [MgO pelo dono da
I'opa.

~ 5 o Duzenlos réis por cada uma cabeça dr: ~a.c1o vac-
wm ou ~ayallar que for vendido para fora do mUlllC!plO.

S; G o Oito mil réis annuaes por cada ~anch~, hot~,1 ou
..'talage~ siluados dentro da villa ou na C1rcum!erenCI,l de
6 kilornetros.

.. [JO[' cad,~ pasto de alu-~ 7." J).o~s mil re~s" annuaes
"uol Ilas condlçl)es do S; G.

\.t 3.0 Est('s iml)OSlos serão arrecadados pl'lo pr;l'
,I.. .' - 11t>/"m'ls'lc'lml-curador, que Pi~I'ccberá a. eommlss:ttl { e. "',::' :.t '1 -I' _

.. ,.. " 1'~llior li~j'.alisaç.i.o e col)l':lIlça podcl a c.~ d )1 CI,l P,lI a SU,l n , .' t' f ll'em pa-
.'1'1' lJ'lrreil'as no:; lll"ares qlle mais COllvenll~1I es "1 ~ "
I, I' . llnillistr~dor 011 vi,ria lti oI" pela :ll'rccal :u:,;jO, ,L
l'a111 o ao ,It , n - . "I')Oh C'IIl1'lI"l" . I 's 'I':l I'cita 1101' livros de taloes 11Irne~1l o~ I ' , , ,'111,1 ,L:, . d
l~por ,um do seos membros rul)flca os ._

Al'l. 'LO OS impostos cl'cados no art. _2.0 c,oml'(j:."::LO, a
"I' 'lITCl'afialIos 10"0 que a presen te l'esolu~:L(J. fOI p:1iJillj,ld,l,'t'. ););5 líe a ')prova~ja. pela a.ssembléa provI flel<~l, a Ifll a que
:I:I~ ~e tCIlII:l rcalisado o empl'estimo para eUJo pa~amcnto
se destina princip:llmlllltú.

I. 011 amorlisa-\ ,[ ,'o Si para o pagamellto lOS Juros
("-1) f(')l~i;1s~l'mci~nte o (Iue.' ~los novos impostos resllllar'llall,-
,I'. 1 I - \" "IJlld'lS 'IC 11;) _;':11':'1a c:unara, para c'llllplnl.:l -o, m:lO I ,l~ " " , ..
inoute l'xistl~llles.

G l'eyo,':10-so as lb;posi(iij:~S em L:OII I.rario.Arl. .0 \ o

ti' , , auloriliLl!':S ;1, '11\t\1ll u CI)-.'I01ndo, pol"lanlo, a or as. a~

TO.\lO XXXXll 1'.\11'1'1': I.•
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Minas Geram;: Faço saber a todos os seos habilanles f}lltl a
assembléa legislaliva provincial, sobre proposta da eamara
municipal do Curvel1o, decl'elou a resolução seguinte:

ArL. Lo Fica aulol'isada a camara municipal da villa
do Curvello a conlrahir com quem melhores condicões oITo.
rl'cel' lIm emprcstimo da qua,ntia de vinte contos de reis a
juros de 8 %.annuaes no maximo e alllortisação de 5 %'

~ I. o E' esta quantia destinada:'l canalisação de agu3
polaval para a villa.

~ 2.0 I\t~alisado o emprpstimo, a eamara providpnda-
rá sobrl~ o seniço da canalisaç:lo, pOlicio-o em h,lsta puhlica c
eonlraLando-o com o proponente que mais vantagnns ol1'ere-
eer, feito previamente e à cllsla dos rrClIl'SOS o('dinal'ios (I

oxamn rios mananeians mais proxirnos, abulldantes e de mais
faci! canalisaç:l0.

~ a.o A camara, no conlrato que tizl~r, especialmente
l'stipulará as condiçõns da em preza, (J prazo pal'a a sua con-
ClllS,io, valor d'/dla, forma e epaca cio pagamenlo, exigindo
,(0 ':llIpreileiro fiança pelo que adianlaclarnente receber, e
convencionando com elle as penas qlHl devão ser impostas 110
easo de infracção. Nilo I a vendo em preza rio ou arremalanle,
serão as auras feitas por adminislração, na forma da lei do
I. o de Outubro de 1828 e mais 'disposições vigentes.

Art. 2. o Para fazer face ás despezas do pagamenlo de
juros e amorlisaçJo, ficão croarlos especialmenle os seguintt's
impostos. -

S; j." Cincoenta róis annnaes, cobraveis do morador e
na falta deste do proprirlario, por cada motro que de frenle
tiverem as casas e terrenos sitbs nas diversas lias ela villa, a
que a camara IIeo ou tiver de rlar denominações.

~ 2.0 Cinr:oent1 réis exigiveis do vondedor de cada sa-
co de sell que for eornprarlo para, dentro da le:.roa da demar.
cação da villa, ser vendido nas cOllllições do ~ anlecedenle.

~ 3." CineoelJta réiS do vendedor, por cada couro ou



tl'ouxerem generos ao mercado, vendeI-os por atacado an-
le:; (le vinte c quatro horas, sob pena de pagarem a mulLa
de dez mil réis, e solTreráõ cinco dias de pris;io, ficando su-
jeitos a mesma multa e prisão os que atravessarem nas es-
tradas esses generos a pretexto de encommenda.

Art. l,..o Os negociantes da cidade, arraiaes e estradas
fic.ão sujei tos annualmente a pagar á afferição dos pezos e me-
didas do systema metrico pela fórma que fica estabelecida
110S ~~ segnint?s:

~ 1.0 Para alTerir os ternos do medidas de 20, to, ;;,
~, OI, O~O, 02, 0,05 litros, sendo negock.n tes de seccos c
molllados-3S000.

~ 2.° Para aferir um metro-21tJOOO.

~ 3.° Para aferir um tOrno de pesos de tiO, 20, to, r),
2, t kilogramma-2~560; ficanuo sujeitos os bolicarios e ne-
gociantes, si usarem dos pesos de grammas, doclgrammas
e ccntigrammas, ao mesmo imposto de 2:t;;tiGO,e pagando de
uma só vez CJuem tiver um e antro terno.

~ l,..o Os negociantes de fazendas, generos da terra e
bOlicarios ser:'tõ obrigados ~~a!úrir s posas c medidas no
mez de Janeiro.

~ 5,° No mez de .Junho o juiz de paz e fiscal faráõ a
revista dos pesos e medidas dentro da cidade e arraiaes,
eobrando-se pela revista i:t;;200 rs.; e si forem encontrados
pGSOS e medidas sem estar aferidos, sera multado ° donu em
30;1lalem de oito dias de prisão.

~ a.o Aquelles que se negarem ou se occultarem para
sllbtrahir-se a dever de aprcsentar os pezos e medidas pa-
ra revista, serão multados em tO;1le s ofl'l'erão oito dias de
prizão.

~ 7.° Fica prohjlJido _ouzo de IloSOS do pedra e somen.

TOMO XXXXII PARTE .1.'
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nhecime.?to e e~ecução da referida 'resolução pertencei' que
a cumprao e façao ~umprir tão inteiramente corno nelia se
copte m,' O ~ecretal'lo desta p~ovincia a faça imprimir, !l"-
bhca~ c CO,fI er. Dada ~o palaclO da pre~jdencia da pf'Ovineia
de l\Illlas (.eraes: aos vlIlte e sete dias do mez de Novembro
d? anno do nasCimento de Nosso Senhor Jesus Christo de ruil
oltocent?s e seto.nta o ~jnco, quinquagesimo quarto da indc-
pendoncla e do J[U perlO.
(L. S.) PEDRO VICENTE DE AZEVEDO.

Para V. Exc. ver.
Fortunato Dias da Conceição a fez.

Sellarla e publicada nesta secretariá aos 27 de NOVLJIll-
bl'O de i875.

11onor'io Jl erméto Pinto de Figuei1'edo,

Secretario da provincia.

RESOLUÇf\O N. 2i9ü-DE 27 DE NOVE~1I31l0DEI~7i).
HosodluÇãO.co'ntondo artigos additivos á~ posturas da carnara mun icilJal

o HIO Pardo.

. Pedro Vicp.nte de 'zevedo, Pl'esidl~nte da Provincia de
l\llllas G,eraes:.. Faço sabe( a todos os seos habitantes qlle a
Asse~ll.blea Leg!slativa Provincial" sobre proposta 'da Camara
MUlII.clpal da cidade do Rio Pardo, decretou a Heso!lIe;io
soguJll te: ' ,

- \

, Art.~. Q Fie;io lI,w.I'cados os domingos para feira niio
so lIesta cidade, scrvlll!Jo o largo da matriz de praça dI:
mercado, como nos arralaes do municipio em que houver
casa de mercado. ,.

I

A~t. 2.° Os conductores de generos alimenticios (I111J
condlrlr~l:em-~~'03para nego.cio, seràõ obrigados nlepositr'.I:os
no !Uo,ll deSignado no artIgo antecedente: os contraventOl'es
serao multados LJmde;'. mil réis e sofl'rcráõ oito dias de cadea.

Arl. 3.° E' vedado aos tropeiros ou negociantes, flue

F. N. ~'.18. - 2"-1-
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(L. S.)
Para V. Exc. ver.

FOl'lunato Dias da Conceiçcio a fez.

rmro XXXXIl PAnTE L' -

ArL ,12. Fil~a prohihid:. a passag,)m do carros ou l~ar-
retas, puxados por boi' ou outros <lullilllaes, por dlll:l. das
ponlos dos Hics Preto e Pardo: multa por cada vez 5itl e cin-
eo dias de prisão. .

Arl.13. Ningucm poderá locar caixa pelas ruas desta
cidade, sem previo conhecimento das aUloridades competen-
t s, multa de 85 e oito dias de prisão.

Arl. H, Os contraycntorcs que não pagarem as mul-
Las arniga\'clmenle scr;lo oDrigados ao dobro de\las, torlas as
vezes Cf ue forem chamados a juizo.

Art. W. Os propriotarios não porloráõ mudar eslrallas
l' Iral'essias publicas, ~em que primeiro obtenhão da camara
i ,l'llça, que sor.;l concedida, ouvido o fiscal d? districto, pa-
gando a parte Il1leressada 2itl por legua de viagem; pona de
oilo dias de prisão e 30S de m~lta.

Art. -16. Só os propridarios poderáõ abl'ir caminhos c
pa. sagens ou fazer pontes nos rios que COrl'l!rem nas fazen-
das e pastos de criar: ll1ulta de 30$ e pena de oito dias rle
prisão.

Arl. 17. Hevogilo-se as disposiçyes em contrario.
Manuo, portanto, a todas as autoriJades a quem o co-

nhecimento e e:ecução ria ref(~rida Resolução pertencer, que
a l:umpr50 e fa~,ão cumprir t:lo inteiramente como nella se'
contem. O Secretario d:,~ta Provincia a faça imprimir, pu-
blÍl'ar e COlwr. Dada !lO !'alacio da Presidencia da Provincia.
de llillas Geraes, aos vinte e sete dias do mez de Novembro
110 rl!lno rio nascimento dI) Nos. o SlJnhor ,Jesus Chrislo de mil
oitocentos e si~tento e cinl:o, quinquagesimo quarto da in-
dupenrJent.:ia e ( o imporio.
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te .:lrlmiILidm; os rln motaos pela forma tio padr;'io, c os nr.-
g(l(:la."tf's q.llc ~~sarem. de pesos tlifTerentes serão Il1l1ltarJ()~
em CinCOmil reIS, e Oito dles de prizão.

Art. 5.° Os .Iavradores e tropeiros quo venderem ou
cOlllprarem, mantimentos SilOobrigados á afllrir os pezos e
~;dl~la~ de qua~r~ em.quatro annos, pago o imposto dos~~
•.. e 3. d.o arl, 4 .• asslln como a dal-os aunualmente para
s:rcm reVistados, pagan.do os impostos e sujeitando-se as pe-
ndS tios S;~tl.o e 6,. do citado artigo.

Art. 0.~ . Os negocia ntes que não forem demiciliados
neste mllnJClpl~ e renderem fazendas, molhados, ferragem,
ou qualquer' obJccto de metal, pagaráõ trinta mil réis.

. ArL 7." Os proprietarios de3la cidade são obrigados a
~alar as frenles (~es~las c~sas, e muros que tlcrr.m para as
r uas e praças, ate trmta dlfls depois que forem a1Ilxar!lls edi-
taes da camara, soh pena de pagar tiitl pela frenle de cada
casa ou muro.

. ArL 8.. Fica ~rohilJido fazer-se nas ruas e praças da
wladn ecrca de faclJlua JU madeira; os contravcnlorr.s ser;io
mullados em 28 por braça e obrigados a demolir em 30 dias,
pagando o duplo na relilcidencia.

ArL D.: NilO s(~pO:.lerá edificar nesta cidade e arraiars
casas ou ,tlualquer outra ohra, mesmo muro~, som quo 'Sl;
Oltli'n!la lIcença da camara e chamu-se o alinhador, que pr.r-
~~h,~~(/~ por cada casa ou muro que alinhar, sob lIlult:1 de

.AI'L 10. As casas qUb se construirem tcrão na frente
dez~lto palmos de aüura pelo menos, sob pena de ser-em de-
molidas e pagarem sens proprietarios a nmlla do iOi:'OOO.

I

Arl. 11. Os emp~egadc~ publicos, aUloridades e em-
prcg~dos de faZenda, sao obl'lgados a registrar SI'OS titnllJs
em Ill'r~ da camara, pagulldoJlil de emolumentos para o
secl'dano,. e pela orniss.ão de trinta dias, que forem ~a;ca-
dos por edrtaes, pagaraõ a mulLa de ;j~.
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Sellarla o publicada nesta secretaria aos 27 rle NOVlllU-
hro de :lS7ri.

Il onorio II erméto Pinto de Figuei1'erlo,
Secretario da Provincia.

RESOLUÇÃO N. 2197-DE 27 DE NOVEMBRO DE '187fj,

Ilesolucão contendo artigos additivos ás posturas da Camara Municipal
de"Tamanduá.

Pedro Vicente de Azevedo. Pl'esidente da Pl'ov'incia (Ie
Minas Geraes' Faço sabel' a todos os seus habitantes que a
Assembléa Legislativà Provincial, sobre proposta ela Camara
Municipal da cidade de Tamandu[l, decretou a Hesolução
seguinte:

Arl. :l.° E' prohibido crear-se e ter-se soltos porcos na3
ruas desta cidade.

~ Lo Os párcos que andarem soltos pelas ruas, serão
recolhidos ao curral do conselho f1 seus donos pagal'j'lÕ (lar
cada um cinco mil réis de multa, além das despezas que fize-
rem até a data em qu os procurarem,

~ 2.° Quando por qualquer emergencia não rossão ser
recolhidos 'ao curral do conselho, mesmo.assim seus donos
pagarâõ a refel'ida multa, toda a vez q ne forem encon lrados
os porcos nas ruas, e o dobro nas rei ncirlencias.

~ 3.0 A disposição do arl. :l48 das posturas é tam bem
app1ica vel aos porcos, quando seus donos não os procul'a rem
no prazo de vinte e quatro horas.

Arl. 2.° Nos'mezes de Janeiro, Fevereiro, Novemhro
e Dezembro, de cada anno os proprietarios em cujas fazendas
e terras existir herva de rato, são obrigados a extinguil-a,
hem assim carrapichos de carneiros. Os contraventores incor-
reráõ na multa de -lO:tJ; á 30llP.

~ LO Nos 10gradol1l'os' publiqos onde existir herva de
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r, t I. a camara sel'á obl'igada a extinguil-a, bem como os
arrapilillOs do carneiros. c'lcusta de seus cofres.

o 2.0 Os liscaes pelos meios a seu ídcancc faráõ avisos
aos proprietarios, quando se.app,:oximare.rn .os mezP? acim;~
I' '[!'ridos, recorrendo para Isto as aulorltlades POIICl;WSSI

lanlu for preciso.
,\rlo 3.° E' nrohibido roçar os matos das nascentes das

3-gllasdas r'ontes publicas 011 particulares. Os contnwcntol'cs
pagarúõ a multa de 1O~ ti. :30;'JJ.

. L° incol'l'cráõ lias mesmas todos aql1elles que f1ze-
1'11111ca\':lS ou vallos quo possão prejudicar as aguas de scr-
,ic!:iopublicas ou particulares.

Arl. 4.° Os tapumes mencionados no al'l. Hi5 das pos-
luras n:io comprcliendem os tapllm('s entro propril'larios cujas
planlar:lll's distem das de scu \'iSlrlho l,miO mf'lros, porquo
c seS ta.pnml's dC\'I~I'áõser clt)cerca de porco com dous melros
de altura e os m(}irõus na distancia de um metro um do Olltro.

.\rt ;j." Todo o pr'or)l'ictario de engl'nho que. fizcl'
agnardclltll, pagarc'l \'ink mil rl)is por anno si o engenho fel'
lIiu\ido por agua, ~i for movido por brlis pagara IOrtl. e o que
11;[0 fa!Jric;\I' ;1guardente pagar[l ;j~, ficando rü\'ogarlo o ~ 4, o

do :11'1. ~14. das posturas. na parte soment(l do illlpostl) dl~
'100 réis sobri~ cada barril dn agual'dnnte fabricaria Ilcstl.:
111Ullicipio.

Arlo ü ° A camara municipal cobrará 20:tJ; de licença
I :Ira \'ulldercm dentro do mllnicipio silhõ"s, sellins, r.alçad(k'
" torlo qualquer arreio para montaria, que seja fabricado lúra
do IIlIl11icipio .

.\rl. 7," 'odo ()carro quc transitar por este munídpio,
pa!';L I'('nder ou comprar generos (lm ontro. pagará.)~ por
cada Vi'ZC/lU) passar pdo mesmo.

Arl. (:l." Tonos os propri'JLarios ou :lrrollilatario.5 fiLIO

TO)IO XXX XiI PARTE 1.'
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ArL. HL Além da multa dos arts. ti8 e 181 das pos-
turas, solIrerá infractor de pena 5 á 8 dias de prisão.

Art. 17. Ficão revogadas as 'Jisposições em contrario.
~Iando, portanto, a todas as alltoriuades a qUL'1IIO co-

T9MO ~~X;\lI rAIITl'; V

art. 214- e o ~ 2.° quanto £IS aferições, e ficão sllb~tituidas
pela fúrma seguinte:

~ L" Do metro Hb. De um á quinhentos grammos H/l.
na um grammo até quatorze k. oitenta e nove kil. 3:t1J. \lo
litro para seccos 3~. Do litro para liquidos 3l'/l.

Art. 13. Todos os pl'opl'ietal'ios lavl'adores, quo ven-
derem se os genaros, serão obrigados á aferir seos pesos
c medidas e pagaráõ a quantia de õl'/l.

~ Lo Este onus para com os propriotarios e lavrado-
res é obrigatorio de quatro em quatro annos.

~ 2.0 Os contraventores pagaráõ a multa de IO~ á 20~
.e o du pio na reincidencia.

ArL. I!l. As cobranças não só de mu1Las como todas
as (IlIe forem tendentes a estas posturas soráõ fei tas pelos
seos procuradores executivamente, conforme as nossas leis,
e esles (lorceberáõ O que está marcado no art. 81 da lei do
Lu do Outubro de 1828.

Art. 15. Os fiscaes de fóra da cidade seráõ o!>rigados
a fazer as arrecadações das cabeças d gado que se matarem,
e l'crceberáõ 5 % do que arrecadarem.

~ 1.0 Quando estes deixem de o fazer, seráõ obrigados
a ItIdemnisar aos cofres, dos respectivos direitos a sua custa.

~ 2.0 Os fiscaes de fóra seráõ obriHados a enl.rarem
com as quantias que arrecadarem trimestralmente, deduzitlas
suas porcentagens.

Ficão I'lJ\'ogados os ~," f," ,"_).0 3.",)~ 1,uni;,odo

fizol'em I'O('~Ja d" 11/' ( as nas margens dos COITi'lIOS scráõ (1)1'1'(1"110'
csenLu lal-os: multa de 20iil li 30~. o' , lO'"

Art,l),o FiL:a supprimido ol~3" I '
a.os mascates lJlW v(1ndl'rl'm f" ~, • 10 art. 21~, fjualllll
Ll,radas de seus n(\[~oGiosiá 'coll a.~?~d:~~dunlro dI) m,lIlIicipilJ,
fora do lilllUic,ipio pagal'iü o in~I~O~[(I)"i' 1~,I~;,OS,qll~\'Ierum de
WO~ quando n50 IjlIeJr;-io pag.ar. : I L ü . mlllLa dn G01'P a

~ 1 o 1" - '~, <Jcall sllppl'imidús o ~~ l) " IId
parte rolalil'a sohr'I' o im 10't . ,?~" o" o art, 211 na
omcio Oll omdnas.~ I ~ o de _'1P aos omciaus di; qualqul:!'

ArL. 10. Os Lapumv" U" ,cum mencionados' no 'lI't .;~.i'-'(,~1~ltnaeScavallar, muar 011 I'al:.
em dianle com os m~iré)et~I~}:ls .~)(JrL~ll'as, s?ri\ü l'1.'iLosc1'ora
metro um do ouLl'o e 's ,t, ,: 1/1 c:t I os em dlslancla de U:lJ
modo que poss,10 r~sislli/a \(:;'~Is ~(~~'~"~Il, bom ;lInill:l'atlas, di:
dendo a cerca ser I'm p' CJj~ qdvl ,1l11ma!darnlllllllo !Iil-

de UOllS melros (, "( 1I'1I;n~;~ l ollada, 011 '~rnbem mllrn; 'vallo
largura, e dOlls m~tr~s '(I " 1~0~dll)~l~ ClillLIm dros tl li baGa (11l

I I
' '. P ,IlIH Ii 'Ilil" l''JI''lS 'o '( e a tura, arbustos (li' eS"j I "I" '." ,. 11 \ 1101lSmd!'o~

pazes de obsLar a p;ssa':~ ~ 10:, )1'1~IIUIII(IOSU,II panlalllls ea-
grande. . " /1 a qtl" quer animai de pUI'Le

2H.i -

~ 1. 0\ N[io estanl'O os ta
!na, os .donos das plalliil(:des ~~~~mes,CO,I,lflll:~Wo.;[rl:;:;o aei-
IlIdi:mnlsar:;io st'r,'IÕ 0111'1':' I'. 111 de p, rderem II dlrl'llu de
.,.. ., , ,g<tl o~ a [):lfréll'i'lll I 'I .
<lS ollensas IIlIe fIZ('relll ' os,' '". Ii os 1II1'I(jSIt:"ae~

,__ <l allunaes, v

~ ') ° S', ~.-' .. lOS tapumes ('stivel'l' I.'. l' ,

l.rgo aCima, ()s donos (hs ('I' 'ar,õ "In ,,~~c~, conl'ornll' o al'-
c:,da cabeça de ;'I;in'l~I"c ',: 'II~o" p;q~ai';IO a mulla de ':!.:;tJ fiO!'

. " a~.l d/' mll'l" ou "qlle LC'llhasido avisado pOl'orde;n dO'[i,;cal.\,lC(;Um, lIlI1a v,'z

Art. -li. E' prohilJid" 1'0' r, I ,0,.ruas e praças da sélle '(}'I" /'1' . I S, " /.tS ~ f) lestil'ldades, lias
, , ., :> et' 11('Z 1'1" I' di' t 'L IClplO. ter [lÓrCOSsollos C' h .,"t',' ,., ~!'IC os , I'~tl~ muni.u" . .., .,1 ,I I OS I' C'II'I11'lr I

C'J'iJJ e o duplo lia rcillr,ilieneia.' , os: mil ta de q:;p;'l

.\ 1'L.1 ':!..



PEDI\O VICENTE DE AZEVEDO.

GOO1Jl
3iiO:t1J
H01Jl
100$

1 :GOO
80ltl
800S
140;'P
li01P
GO:t1J

3:.180:t1J
1~001'P

1:000:t1J
1:000:ftl

3GO$

•

GOO~
.I:OOO~
300~
4001P
1~00l'/l
4.00l'/l
2401P
f;OO1Jl
120:t1J
3tiOS
30ffi'/J
GOOltl
200:t1J
1201'P
.100:t1J
200:t1J

3:4001Jl
3201P
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Com barreira do Taquaral . . .
l( porcentagem ao fiscal e procurador
« matadouro publico .
l( mercado do Rosario.
« dito de Antonio Dias
« expediente da secretaria
l( caminheiro . . . .
« dventuaes ..
« criação de expostos .
« corpo de Deos . . . • .
« illuminação interna da cadaa
l( custas judiciarias
« eleições poli ticas.
« relojoeiros .
« festejos nacionaes . . . .
« a ordem de S. Francisco de Paula
« obras publicas . . . ..... .
( pagamento de divida passiva ltqUldada.

~ 2.° Barbacena-7:tilOl'/l, á sabor:

Com o secretario .
II fiscal
l( porteiro. .
« expostos.:. . .' .
« illuminaçao da Cidade
« idem da cadêa
« custas j udiciarias
« eleições politicas. .
« expediente da secreta~'la
« estafetas. . . , .
« obras publicas
« eventuaes
~ 3.° .Juiz' de FÓI'a-21 :200~, ~l saber:

Com o secretario
« fiscal .
« porteiro .

TOMO XXXXIl PAI\TE 1.'
2:MjO~

i;OO1P
aoo~

(L. S.)

Para V. Exc. ver.

Forlunalo Dias da Conceição a fez.

JI onorio II erméto pinto de Figueiredo,

Secl'etario do governo.

llesolucão quo lixa as despezas das camaras municipacs nalla declara-
t\[IS para o anno Iin ceiro municipal do 1.0 de Outubro de 1875
ao ultimo de Setembro de 1876.

nhecimento e execução da referida Resolução pertencer, ((li e
a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella gt)
contém. O Secrotario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palado da Presidencia da Provincia.
de Minas Gc,raes, aos vinte e sete dias do mcl. de 'ovnmbro
do allno do Nascimento de Nosso Sonhar .Jesus Christo do mio
oitocentos e setenta e cinco, quinquagesimo quarto da Indo-
pendoneia e do Imp6l'io.

RESOLUÇÃON. 21\)8-DE 't.7 DE NOVEMBRODE 1875.

SelJada e publicada nesta Secretal'ia aos ~7 de Novem.
bro de 1875.

- 218 -
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~ L° OUl'OPreto-12:80ffi'/J, á saber:
Com o pessoal da secretaria

« medico do partido
« fiscal .

Pedro Vicente de Azevedo, Presidente da Província de
Minas Geraes: Faço sabor a todos os seos habitantos que a Ag.
semlJJéa Legislativa Provincial decretou li Resolução seguinte:

Al't. L° As camaras mur:cipaes da Provincia do ~li-
nas <":eraes, abaixo declaradas, Í1cão autorisadas a despender,
no allno financeil'o municipal de L° de Outubro de J871;
ao ulLimo de Setembro de J876 as seguirtcs quantias, á
saber:
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800j/l
1:000j/J
1:5001'/l

300j/l
2!IO:/P
300j/l

2:000li'l
2lt.Oj/J
tiOj/l

IGOli'l
80j/J
50j/J

lt.50
'1:20m'P

25fi;\\
ü5Ü;\\
3Gj/l
200~

I:OOO~
!lOO1P

~:200li'l
I:0001'/l

10:688"
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Com procurador 20~
« aferidor . 100S
« porteiro . 80
« fiscal. . i20:tJ'l
« limpeza da cadêa liOS
« custas judiciaes. 'JoOOS
« eleições . i50:tJ'l
« aluguel de casa. HiO;»
« caminheiro. . H50:tJ'I
« evcntuaes . .140iil
« obras publicas 2:270j/l ,

~ 6." Mar de Hcspclnha-2lt:300;\\, á saber:
Com o secretario.

« fiscal geral. .
« fiscal do districtú
« guarda fiscal. .
« porteÍl'o c sineiro.
« medico . .
« procurador .
« correio . .
« caminheiro. .
« correições e fiscaes.
« expediente . . ,
« eleições. . . . . . .
« aposentadoria do juiz de direito
« custas judiciaes. .
« limpeza da cadêa.
« limpeza da cidade. .
« assignaturas de jornaes .
« extincção de formigueiros.
« restituições de multas.
« cond ucção de pezos. . .
« su tento tJe presos pobres.
« eventuaes. . .
« obras publicas .

~ 7." Oliveira-6:250j/J, á saber:

F. N. 18.

GOO;»
-tOaS

. G008
(jOO;\\
'~liOiil

80;»
120lií
80S

300iil
1üOg
-120;»
400~
'~OOlií
800;1>
2',0;»

2:0008
9:2808

4001»
80;»

1:2G~
'~OmP
3Go"

1:0001'/l
GOmP
400;»
800$
20~
.I!')~
1:l0:tJ'l
4008

11:000;\\
1:5008

•
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f.om estafeta. .
« administrador u~ ~ata;lou~o: . .
« porcentagem ue 6 "/"ao procurador de

~ 1 :OOffiilOOO. .
« gl'atificação ao mes~o: : . . .
« guarda da praça do mercado
« custas judiciarias .
« eventuaes . .
« remedio á pobres . . .
« agua., luz e limpeza da cadêa
« quali~cação. eleição do j ury
« expediente da secretaria •
« 3.' parte ao administrador d'o c~miieri~
« sepultura á desvalidos
« obr.as p_ublicas e illumin~çã~ . . .
« axtlllcçaú de formigueiros .

~ 4." Pomba-16:340S, á saber:
Com o secI'etal'io. .

« porteiro e sineiro
« fiscal geral . . .
« fiscal dos districtos.
« custas judiciarias
« expediente )
« eleições. . .
« caminheiro. . : : : :
« luz, agua e limpeza da cauêa.
« ~ Iam peões no paço. . .
« extincção de formigueiros.
« medicamentos aos pobres.. .
I( aposentadoria ao juiz de direito.
« porcentagem ao pl'Ocuradol'.
« idem ao aferidor. . . .
« eventuaes. .. . I'.

« obras publicas.. . . . .
, ~ 5." Queluz-4,:300~, a á sbm':

Com o gecretario.
« expediente



TO~IO XXXXIl PARTE L'

Com u secrelario .
« fiscal. . . . . .
« idem de Sanla Quitcria .
" continuo .
t( medidas metricas
« illullllllação da caJêa

500;'IJ
300;'IJ
20011J
:W011J
toO;rtJ
toOj'fl
2110:t1J
üOO11J

fiO:t/l
1Il0:t1J
tüO;'IJ
':!OOi'J\
:JOl);j1)
2;iOj))

':!:iOOi'J\

7(H);'
120:;'il

1I ():;'il
1';Wj'fl
üt,(i:t/l
IOOi'll

40mb
8011'

150;'IJ
'100~

üü:t1J
WOlll
;W:;'il
liO;'IJ
üO;'IJ

~O();'IJ
1:';WOl'll

500;'IJ
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F. N. -IS.

Com o secretario.
t( continuo.
« fiscal .
« expediente . .
t( limpeza da cadêa.
« custas.
« qnalificação
« expostos. . . .
« aposentadoria do juiz. .
« fundo de emancipação o auxilio.
t( obras publicas .
« procurador .

~ -I I. Uberaba-6:0001'tl, á saber:
Com o secretario

t( fiscal.
« continuo.
t( evontual's.. .
(t despezas de arrecadal)ão.
« eaminheiro .
« illuminaç;lo da cadêa
t( procurador .
" eleiçõt's .
« ~ljssões do jury
« custas.
t( I'l~posições . . . .
t( uxtracção do formigueiros
« Ixpediento
« obras publicas

Si 12. Sabarã.-5:SIOl'P, á sabl~r:

600S
80S
220~
31)5
60S
üOn
201'tl
801'tl

300;'
ItOOS

2:000S

650i'tl
60~
74.4l'P
, 9fi1'tl
1001'tl
8QP
8011\
fiOi)i

2001'tl
300j'tl
1:iOj'tl
2501'tl

2:nOO1'tl

4.2mP
2iOi'tl
f;o~

6M,w!)OO
200w
300~
3ÜOl'P
.100l'P

3:9'13l'PIOO
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Com o secretario e expediente .
« fisc.a) e continuo. . . .
« procissão de Corpo do Deos.
« pezos e medidas melricas
« custas j udici.aes. . .
« caminheiro e evenluaes.
« agua publica.
« exposlos. .
« obras publicas

~ S.' llabira-6:2001'tl, á saber:
Com o secrelario e expediente.

« medico ..
« procurador.. .
« encanamenlo de agua.
« oslafela .
« eleições .
« jury. . .
« qualifica,ções. .
« cust.as j udiciarias
(C custas atrasadas.
« evenluaes. .
« iIluminação .
« obras publicas

~ 9. o Ayuruóca-3:8~01'tl, á saber:
Com o secrelario.

« porleiro .
« fiscal. .
« expediente . . .
« procissão de Corpo de Deos.
« limpeza da cadêa.
« eleições. . . . .
« medicamento aos pobres
« custas. .
« even luaes. .
« obras publicas

~ 10. Tres Ponlas-2:986l'/J, á saber:
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(jOOjj\
\OO:r1l
'iOO;'b
'2iiU:tP
~~OO:t1'
ijOOtP

2rjOiP
IjO~
1iifl8
'iOjj\
fi O:r/l
liUjj\
100iP
\O();'I\

;i(};m
l:)70itl

20@
400iP
100:tP
808
20iP
9lOiP
2508
lOOiP
120jj)

34:tP
t6iP!;OS
5008
150iP
300iP
10niP

I:l•.39iP200
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Com aferido
cc fiscal.
cc continuo .
cc enfermeiro de presos
cc relojoeiro.
cc procurador
cc limpeza da cadêa .
cc remedios aos presos pobres.
cc caminheiro
cc assignatura de jornal
cc Diario de AIinas .
'cc expediente
cc custas.
cc eleições e jury
cc fiscaes das fregl1ezias
cc eventuaes.
cc obras publicas
~ 15. riumhy-t:700~, á sabor:

Com o secretario.
cc continuo .
« fiscal.
cc illuminação da cadêa
« expediente
cc aferidO!'
cc custas .
« obras nas ruas
« ditas na ponte
cc obras publicas
~ 16. CUl'vello-ü:OOOiP, á sabor:

. ICom o secretario, fiscal e porteiro
« expediento . .
cc aluguel r1~ casa. .
« iIIuminação da cadêa
cc jUl'Y e eleições
« custas

F. N. 18.

500:tP

800:rP
HjO;1Jl
300~
:.WOiP
r;OOiP
300;1Jl
700't
150~
100;m
6011l

.100;m
4001't
400:tP
'tOO;1Jl
300;ttJ

28:tP
i)00~
100iP
1Q0lP

20:tP
4: 24.7;jjJ

nO~
1 ijO:tP
üOlP
40:tP
20:tP
üO;1Jl
50:tP
100~
500iP
200iP
200iP
üOO;1Jl

2:054;1Jl
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Com expediente
cc expostos .
« eleições
« jury
cc caminheiros
cc custas.
{C eventuaes.
cc livros.
cc procurador
cc medico ....
cc administração de obras.
cc pesos e medidas metricas
cc obras publicas
~ 13. Baependy-9:8W~, a saber:

Com o secretario .
cc porteiro
« fiscal .
cc fIscal dos districtos
cc medico I

« remedio aos pobres .
cc procurador
cc estafeta . . .
cc limpeza da cadM
cc eleições
cc expediente
c, custas.
(C custas antigas . . .
« extincção de formigueiros
cc conservação de agua. .
cc assignatllras de jornaes.
cc eventuaes.
cc procissão de corpo de Deos
cc aferidor .
cc sineiro
« obras publicas
~ I!L l'itanguy-5:2üOiP, ~L saber:

CQll! o ~~cre~ario .



~ n. Santa Rila do Tl1rvo-~.:5Hilli, á saber:
:\00$
100$
r'Aí.!')\.f"

'100$
{208
200$
150S
200$
8\)0890~

30:tP
100~
300:tP
30~
80~

3:Hi(1)\
WO~
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Com o secrelario .
« \iscal .

Com porteiro .
« PI'ocUl'ador . ' ..
« illuminação da cadea
« expediente ,
« custas
« eventuaes
« obras publicas. . .'
« eleições e cammhelros

~ 20. Formiga-3:!13'/.lli, á sabe.r:
;:P d L !t.GOSCom o secretario e despezas do expe I~n c : 2008

« fiscal]. . . .' ., .WO~
« fiscaes dos dislriclos. {208
« continuo, 2008
« expediente 100;'IJ
« custas liOO~
« procurador . . 80;'IJ
« ilInminação da cadêa 2008
« cvenluaes {:;j2!t~
« 'obras publicas . . . . . . '

~ 0.1 Pedra dos Angicos-1 :8'. 7;'113!t O a sallCl': "11.

;:p - • 3001P
Com o s lcretario 1008

« fiscal. 16780'.0
« pI'ocurado!'
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Com feslas nacionaes. .
« remedios aos presos.
« medico .
« j ury , . ....
« extracção de formigas
« obras publicas . . . . .
« mobilia para a casa da camara.

~ 19. Sele Lagoas-2:50q~, .á saber:

!)OO~
100lli
200lli
200~
500;'P
500~

UiOOiJi
250lli

üOO:tP
:JOO11l
üOO1)\
200;7J

GOlli
-1501)\
701JJ

324:t/J
120:t/J
300;,')\
800111

80111

q.OO1i'l
WO~

. 100~
300~
:JO~

20U;7J
üO;7J
401íl
101)\

:JOOiJ\
.):4) (j~

200~
1:120iJ\

.1501JJ
toO:m
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Com procurador .
« caminheiros .
« desapropriação .
« hygiene publica .
« obras da malriz . .
« canalisação de agua.
« obras publicas
« eventUé1es

Com o secretario .
« fiscal. .
« continuo. . . .
« scaes das freguezias.
« expediente . . .
« illuminação da cadêa
« eleições" .
« caminheiro. .
« festas nacionaes .
« custas, . .
« obras publicas
« tratamento aos presos pobres
« procurauor .
« oventuaes . . . ,
« impressão de posturas .

~ 18. Ubá-8:000~ á saber:
Com o secretario .

« /iscal. . . . . . .
« ü fiscaes das freguezias a WO~
« eventuaes
« con tinuo.
« aferidor .
« expediente .
« illumiuação da caclêa
« caminhoiros ,
« custas judiciaes

« procurador
« Clei~:Õl'S '.
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~ 27. S. José d'El ..Rey-3:600l'P. a saber:

!t.OO~
600l'/J
100;'íl

GOi'P
120;'íl
801»
30l'/J

tOO~
GO;1)

2001»
HJjjJ
!t0;1)

120;1)
200~
300;1)
30~

2HiS8!l0

!t00l'P
800S
3G~

400l'P
100~

1:000;1)
5<nP
50S

WOl'P
2001»

50l'iJ8<nP

, . .
LuclllVico
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Com o secretario .
« expedienle .'
« obras publicas

« fiscal. '.
« continuo,
«eleições .
« eventuars
« expostos. . .. . /
« i\luminação da cadêa
, ~ 26. Caethé-2:!J.56l'P, a saber:

Com o secl'elul'io .
« ubras publicas . .
c( i1luminaçào da cadca
« con linno .
« fiscal. .
« eleições .
« j ury. .
c( caminheiro .. .,.
te gratificaç,ão .ao agente do correio
« pesos e medidas. . .
« assignatura de jornal'
« gratificação ao hospital.
« cus las
« eventnae .
c( procurador
« cxpedien te

F. N. 18.

Com enslas . .
cc obras publicas . .
« assignalura de jornal . .
c( custas devidas ao escrivão

Gonsalves Cbaves. ,

~ 25. Arassuahy-2:030l'/J, a saber:

200$
80S
501»
80111
2f.itl
50S

'120lil
HHi=ü\

200:t;\
:3i'.i~
30l'P

!lOOa
'120~'
",'iOS
130l'/J

9<nP
t50~
nO;1)
25iP
tiOl'P

HOl'P
388400

11.80;1)
276;1)

800;1)
4.00S
2i.iOw
3008

5:0008
.1:OOOw

600;1)
200;1)
12w
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Com conlinuo. .
cc cus las j udiciaes
« caminheiro
« jllry. . .
« expedienle .
« eiei,ções ' . , .
cc illuminação da cadêa
« evcnluaes . .
c( ohras publicas .

~ 22 Serro-8:ti62~, a saber:
Com o secI'olario .

« fiseal. .
« pOl'leil'o ,
C( procurador .
C( obras publicas . .
c( eleições e eventuaes
« custas . •
« caminheiro. . .
c( assignalura de jornal

~ 23. Palos-SOOiP, a saber:
Com o secretario .

i( fiscal .
c( porteiro. .
« aposenladoria do juiz
c( cus las . . . .
« il1uminação (la cadêa
« procuradol' .
« obras publicas
~ 2l~, Rio Pal'do-2:!l86li1890, a sabel':

Com o secretario
cc conlinuo.
« fiscal. .
C( procurador . . .
« illllminação da cadêa
« .1l1l'Y. . .
cc caminheiro .



- 230-

Com o secretario.
« fiscal. . .
« o porteiro . . .
« illuminação da cadêa
« jury .
« custas . . .
« pesos e medidas.
« obras publicas ...
« eventuaes e ao prucurador.
« expediente .

~ 28. Cabo Verde-2: i 001Jl,a saher:
Com o secretario.

« procUI'ador. . ,
« fiscal. .
« porteiro. . . . .

, « zelador do encanamento
« idem do rego d'agua . .
« extl'acção de formigueiros .
« aposentadoria do juiz
« illuminação da cadêa I

« concerto da mesma.
« pezos e medidas. .
« obras publicas . ( .
« cventuaes. .
« custas.

~ 29, Paraiso-!diOOii\, a sabor:
Com o secretario.

« fiscal.. ..
« fiscal dos districtos. .'
« porteiro. . . .
« aposentadoria do juiz
« expediente .
« jury. '.' .
« festejos nacionaes
« eventuaes
« custas. .. .
« sustento dos presos.

30()j)\
721/J
!~Oii\
60j)\
801/J

280j)\
646j)\903

i:600i'tl
!!21ii\0!l7
iOO1't

300i'P
3Wi'1J
i201ft
60S
GO:t1J

HJOii\
i50i'1J
200;'P
.1 201ft

80:t1J
GOO;'P
GOO;'P
2008
300j])

500;)\
30011'
2001ft
.120i'tl
200S
5~

iOOii\
100~
300ii\
tlOO1ft
200ii\
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Com illuminação da cadêa
« obras pu blicas .
« .procurador .

~ 30. Boa Esperan(;a-2j670ii\, a saber:
Como secretario .

« fiscal. .
« continuo. .
« aposentauol'Ía do juiz
« custas, . .
« eleições e jury .
« remcdio aos pr~sos
« caminheiro ..
« expediente . . .
« assignatura do jomal
« eVl1ntuaes. . ,
« feslejos nacionaes
« pl'ocurador .
« obras publicas. .

~ 31. Pirallga-3:G':01JJ, a saber:
Com o secretario

« porteiro .
« fiscal. .
« expediente . . .
« illurninação da cadê:!
« oleição e cantinheiro
« ohras publicas. .
« apoiwntadoria do juiz
« procurador
,i custas.
« cventuaes.

~ :~2. {ta]ubá-16:000ii\, a saher:
Com o sl'cret:'.l'io.

« fiscal.. .
« ilkm dos districlos

TO.\lO XXXXII PAliTE 1.'

'I 301ft
1::i'ISS

552i'tl •

300i'b
I40i'tl
ü01JJ

200ii\
JOOi'b
60
50ii\
40;1>
20l'/l
2011J
408

IOOi'tl
üOOiP
9408

300ii\
HO:t1l
1101t'120j])
lfj01ll
lfjO;op
4,50t>
,:!00;1>
{j80ii\

I:HlOi't
250ii\

60017>
4001ll
:V!O;1>
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liOOS
l~jO;;/J
400b

IU01P
270;;/J
li 00;'»
100
fiOltl

300;;/J
':!OO:t1l
IOO:t1l
250;7J
:.iO:tP

3: 4/1 uii\
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/fartaria llel'mdla Pinta de Fi!llleir.eda,
Secretario do govcrllo.

Art. 2,° As camaras ml1nicipaes que ueixal'ão de n-
meller os orçamentos de suas receitas c uespezas so regula-
riÍ.u pelos orçamentos do anno anterior,

Art. 3 o Revogão-se as disposiçõos em contrario.

Mando, pot'tanto, a todas as alltoriuades a quem o co-
nhecimento e execução da referida resolução pertl'lIl~er, que
a cumpl'ão e fação cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provinci a faça imprimir, pu-
bliClr e correr, Dada no Palacio da Pre!'idencia da Provincia
de Minas Geraes, aos vinte I) sete dias rIo Illez do Novembro
do anno rio nascimento de Nosso Senhor .Iesus Christo de mil
oitOClmtos e setenta e cinco, quinquagcsimo quarto da indc-
pcndencia e do Imperio.
(L. S,) PEDIIO VICENTE DE AZEVEDO,

Para V, Exc, vel'.
Farlunala Dias dJ, Canceiçria a fez.

Sellada e puhlicada nesla secretaria aos '-l7 de Novelll-
bro de187U.

Com procurador
« continuo.
« pregoeiro
l( expediente
l( procissão de Corpo de \)cos.
« remedios aos pobres c presos
l( t~Xpostos .
l( eleições .
« custas .
l( caminheiros .
« illuminação nacional.
« luz e limpeza da cadêa
« eventuaes
« obras publicas

F. N. IS.

8(lO~
;-;OOl'iJ

GOO~
I :OOO1P
/IOO~
.13U1P
IOO~
3001P
800~
IOO1P
100~
1001.b
,'IOO1P

H();íl
40011l
IOOii\
80~

/.OO:p
GI)();p
600iP
30011l
300lti

11: :300;P
fiO;1l

200:;tl
3GO~
IOO~

2:0001P
50~
501P

GOO1P
200~
.1OO~
80;7J

!):O;W~

Com continuo. .
« guarda. municipal
.« expediente
l( custas. .
« eleições .
« j ury. . .
« illurninação da cadêa
« cventuaes. .
« puhlicação dos trabalhos
« impressão de talões.
« obras publicas
~ 33. Hio Novo-I I :250~, a saber:

Com o secretario.
« procurador .
« fiscal. .
« fiscal dos districtos
((' conti !lUa .
« medico .
« custas
« impressão de lalões
« caminheiro .
t( expediente .
« il1l1millação da cHiêa
« Iam peão de porta .
« remedios aos pobres.

'" « apospntadoria do j li iz
(t jllr)' ,
« extracção de forl11igas
l( eventuaes.
« gratil1cação ao prort'ssor.
« idem a profess'lré\
« porcentagem aos liscaes.
« obra, publicas
« COI'l'CCÇÕCS fiscaos

~ 3.1.. Mariallna-i:GOOS, a saber:
Com o secretario

« fiscal .
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RESOLUÇÃON. 2 \()9-DE '1.7 DE NO\'E~IBHO DE IH75.

Resolução contendo as posluras da camara municipal do Hio Prelo.

. Pedro Vicente de Azevedo, Presidente da ProvinCÍa do
MInas G~raes' .Faç~ saber .a t~dos os seus habitantes filie a
Asse~n.blca Legls.latlva ProvincIal, sohre proposta da CalHara
MUnIcipal de RIO I'reto, decretou a llesoluçãu se~uinte:

TITULO 1.0

DISPOSIÇÕESG ~nAEs,

.\rt. 1.0 lia contravenção ou infracção, quando n:io for
obser~ada ~u~lquer determ inação nas posturas ou od i !;lI'"
que d dIas laça0 parte.

. Ar~. 2.. Não será imposta pena de pris;io, multa 1111

obrlgaçao qlJ~ não sOJa estabelocida em qualquer al'tiao Oll
paragrapho li estas posturas ou editacs que d't}llas faça~ p:lr-
te nos casos expressos.

. , Árl. .:J:. lia. roincidencia, fluando o contraventol' 011

ll~lractor ja. tlv~I' SIdo condernnarlo n'este muniCÍpio, por ler
n elle commcllldo contravenção ou infraccâo da mesma n:l.
ttlt'eza. .

I ~I't. 4.. Quando o. mulla~o. não tiver meios de pagar a
mu,t,L e custas a ~tle estiver sUjeito ou não dei' fiador irlollf'o
~rn 9uarent~ o Oito horas, será commutada em prisão pur
5-a-IO dIas; estando preso porem, será immediatamente
solto, logo que mostre Ler pago a multa.

.Ar!. 5.~ O contraventor que de proposito occullar
alholar 011 (lJspuzer dos bens que possuir, pa 'a fugir lIo pa:
gamento da multa e custas a que estiver sujeito, será punido
com o dupl~ das penas do artigo antecedenle, observandu-se
a seu respeito o ll1t'smo que se acha determinado na ultima
parte do mencionado artigo.

Arl. ti," (Juando o multadoapl'l'sentar liado!' idolll!O,

Sllr:t a nanca :1cceila pelo juiz de paz, assignando o fiador um
prazo razoarei para a satisfação lia multa, custas e mais dus-
pezas que houver.

Art. 7." QuandO a multa recahir sobre escl'aVOS, será
o senhor ou aquelle em cujo poJer ou posse estiver o escravo,
obrigado ao pagamento da mesma, bem como das custas e
Jespezas que houver.

Arl. 8.° Recahindo a multa sobre menores ou pes.
soas a ulles equiparadas pelas leis em vigor, serão seus paes,
tutores ou curadores, obrigados ao pagamento na fórma do
artigo anlecedente .

Arl. 9." A mul~a ou qualquer oulra pena estabelecida
n'eslas.posturas, nii.o exime o cOlltraveutor de pagar o res-
pectivO imposto a que esteja sujeito, nem de satisfazel" o
damno causado.

Arl. W. O processo da. infr3cção de postmas, é o de.
terminado no :lrt. !15 do regulamento n. !1824 dos 22 de No-
vembro de 1871.

Arl. 11. As Iicl~nças para continuação das casas de ne-
gocio, olficinas ou pro(1ssõcs, devem sri requeridas do t .• de
Outubro ao ultimo de Dezembro de caila anno. sobre a multa
de 1&0 paI' cento 'la importaucia do respectivo imposto, sendo
todas ellas pagas á boca do cofre.

Arl. t 2. As licenças de que tratão estas posturas, se-
rão c.oncedidas na cidade pelo prcsidenle da camara, c fóra
pelos juizes de paz .

Art. ,13. Da concessão 011 denegação rias licenças po-
dcrãõ as partes que sentirem-se aggravallas, recorrer para
:Lcamara reunida, instruindo sua queL'a ou aggravo.

Ar!. I~. O anno financeiro municipal, contal'-se-ha do
primeiro de Outubro ao ultimo de Setembro.

TOMO XXXXII PARTE 1.'
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Arl. -I:i, o producto das multas e licenças
prcgallo nas drspezas da camara.

Art. 16. O producto das arrecadações pertencente ao
cofre da Cclmara municipal, será recebido pelo procurador ou
agentes, que sobre proposta e responsabilidade do mesmo
procuradol' forem nomeados pela camara, e ter'áõ direito â
recebeI' as custas do pl'Ocurador, que com elle, contrata-
rem.

Art. 17. A advdrtencia que se houvel' de fazer para o
cumpl'imento de qualqllel' disposição d'estas postll1'3S, seri
fdta pelo fiscal ou por um supplente em exercício, ou orde-
nal\o pelo juiz de paz, por intel'lnedio do respectivo cscriv~o
ou omcial de justiça, que passará certidão de havê-lo feito.

Ar1. 18. O fiscal ou supplente em exercicio, sempre
que sahir e andar no cumprimento de S6US deveres, poderá
ser acompanhado do escrivão do juiz de paz, e de um omcial
d~ justiça que requesitará da autoridade do respectivo dis-
tmto. .

Art. i!}. Os fiscaes, promovoráõ sem pr'e a boa execu-
ção d'estas posturas e vigiarão sobre que ellas sejão fielmen-
te observadas, I fi

Arl. 20, A disposição do artigo antecedente não tira
á qualquer do povo o direito de denunciar as contravenções
ou infracções na fórma da lei e disposições em vigor.

- Art. ~t. Nos processos de infracções de posturas, ins-
taurados 'pel? p~ocurador, terá este direito a ~"% deduzidos
da quantia hqulda que recolher-se ao cofre.

ArL. 22. Nos processos de infracções 'qne, a requeri-
mento do encarregado da arrecadação municipal forem in-
tentados e eUl que este recahir, a camara pagará as custas (J
as haverá do mesmo encarregado, si por ventura tiver esle
abusado ou sido negligente.

ArL. 23, Nos processos ex~omcio, quando os contl'a-

- 23i -

nlores forem condemnatlos c appdlarem para o juiz cll~ di-
I'citu lia comarca, e ti 'aq uelles em liue as partes uão q ueirão
:continuar, o procurador da camara ou I)S agentes em os,~eus
i triclos, procuraráõ obter vista em tempo e arrazoarao os
a Ilos conforme o ,lirnilo, alleganrlo e requerendo o que for
convenieute.

Art, 2'~. O fiscal ou seu supplente em exercicio, no dia
t.. de cada sessão ordinaria, apresental'á á camara um rei a-
Laria circunstanciado em que" com as informações que tivl'r
ohtido dará parte do seguinte:

~ l.0 De todas as. con.tl'avenções no municipio c tias
mullas que houverem s((l(~ Impostas, bem como dos autos
qlln houverom sido remeLllrlos ao procurador ou agcnte.

~ 2.0 Dos serviços que houver feito nas conslrucções
puhlicas e asseio das ruas e praças, demonstrall~lo slla~ ne~
I:essidacles, já dos meios qne propõe-se lIe os realIsar, nao so
,lenlro da cidade e povoaçõe~, como nas estl'adas munlclpaos,

A1'L. 25. Para o rcstricto cumprimento do artigo an-
tecedente, cada um dos fiscaes dos distric!:,os de fór'a, r~la-
t<lriLao fiscal da cidade todas as conll vençoes, com meLlldas
em seus di<;triclos, em rdatorio circunstanciado, (J as mullas
lue houver imposto at~ o dia 30 dos mezes de Março, ,Junho,
Sdembro, e De7.embro.

Arl. 2G. O fiscal, tendo cOllhecimento, de qualquer
inrracção, lavrará acta, que assignará com duas testemu-
nhas e remette-Ia-ha ao procurador, para que este proceda
conf~rme os ~ ~ t, o e 2.. do artigo ,~Ü do regulamento n.
'tf~2!1,de 22 de Novembro de 1871. '

.\ rt. 27: Qualquer cidadão que tendo presenciado al-
"lima violação das posturas, for chamado pelo fiscal para as.
~itJnar a :lcta ;omo testemunha, e a isto se recusa", será
;n~l1tado na metade da multa pecunial'ia," imposto no artigo
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violado, lavl'ando-se lIe~te l'aso acta, que sorá a as'signda pelo
n~ca I e teslemunhas.

ArL. 28. Qualquer que desobedecer ou des:l.ttender ao
fiscal l1rn acto de sr.u omcio, ou exercicio de suas funcções
por palavras ou por qualquer outro modo sotIrerá a multa
de oilo á doze mil rêis, ,o prisão de dous 'á quatro dias.

. A~'L. 29. Tojo aquelle que, commetter reincidoncia,
sonl'l~ra o ti uplo das penas estabelecidas no artigo vifllauo,
excepto nos casos expressos n'estas posturas.

Ar~. ::lO. Imposto a qualquer obrigação, fica desde
logo asslgna[l~ o pl:azo de vinte e quatro horas, para dar-se
começo, e sera asslgnado um prazo razoavel para sua ulti.
mação ou conclusão sobre á multa de dez á villte.milréis,

Arl.::ll. Quando obrigado á fazer qualquer serviço ou
obra, não ?umprir a obrigação no prazo que for-lhe assigna-
do, sofTrcra a multa de dez á vinto mil réis e o "erviço Oll
obra! será posto em praça e an'ematac1o por quem melhores
condições offerecer: Não apparecendo arrematantes e não
excedendo ? ~ua importancia a cl~m mil réis, o presidente lla
camara ou .JUIZ de paz, mandará fazer o serviço ou obra, e
proceder-s.e-ha contra o infraclor para a cobrança de sua
Import,ancl.a, exce~endo porem, á refe:'ida importancia, a ca-
mara a cUJa consldoraç,ão. seriÍ levada a questão, decidiriÍ
como melhor entender. .

Art. 32. O fiscal ou procurador quo for negligente no
desempenho de seus deveres, sofTreriÍ a multa de toSOOO à
308000 mil réis, que ser-lhe-ha imposta pelo presidenle da
camara, e deduzida de seus ordenados ou porcentagem. Si
d'essa negligencia resultar prejuizo ao cofre :a camara, será
mais obrigado a indemnisa-Ia do mesmo modo, podendo
tanto em um .• como em outro caso, recorrer por escripta á
camara reunrda.

Art. 33.. A camara poderá autorisar ao procurador, á
despender no mtervallo de cada sessão ordinaria o que julgar

- ';!:ltl-

nl'cl's~ario dl!\'endo o procmador aprcslJntar docullIl'ntada a
conta til: sua importancia 110 primeiro dia de cada sess:ll) 01'-

din:lria, alim de Sf'r commissionada.
TiTULO 2.°

CAPITULO t.o

00 ALINlIA \IENTO E EOIFICAÇ,\O .

Arl. :H. A c:unara nomeará os alinhadores que I'Ol'elll
l1ec,'~sarios para esta ddade r. freguezias de fúra.

,\ 1'1. 3ü. Aos ali nhadores com jHJtl1:: I. D, alinhar e per-
lilar oS cIlilicios 0\1 nhra.

'S 2.° Vigiar qlle em qualquer s 'rviço qlli: faç:lo, n:lll
Ik~vi 'm-se l.bS plantas 011 instrllcçõos quo fOl'l'm-IIlI's ;\1'1'1'-
SI'IIl:tllos ptJios Ii;o;C:Il'Sem sens respecli\'os dislriclos 1'1)1' ur-
dem da camara.

ArL. ::lU. O ;dinhadur terá por cada edificio qllo alinhar,
a qllantia de 28000 mil rúis, paga pelo pl':Jjlri\'larill ou d(lll()
tia obra, excepto se o alillhamento rôr de uma rua lIova,
porque neste caso sl'rilo [lagos pela camara.

Art. 37. O alinhador quo não oh~r,I'\'ar o disposto IlI)

. 2," do arL. :3;) (kstas posturas, incolTI'fiÍ na lJ1ulLa 1\1; IOi'
iL'20~ mil réis, alélLl das t1espnzas que fizl'rcllI-St)' com a dc-
molil;ão e levantallll'nto d,l ohra até O ponlo I~ll\qlll~ se acha-
va, quando foi desfeita ou demolida

Art. 38. N'(~St:l cidadl~ I: povoaçõe" II;1U poder-so-lIa
sem alinhamento: ~ nnico, Edilicar, rcut1ilicar, fazer qual.
1J\lI)rconcerto ou obra na fr"nte da::, rnas, praças, lar~as I:
etl~, sob a multa de lOS á 208 mil reis 11dI' ~el' d,'sfl'ila a ohra
á cusla do dono 01\ proprietario, se esta oll'cuJier o alinha-
mento.

Arl. :{n. () alinhador lIão aliuhará I~dilieio. concerto

TOJIO XXXXlI PARTE t..
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ArL. 5:L Os proprietarios O('sla citiad(\ IlIl pomaçõns
são obrigarlos a calçar de pedra dOlls melros, na frente
de sllas casas las rllas, praças (; largos, sob a [T1ulta do (jS
a I':!S mil réis.

TO)IO XXXXII I'AHTE 1.'

Art. ti2, A camara, alem da arbol'isal;ão (IUO (lS pro.
prieLarios são obrigados a fazer na froute lil: suas casas, ar-
borisará o centru dos largos c praças () hllll\ assim a frente
das casas a cujos proprinlal'ios notoriamente faltarem para
esse fim os recursos ou meios neGessarios.

ArL. 'I!), E' prohibido nas ruas e praças da cidade e
puvoações, a cOllstrucção tle casas, cobertas de capi ll\ ou pa-
lhas, e&trebaria e senzalas contiguas ás mesmas, sob a multa
de 20$ mil réis, alem de ser a obra demolid:l.

Arl. ;;0. E' pOl'mittido aos proprictal'Íos fazer jardins
na fl'cntn rle suas casas ou propl'iodade, nos :\0 palmos conta-
rlllS"'da parede de suas casas, ou linha geral rio arrllamento
das mesmas, nas praças e largos desta dLlade c l'ovoaçõcs.

ArL. til, Os proprietarios (las casas situadas nas pra-
'ias, largos e ruas de 1I1'1isde 3U palmos 110largura. sãu ubri-
gados a plantar na frente rle suas casas., couforme o alinha-
meuto que for dado pelo {isca\, arvoredos nacionaes 011 cs-
lr:lIlgeiros a juizo do respecli\'o n cal, a quelll a camar:L
dal';'l parr. esse fim as necessarias im.trucçõl's, soh a multa
de lãS a 308 mil réis,

ArL. l,8. A camara marcará prazo r:l7.0al'cl p:lra, sob
as pcua£ (lo artigo :luteccuenV', serem demolidas as (~scadas
uu dcgr{LOs já existentes e de que falia o referido artigo.

Art. 47. E' expressamente prohibi(lo, nas entrada.s
da. casas que edificarem-se nas ruas e praças da cidado c
povoaç.ões, a construcção de escadas ou degr;'lOs de qual-
quer altura que seja, sob a mnlta de 30S mil réis e serem
desfei tos á custa do proprietario ou dono da ohra.
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ou .?bra" ~om qu'~ pl'imeil'amente [) propril'tario
obl a apll,SI~ntl'-lhe a reslJectin 11"'erl,-
o ( v f,.,l.

Art. flO. As ruas da cidade' .. ,- '-"lira ,Hi á liO InllnrJ" 'IS ... l. 1~I)\Oa~oos tr.rao dI' lar-
, , •• t\ pr,lv,lS rof'los c I . -
drados, sempre que o t,'rreno ' ,,':'. argos, serau qlla
'100 palmos em quadro -A' ... o. I.~tt1~lIl.llr e IlllnG:t mOllos di'
g~lres que scr\'iráõ de l;raça,G':.~~t~~ eC;~~t;oc..•tu rkclar:lr os 111-

o "
Al'L. lll, As llasas que c t,' ';' ..se, 1IIIIIGater:',õ menos d '18 O~lr IU~ll;m-S(! 0.11 r.ee£,llfIGarem-

de I palmo acima do nil'~1 d IM ~nr~~ dI: po dll:elto colllauo.
assoalho. a rU,I, liílo e, do llIvel da rua aO



Deixai' correr immundicias pelas esgotas e
Fazer estrumeiras.

Art. 6l. Ninguem poderá fazer .j.lxcavações nas ruas e
praças e tirar d' ellas tona ou arêa, sob a multa de 1~;f1Ja 8:t1J,
()obrigação lle entupir as excavações e aplanar a rua.

Art. G2. Todos os propriotal'ios e os inquilinos na au-
seneia d'elles são obrigados:

~ l.0 A conservar limpas e desembaraçadas as testadas
(le suas casas, sob a multa de 2':t1J a ti':t1J.

~ 2." Te~,/.ada entende-so SOl'a calçada do que tl'ata o
arl. 53 d' estas posturas.

~ 3.0 A caiar até o Liia W do m07. de Abril as paredes
exteriores de suas casas.

Art. 5\). As \'aHas para expedição das aguas estagna-
ths ou nascidas de predios serão limpas e concertadas {l custa
da camara, somente na parte tle seu transito pelas ruas e
praças, e á custa tlos particulares na parte de seu transi to
pelos predios, sob a multa de Glila 12:t1J contra estes.

Art. 60. Os matel'iaes destinatlos para a construcção
ou reedificação dos predios ou concerto das ruas, só poderão
occupar metade da largura Il'estas, li nas noites escuras o
dono ou encarregado da obra, deverá conservar até tO horas
uma luz que iHumiue a parte entlllhada, sob a multa de 2:t1J
contra o infractor de cada uma destas disposições.

'fOMO :XXXII PAUTE l..

~ ~. o
;)) iJ.

bueiros.
~ G.o Lançar animaes mortos nas ruas e praças publi-

cas, sob a multa de ~$ li 12$.

~ 3.0 Entulhar as ruas, praças e encanamentos publi-
c s ou particulares.

CAPITULO 2.°
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Art. 5!~ Os proprieta . Iquerda do !lio Preto nesta' r1.oJs (e terr~nos i margem e.
renos. com tanto qlie fique CI(~de poderao cel'car snus t(ll'-
co do rio, na extenção ue dum 1I1tervallo da cerca á barran-
d.as como logradouro pub~\as braças, q~~ serão considera-
tirar as arêas neccssarias paco. s~ndo liCIto a qualquer ahi
mil réis conlra o contra~ento;.a o ras: multa de 205 a ;IO~

Arl. ;;;;. Os prazos p~l.I'a r fi ~ráõ mal'cados pelo fis~al ~tl cr,I Ic~çao ou rc~dificação ~I'-

da obra, podendo os m 's entd. a Importancla e natul'i'za
mara, si o julgar altendfvemlos prazos scr prorogados pela C;L-.' ou razoave!.

ArL. tiG. Qnando qualque' J'n' ,cs~ado /lu mina uu olTerecer ' ,I ~r I ICIO~u obra. cstll'cr 1'111
prlCtario ll'isado para dom rC,mlllr nte PCl'lgo, sera (j sou PI'IJ
as penas do art 30 d'cst' o H, concertar Oll reconstl'llil' soli. as postUl'as. '

Art. 57. E' expressamente prohibido:

~ ,i. o Pôr nas portas e . 11 )' •tulas lllle abrão-se pa' f~ . Jane as r a frente postigos e 1'0-• Ia ora, sob a mnlta de fOS mil réis.
~G)o C f'. ;))~. onservar essas rotu h .a VISOdo fiscal para mudar o' 'f e post~gos uppois do

de tiS por anno alé fazer a ml~~~nmo( o de abril', sob a mullap.

DO ASSglO E LlMPEZ• ,A DAS nUAS E PRAÇAS.

Art. v8. E' proh.ibido nas ruas e praças:
,~Lo Expor ao sol, para enxua '

COlllOSe outros generos hl1medeCidOs~ar, assucar, café, sal,

~90 r.utcnsilir~~ flO~,o~~~'l~~l'a,l:fúra das porIas quaesqllcr volulll"s c, .lmpo que o necess " .mente podcl' guardaI-os. ai lO, para eOlllnlOda-
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A.rl. G:l, As despezas para o cumprimento do disposto
no artlg~ ant~ccdente ~ 3.° serão feitas pela camara, quando
o~ propl'le,tarlOs forem de tal sorte indigentes que não as pos-
sao fazel' a s~a custa, e neste caso não terá lugar a imposiç;io
da multa alll comminada.

Art.. í)lL E' prohibido lavar roupa ou de qualqllel'
modo sUjar a agua dos l'egos ou fontes do uso publico, soh a
multa de li1'/> a '12i1J. '

TITULO 3.°

CAPItULO L°

DA IIYGlENE " SALUIlRIDADE PUBLICA.

, Ar'L fi5. Só no matadouro publico, cuja localidade
sera ~eslgllada pela camara fó/'a do rocin to da cidade e po.
voaçoes, poderao ser mor las e esquartejadas as rezes desti.
nadas ao consumo, e d'ahi poderáõ sous donos conduzi.las
pal'a as venderem a retalho, onde lhes convier com tanto
que o fação em lugar patento, onde possa. se fis~alisílr a lim-
peza do talho, qualidade da came e fidelidade dos pesos; in-
cursos na multa dc3 12i1J a 20;rJl os infractores de qualquel'
d'estas disposições. f

Art. 66. Não matar-se-ha rez alguma, sem previo exa-
mo do /iscal, sob a muILa de iOi1J.

Arl. 67. O cortador ou açougueiro que subtrahir' a
carne ao exame do fiscal, incorrerá na muILa de .JOi1J e si
a carne, assim sllbtrahida ao exame do fiscal, fôr vcntlid~ em
esta~o de putrefacção, o cortador som 'era a multa de 30i'il
e pl'lsão por ,15 dias.

Art. tiS, Os matadouros e açougues ser'ão conser'vados
em perfeito asseio e lavados aquellcs uma hOl'a depois de ter-
minado 011 concluido o serviço do talho, e est(~s du<:.s vezes
na semana, soh a multa deIO~.

Ar!. Gl). Talhar para o eonsumo publico gado doente

ou morto, sem que o tenha sido para o lalho, 11 vcud~I' carne
qUd haja-se ti~,terioradu ulJ[lois uo exall~u I}O fis~al". I;uporta
as penas de 1l)~ a 20i1J de multa e 8 a 1.) dias de pllsao.

I

Art. 70. A rez não será morta sem que tenhão ,passa-
(lo 24 horas depois que chegar ao curral, ,onde h~vel:a a~~la
limpa para o gado beber, sob a multa de 58 a '1OSlIul reis.

Arl. 71. E' prohibido nos quintaes ou patcos:

~ 1.0 Ter cOl'tumes de couros e outras man~facturas
prejudiciaes a saude, conforme o jui?,o dos facuILatlv?s, que
(lcverão ser ouvidos nos casos dUVIdosos, e be?"! assim ter
1I0S mesmos lugares cloacas e chiqueiros que ~nc?!llmodem
a visinhança e ao publico, sob a mulL~ de 1.0~ mil reis contra
o infractor de uma ou outra destas dlsposlçoes.

~ 2.0 Não ter pr?mpta, expediçã~ ~s aguas estagnadas
no proprio predio ou Impedll' a expcdlçao das mesmas no
predio do visinho, si correrem pelo seu, sob a multa de 10$
mil réis.

~ 3.. Matar ul'ubüs, sob a multa de 58 mil réis.

~ li" Matar peixes com venen/), sob a multa de 121'/>
mil róis.

~ 5.° Ter expostos á venda gen.eros alimentícios, soli-
(los ouliquidos, j:! corruptos ou damntfic~dos, ~~b. a. mllILa de
':!OSmil réis, alem de serem lançados fora, SI a JUIZOde pe-
ritos olTenderem a saude.

~ 6: Falsificar ess~s e ouLl'os generos .de commel'cio,
misturando-llies Sllbstallclas estranhas com o IDtento de aug-
mental' o seu p so, volume ou quantidade, sob a multa de
12$ a 20$ mil réis.

Art. 72. O juiz de paz do districto da cidade com se 11
escrivão, fiscal e secretal'io da camara, visital'ão torlas ,18
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b~,lic~s e casas de ne~ocio em que se vendeI'em rcmetlios,
e;:ammando-se p.or SI, por pr~lissi~naes ou peritos, e exigi-
r:LOa ap~esentaçao das respectivas licenças. Nos d istrictos de
fora, serao felt?~ pelo re~pectÍ\'o juiz de paz, seu escrivão e
fiscal. Estas VIsitas terao lugar ao menos duas vezes (lar
anno.

Ar~. 73. Os negociantes e boticarios que oppuzel'cm-
se, ao ,~xame de que trata o art. 72, serão multados em :101
mil reiS, e o cxa.me far-se-ha independentemente de sua VOIl-
tade c pelos meIOS legaes.

Art."", Fica expressamente prohibido:

, ~ Lo Vender-so sllbstancias venenosas a pessoas li-
Hes, men?res ou escravos, sem responsabilidade tle pes-
soa c?nheClda, e_de conceito, sob a multa' de 308 mil réis (1
J O dIas de pmao. '

, ~ 2.0, }<'ingir-se alguem inspirado por pote"ncias invisi-
velS, p~o~lzendo cousas tristes ou alegres de que possa r('sul-
tal' pr~J~lzo a alguem, sob multa de -108 mil réis e 15 tlias
dn pnsao.' '

~ 3, o, Inculcar-sI! alguem curador de certas molestias
ou enfer~lda,~es por .segredo, .feitiços ou orações,sob a multa
de 20$ mIl rOls e 8 dias de pl'lsão.

CAPITULO !~.o

DOS CEmTERlos E ENTERRAMENTOS,

. i~rt. n;., Só é permiLtido fazer cnterramentos nos ce-
mlterIOS publicas ou nos que forem estabelecidos por Irman-
~la.des, fic~nd~. vodados o~ ee~i tcrio~ particulal:es, sem JlI'O-
.lUIZO~os J:J.eXlstentos, CUjas dIstanCIas aos cemllerios publi-
cas n~o oxced.e~em a 2 leguas, sob a multa de :108 mil réis
c R dias de pnsao.

Ar!. iG. Ouando,por qualqucr motivo justo, não Jlossa

- ''i/i7 -

o t;lll'pr)ser conduzitlo aus lugares destinados, sel'á isto parti-
'ipado ao inspector cio ((ual'teir<io respoctivo, sendo dl~p~lis
:;I'pnll.ado no lugar mais conveniente e com as neCeSSal'lélS
cuatelas, soh a multa de 101» a 201» mil réis.

Ar!.. 77, 'àose potlai uarjazigo a Ulll cadavor, nelll
aiJril' (;()Vé\ para esse fim, scniio cinco annos depois da data
du ultimo elltel'l'amcnto, nUllca IJxceden(lo, porem, u prazo
a ';!'. horas, soh a pOlia de 68 mil réis tle multa.

ArL. 78. Nenhum corpo sorá dado á sepultura sem
pl'evia partlcipaç;l,o do respectivo inspector do quarleirão au
IUl'ocllOda rregu(~zia, e lia falta daquell(l, do mais visinlJo,
dedarando-se o sexo, idade, eôr, eDndiçào e molestia PI'C-
sumi\"ül da morte, e hOl'a do ralll!cimento, sob a multa de
;iOS mil réis: si houver suspeita (h! qlle houve homicidio Oll
suicidio, o illspector ou qllal(I'ICI' pessoa elo PO\'O levará isso
ao conhecimento da auloridade mais proxima, para proce-
der na forma da lei, depois do que, será sepultado o ca-
da ver

A.rL. 7!L 03 corpos qUI) se LI'rOlll ;l sepultura, (lcvel',lll
licar abaixo lIa sl1perficie da tel'ra, pelo menos 8 palmo~,
soh a pena de lOS réis de multa.

Art. 8~). N,'lIhulll COI'PO Iical';l insepnllo por lllais
de :36 horas, e nem sepultado antes de 24" salvo si mostrar
pntrefacção ou ter sido a mortl) provllllien te de molcstia con-
tagiosa,sub a multa de 20:ti' réis.

~ Unico. O ca.daver do individuo que houvel' SUCCII[l\-
j)ido á. molt~stia wntagiosa, Sl!r~Lconduzidu dentro do (;üixàu
11\':111 rechado, sob a rnulta dI: ';2(h"/ll'éis.

,\rt. 81. Lançar, mandar lançar JU alJ:l.lldouar cada-
veres illseplllLos em adros tle igl'l'ja ou outro qualquer lugar,
a isso n:lo de~tinado, importa a illlposiç;i:u da IIIl1lt:Lde :lOw,
l'eis,e ser I(~il.()Ocllterr<LlIlentl) pelu Ii~(;al ;Lcusta do infraclllr.

rmlo xxxxu I'AnTI': 1.'
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. ArL. 8~. ~ão será dado á sepultura o cadaver d(: illdivi-
~.I~O ,que pre~l~<I~~r-s~ morLo. du ataque ou accidenLe, sem pro.
11,\ c~)mr?lInIC,IVw ~ auLol'ldarle policial, para esla malldar

r rocedel o nccessano corpo de do!iclo e ordenar o 011 Lf'rn.
menlo, sou as penas de 308 réis de 1l1lllLa o 8 dias de (lris;i~.

7fl AI',t., 8:3" ~~o repuLado,f' ~otlLrav(Jnlores dos arLs, 77 I)

~ dOSL,:,I::;postUI él? o~ saclrl'lsLaes ou lmcal'l'crrados da adllli-
lIIsLraçao dos cemltenos,. 1)

CAPITULO 5.•
• I

DA ¥AceINA.

~rL. .S? Todas as pessoas residenLes /10 municipio
Ijue nao Llverem sido ainl~a vaccinadas sl'rão oiJrirra(I"s 'I'
l\lmparecer I d'. I ' 1) •.••,'',. no. ugar, la e .1Ora que forem marcados pula
cam,lra, afim de serem vaCCllladas, sob a mulLa de 58 róis.

r ~ .~: Findos 8 dias depois de operada a vaccinaç;Io,
o~ \ a.cC.II~ados c?mpareCerão ,novamoll Le, para o vaccinador
e~amrn,\1 as pll~Lulas, exLral1ll' o pús nevcssario, ou rçvaeci-
nal-as, sob a muILadliti;'i\réis. .

.. . Si 2 .• ,. As pe/las .desLe artigo só terão lugar, si a cama-
Ia ,1,n~l1n~lar por cdltars,. com a anteücdencia de 15 dias
O IUl:,al, dia o hora da vaccrnaç.ão. '

. ,~a.:,~ão Lerá lugar t~rnbell1 nenh uma destas pena"
SI perante a camara provar-se J u~Lo mo ti \'0,

t . í1rJ' 8;:;. O yaccinador será obrigado a comparecer ne~-
la CI( a e e I~gare: que a camara designar, lOS dias e hora~
1,0.1'ella mar c[II.lo~, ,Podendo encarl'pg:ll' a qualquer [acu!La-~I.\~JU.P,C~~~:l. 1l11.01IJgOIlL("quando I.pulia do vaccinar fora ria
~IlaI, ~, I ~~II:,II}(lo~ porem, os Ilc.cessarjos esclar('cimentos, para
I e~c~.u~ lIn.rn,ed~~LalTlcnle .ao f~~cal. ullJa reJaç.:l0 nominal d:ls
pe. O,IS lIloelll~(tlll, fJUil (1ilIxar:1O de comparecer 110 8 u ",

om dcclaraçao da idade, sexo, cor, condição, e belll'a~s:;~;

tios nomes fios paes, sendo münOl'es c dos seuhores, sendo
igualmente de suas moradas, sob a multa de

Art. SÔ. O commissariQ vaccinador, quo deixai' de
comparecer nos lugares .. e dias marcados' par~ a .vaccina~ão,
sera multado em 108 rCls,salvo se houver motIvo Justo de UH-
pedimenlo previamente participado ao pl'csiclenle d~ camara.

CAPITULO 6."

DOS FACULTATIVOS E 1l0TlCAIUOS,

Arl. 87. ~ellhum medku, cirurgião ou boLicario pu-
der;. (jurar, exercer (lontra do município a sua arLe, sem que
a call1ara lenha conh~cimento de seus diplomas, que ficarãu
r egisLrados.

Us illfracLoros sedL' mulLados em ~OliJ reis, o naS reinei.
delicias em ü;J1) reis e 8 dias de pl'is:lo; GS e~Lrangeiros, porem
alem da obrigação expecificaLla uevol'ão justilicar ou l,rovar
a identidade de pessõa.

ArL. 88. Os qu~ som deplorna kgal exercerem quaes-
l(uêr elas soul'euiLas arLes, serão mulLados em 30:t'J réis. e
lias reincidencias no duplo o em 20 a 30 dias de prisão.

ArL. 89. O boticario que na composição uos remellios
faltar ou excedel'ao receiLado, ou aLé snbstituir um ingre-
dienLe em lugal' de outro salvo nos caSOS em Wle H arte
phal'macenLica o permiLtir, sera punirlo (~om 20liJ a aOjIJ de
multa.

ArL 90. O boticario, alem do disp03lo 1\0 ~ 1." art.
7'•.observará mais: ~ '.o só venderá. rcmcrlios ;\ \'isLa da rl)-
ceita do faculLaLivo, excepLo porem. se [orem de Ilatnre~a
innocellles. ~ 2 .• Aviara.a qualquer hora as l'eeeiLas qtle 10-
rem-lhes apresenLadas, soh a mnlta de :\0'.

1'0.110 xxx XII I'AII'I'I': 1.'
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, A,:t. 91: O botical'io q~e corn~uzer, manipular ou prl'-
paI ar ~IemedlOs. com drogas Ja detenoradas, sofIrerá a milita
de lt)~: ~ UIllCO. Se remedios aSí'im preparados, lorem
para enfermo grave, a pena ser:'Lduplicada, Titulo [to capi-
tulol. ° das obras publicas. .

. ' Art. ~~. Serão feiLas pela camara os reparos do edi-
ÍlelO de pnsao, calçadas, pontes, cllafarizes, tarlllucs, regos (,
equeductos, e outras qnaesquer constrncções em benoficll)
commum'.

Art. 93. Sel'ão mais, feitas pela eamara aquellas obras
tIue .for'em de ~ll'gente necessid,~cle paca o bem publico, SP a
sua l.mportanCla exceder notorIamente ás forças dos ahri"a-
dos a faze-las.

Art, 94. W prohibido: ~ LO arruinar' ou desmallclial'
q~aesqu(~r das .dltas obras ou parte d'elIas por pequcua quu
~eJa. ~ 2. ° Abrir en~anamelJtos publicos ou particulares uas
l.ua~ .e praças ou qumtaes sem autorisação do fiscal, quo as-
sistIra p?dendo, sob á pena de MP á l~ de multa e do 1'1'-
por as dItas obras, 110 seu antigo estado.

Art. 95. Nenhum proprietario de terrenos, onde nas-
cem ~s aguas dos chafarizes publicos, poderá fazer n'ellos ex-
eavaçoes o~ construcç6es, que diminuão ou desviem as mes-
m~s_aguas ,do curso ordmario, sob á peoa de ,.. á 8 dias de
prlsao, o m.ulta de 201.b alem de repor á sua custa; as a'Tuas
em seu antigo curso. b

I

Ar~. 96. E' prohibido aos proprietarios dos suburhios
desta Cidade, tapar as fontes que pl'estão para o publico, a
de que ~l~e ache-se. em. posse por longo tempo, soh a multI,;
de W1.b ,I 20i7l, e obngaçao de demolir a tapagem.

~rt. .97. Nenhum proprietario podera l'mpNlir que por
sua ~,op~lCd~de passem ~ façãO-SI) encanamell tos para eon-
ducçao cl ~.~ll~ aos c!Jafaf'lzes publicos ou particulares, uma
v~z gue s~,.Ia,1~?emrlfSad~ do valor das bemfeitorias que fôr
pl a~lso dl.stllJll 011 damnJllcar para a factura do eUG.1namell-
to, sob a Ululta do 1O;,t1J à J;!01.b,

r, N. Ht

Art. 98. E' prohibido deixar cOI'rer-se agua róra dos
ra"os de maneira damnifique as ruas: O dono do rego ou
all~.lda agu:l. dilnde provem a coutravenção deste artigo.será.
multado em nw .

TITULO ~;."

CAPITULO LO.

DA SEGURANÇA PUBLICA.

Á!'l. 99. E' prohibido pedir esmolas para quaesquel'
inl'ocações sob as p,~nas de ~ á {) dias de prisão c milita de
rit a W1P excepto: ~ 1.0 A mist~l'icordia ~ 2.° As irmandades
(le 55. Sacramlmto, Passos, Dores, Rozario, óas invocações do
municipio, e os que tiverem licença por seu ?ompromiss~,
com tanto, que para esse fim, não conduzão as Imagens, 'p~u-
Ileis bandeiras ou estampas, salvo se for para o Espll'lto
Santo.

Arl. JOO. E' proÍlibido pl'Omover subscripções á lit~llo
de esmolas ou invocar á caridade publica por qualquer melO,
sem licença do presidente da camara,' sob á mnlta de :l01/J
e 8 dias de prisão.

Art. lOl. Não poder-se-hão abrir casas de ,jogos lici-
tos sem lieença da camara, e o'ellas 011 quaesquer outras
licIToexpressa:nen~e prohibi.d?s os ~ogos de parada sob a multa
tIe 201/J:í 301»e pnsão por 5 a 8 dIas.

Art. 102. Não admittir-se-hão nas casas publicas de
jogos ou outros ~uaesquer lugares, filhos famílias e. es?r~ \'os
á jogar sob á multa de 301» ao dono da casa e ~o mdlVlduo
ou individuos que com elles forem encontrados á Jogar; alem
de llagar cada um por s~, estes ~l~imos, .os contra\'entorcs
sofl'reráõ a pena de 8 dias de pns<l,o.

'(0)10 XXXXIl PARTE L'
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am; visinhos conOnantes, sob a mll!tajlll! t:il1l, r. ohrigação dr.
serem desfeitas pelo wntravontor .

AI't, 1O!L E' prohibido:

~ LO Lançar fog? nos. campos. proprios ou de que es
teja em posse sem prevlO aVIso aos Vlslnhos confinantes.

~ 2.0 , Queimar a propria roça som ter feito aceiro polo
menos de 30 palmos, sem participação aos visinhos confinan-
tes, do dia em que pretende-se queimar: Quando pela contra-
venção do qualquer dostes ~~ passar o fogo aos campos ~
matos do visinho, soITl'erá o contravontol' a fiulta de toill a
20i'i\, alem de indemnisar o prejuizo que por ventura houvel',

Art. HO. O gado, conduzido pal'a o córte e outros
liSOS no seu transito pelas rU:iS e praças sorá levado em dous'
laço~. ou tocado entre outras noLoriamente mansos, rl'ece-
llirlo de guia, sob a multa de 51».

Art. 11 t, Os calTOS puxados por bois ou animaes ca-
"aliares, deverão levar guia ou candieiro no seu transito
pelas ruas, sob a multa de 5$ mil réis.

~ Unico. Dirigir o carro sobre o passeio na frente da
casa, multa de 4.$ :'l 8$ mil réis..

, Art, H2. Não poderão ser amarrados a nimaes c:t-
vallares ou muares. dar-se-lhes sal ou qualquol' outra causa
ú comer junto das portas das casas, vedando ao pnblico tran-
silo, sob a mulLa de 5$ mil réis.

Art. 113. Todo :luuel1e que tiver pasto do aluguel.
será obrif7ado a tê-lo seguro com vallos on cercas de madeira
de lei, sob pen~ de ser respollsavel pelo animal que sumil'-se
e multa do 5$ mil réis pl'Ovando-se que sahio por falta de
segurança.

Art. 114. Os porcos, cabras, carneiros que vagarem

"

- 2ii:~-r. N, H~.

CAPITlT.O 2.0

- 2;i2

. m:mDASPREVENTIVAS DF. DAMNO.

AI'l. W:l. E' prohibido montar anim,"os h.• ra \'Os nasruas e pl'aças, sob á multa de 101P á 201».

~ unico. Galopar ou correr a ca~allo do redea solla
pela~ ruas e praças sem ser por urgencia ou á bem do serviço
publico, sob a mulla de f(N/Já 201».

Art.!Oi. E' prohibido no interior das povoações:

~ L. _Fabricar polvora ou qualquer objecto suscepti-vel a explosao. '

~ 2.0 Dar tiros durante o dia e a noite,

~ 3.0 Dar tiros dlJ ronqueira, deitar buscapés, bombas
sollas, que somente são permettidas nos fO[70Sdo ar sob a
multa de WilI c~ntra o fogueteiro e na ause;cia dest~, con-
tra a quem fez a encommenda. .

~ 4.0/ O fogo do ar á noite não sendo por festividades
religiosas ou festejos nacionaes: sob a mulla de JO~ a 201».

Árt. jO!'j, ~ão obrigados o continuo ou o portE\iro rle
~amar~.o carcereiro e sachr'istão :'l locar fogo,flanrlo signal da
l~~endlo em .qualquer edil1cio ou ohra, logo quo for este no-
tlr.lado. soh a mnlta de ;';1» á 10;'11.

. Art. 1.0n.. S:io obrig.ados igualmente o acudir ao incen.
dw os carpinteIros, pedreIros, fOl'reiros. jornaleiros soh :1
mulla de WilI á 201». ., c

. Art: -107. O quo dor noticia falsa d'algum incendio
Incorrera na mulla de WilI á 20ill e prisão de 8 dias. '

;- Art. -108. . E' prohibido fazer fogos ou laços em terra
nao cercadas, amda qno proprias, sem previamente avisar
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pnlas ruas, devel'ão sl~r apprehendidos, depositados ou I'eco-
Jhidos ao curral do cOlJselllO, e precedendo edital do Juiz di'
Paz á quem o Fiscal partici pará a apprehensão, arrematados
24 horas depois, e o seu producto, deduzindo-se a multa de
5#J mil róis, por cabeça c mais despczas. será entregue ao
dono, se o reclamar no praso de ao dias, contados do dia
da arrematação, se porem, antes da arromatação for recla-
mado o anim;t1, ser-Iho-ha ontregue depois de pagas a multa
e. despezas. •

ArL. 1W. O gado vaccum ou cavallar que for encon-
trado. vagando pelas, I'uas e praças da cidade e povoações,
serú recolhido ao curral do conselho ou deposito, sendo
approhendido. Apparecendo fi seu dono, receberá depois de
haveI' satisfeito a mlllLa de 51/J por cabeça e as despezas, que
se liverem fCIto; findo ° prazo de 8 dias sem que tenha ap-
parecido o dono do referido gado ou animal, sera elle consi-
derado como bem do evelJto e como tal arrematado na for-
ma do regulamento em vigor.

Art. i16. Os cães que vagarem pelas ruas e praças da
cit.lat.le e povoações serão mortos com hálas venenosas, ou
sens donos multados em !)~.

Não serão, pOI'em, mortos os que tiverem lia colleira ao
pescoço a~ in.iciaes do nome de sel1 dono, a quem serão en-
tregues depois de haver este pago a multa acima.

Art. 117. Os cães. pertencentes aos moradores a beira
das estradas, fóra das povoações. sel'ão couservados sob cau-
telas de modo que não ofIúudão os vianc1antes,sob pena de po-
derem os accommettidos matal-o~.e incorrer o dono na mui-
ta do artigo precedente.

Art. t 18. E' prohibido solLar animal damnado, que se
pode con~ervar preso ou matar, sob a muita de 20l'fi á 30~.

Art. -119. Os animaes bravos, que possão ofJender al-
guem, serão conduzidos prosos e-um dos conductores os pre-
cederá,avisando ao publico,sob a multa de 5#J paI' cada animal.

r. ~.. 18.

Art. 120. () I1scal mandar:'l tirar a cust~ da camar:!
os formi,yueiros existenlL's nos logradouro.s publleos; e os q.u':
cxisLirel~ em l,rl.djos 0\1 terrenos particulares Je\'l'1ll .S.'.'I
tirados pelos propridarios nos prazos quo lhes lorem mal C,I-
dos, sob á multa de W:m il20:m.

Al'I. 121. S:io pl'Ohilliilos no 1II11~il:lll)O o~ .1~at.u(JlJ' ~
1111 caterelês sem previa licença da aUlOl'Hlade poliCiaI. sob
pena de dispersar.se II ajlllltampnto (~.III\1l1ar 11 dOllo 0\1 ~".-
quilillo da ca~a elll.';;!~ .. Na rdncidl~ncla ,~.ere~~~'ntal"-se-h.t ,I
prisão d(~ 8 dias ate o llllllti.' (1:\ alçada da cam,lI ,I.

Arl. 122. Todos aqlli;lles que jo~a'rell~ l:ntrllt!o (~II

IIlallllal'l~lll ,'(~ndl'r laranjas de cêr:l ehei s de ~\(lll.lljO, pol\.!-
f' 0'0 ~,'I~nlho ou cousa spml'llJantl', para essl~ 1111, I.I'Itl e () J ~ ' •

multados I~m IO:m, e inulilisadas as laranjas I'nl;ilntradas.

ArL.12J. Depois uas 10 horas da nuite, I.) fJ!'uhibidlJ
lud,í a.lnlltallli~nt(} lumnlllHll:io com algazar,ras ~ \'Ozl'~I,as. fJel:~~
ruas, casaS pllhlic:ls ou parllelllarl'~. ~lIh a pena dL.sel .t~1.
I','rsad:lo ajllnlalJlenlo t) flllllladll o dono da casa, IllfjUJllllO
uu aggregadu iJl1I 1~:;'jl:'l~O~.

Ar\. "~1. L' pl'Oliillido canlar 1I11l'l)zar em ,:oz alta pur
Ilccasi;lo de ,:uiLrJar-se al:~lIl1l t:.adal'er 'lurantl~ a 110111' ('II1I:a:-;<I
mOl'tllaria ~:f\b a ptlna dI' :j',]l de milita Ú carla 11m do:; Infra\'-
lol'l.~S,

Ar\. 125. U ébl'io ou bebado t~ncontrado nas ruas,
praças ou outros lugal'!'s public()s seril preso nos dons casos;
LO de acll'lr-se em estado (k f:\ZIll' mal a al~lll)m: 2." de cor-
rer perigo d,' não se podei' acaulelal' Ik qualqll~r lllal que
possa-lIlt: sobrevir l'l't's(~ que si'ja o beb:IlI?, sem Imtl'l;glll:
:"1 sua falllilia, ou condUZI/lo a sua casa 011a dt' qnalqllel pa-
rente 011 ami:.:n~ c q1lando IH'nhnma tp.nha. sera conservado
em cuslodia em quanto durar a hebcdell'a.

ArL. 12li. Os IUlIt:(Is c l"urio:-;os serão. elltre~ues Pl'l:so_s,
;.l SU,' fitlllilia. e ()lI,lIIdl) 11;[11;\ t':IIIi;11I III1S t1lslflctIlS, serdO

Tm!O XXXXII 1'.lllT!': I.'



'1'0)10 XXXXIl I'AlnE t,.

~ L0 imputar algucm em pllblit.:o, contral'ençiii's ou
defuitús ql1e exponhão ao ridiculo, vexame 011 irrisão, ~llS-

. . - 'pella e ma reputaçao.

- ~57 -

~ 2.0 Praticar contra algl1em aetos '1ue na opini:io !:Ie-
ral considerão-se olIensivos 011injnriosos.

~ 3.0 Escrever dislícos ou Idrciros t) pasquins nas
portas ou paredes com tinla ou por qualqnnr outro modo (m
alTronta a qualqner pessoa, e lançar sobre as parrdrs 011 por-
tas imml1ndicias de qualqncr f]ualida(le que S"j:lll,

deiro, sem permissão escripla dos respectivos senhores ou
auministradores, sob a multa de 20:tP a :1O:tP e 8 dias de
prisão, /

Art. t33. E' prohibido inntilisar, rasgar ou arrancai'
edilaes que forem alTIxados nos lugares do cstylo por ordem
das respectivas autoridades, sob a pena de 20:tP a 30:tJI de muI-
ta e 5 a 8 dias de prisão.

Ar!. 13L Os edilaes, assi m alfixauos, só pnder:lo ser
tirados por ordem da respectiva autoridade, que o mand',)~1
lavrar, sob as penas do artigo antecedente .

Art. 135. Não haverá espcctacnlo publico sem previ;),
licenç.a da camara, sob a multa de IO~, alem de tirar a li-
cença.

Ál't. 136. São, expressamente, prohibidas as rifas de
quaesquer objectos ou planos, qualqucr qUtl snja {) nome
com que as queirão acobertar, sob a multa de W:tP a '20:tJ'J e
prisão de 2 a 5 dias.

~ unico. As lotnrias que não fOl'em concc(lida~ por au-
toridade cumpctente legisl~liva, sob a multa de lOS a. 20~,
e prisão de fi a 8 dias.

Arl. t 37. E' pl'Ohibido:

F. N. 18.- ~5(j -

l'ucolhipos a casa que i'ur-Ihes ucstill'l'/UGlJstoula. I' ,ou l.lOnser\'auos em

Art. 127. E' prohibid t 'ças da cidade e lovoa Oe s o oycar, caIxas pel,as ruas e pra-
,ob as penas del4 diag des 'I~~ !Jcenç.1 da autorl(!ade policial,
o tOflue de ' '. ,r ,ao e 1O~ de milita. Excl'ptua-se

caIxa nas b,tndas de mus d'
c por occasião da festiv; I' ~I\ 'I' '. Ica, nos las de reinado

1.1 e ( a II !11andadl~ do Hozario.

, AI'L. 128 F' pÜI'meltid I .
congados, que'cOSlllm:io faze/' I~\'~r (!ullllbetcs, rdlJa~os ou
anno, precedenuo licl'nea d' . OSte~cdradlos el~l. certos lilas do. ~ a ,H! 01'1 a e policial.

Ar!. ,129. Ona!qucl' que .
soas que não tiver~m ad~in"t ' .~om/'.l':tr ti escl'alO~ ou peso
';ousas que não costu lllem t ~~raf.,ao ( (, seus. bens, O~.Ieclos 01\
escl'irlto dos ., I 1.1', s(~m qqe haja aulonsação porsen !Ores tlll()I'CS ou r'.'. , .gará a muHa igual ao ~)bjecto .~(~SOclS,cornpl'leutes, pa-
t~xreda ao valor de ;{O~ e t ,c~mll!~~( o, c01I!. tanto quu não, era" f IdS de I'I'Is:1o.

~ Lu Awutar l'SGral'Os fU"id" 'I ' ••

senhoresoll a autoridade poli '1 I),S, s~m participa-lo a seus
m_ol'adol'I'S do lugar ou na dis~:~ :'. ( ; ~1~J~ ,de 24 I}Oras, sendo
lIao selldu em r1istanc;a maior deG~ai I~ - I guas,.r e 4,8 ho!'as,
te. c?ntando-se '2 lerfllas por r1h ~ 11~.uJS,le assllU~ r()~'f~lan-
e pl'lsão de ti a 8 dias. " O) ,I mu ta (e 20;); a :J0)7),

~ 9 o (' , b'ta de lõi a 3g~.1'(ar o Jccto i'urtado por escravos, sob á mui.

Art. I:J{). O senhol' do es'''' ti'tidpação do ((:. " ,CI,no e[H o recnl)l(10 a 11'11'-
.., f"" ~ acnna, sera olmgado a p:Jrrar todas' des,'li:-
I,as 6ltas, COllcernelltes ao escravu. !O as

Art.I:H. O senhor du e'c'" f'l . •10:"\ alem I " S 1,1'0 uglf o gratlficar:l COOl
'11-, I lJ p,l"ar as dcsI)('ZaS ' ('. . '

!tcllsiio os Ilt'dl'll~tes q'l! .,'. dqlle 1Zi::rel11-se Gom a apl're-. ,'" e o pr('ll crcrn.

flol'ú ~~~'II;;le~.:l;l;asNen!tum rnaseale de tjuaesqucr gelleros po-
1I1crradorias a ('Ser;II'O.'; de qualqucr! fazell-
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~ 4." Praticar em publi . t ' . .
mum são reputados Ilbidinosoc,o ,1CoSf~que na opinião COUl-
~a, são as penas de multa de ~Ig~(~~ ensa d~ _moral publi-
IInp.ostas aos infractores dos ~~ I ° -:;~, e prl.sao por 5 dias
~~ 3.° e 4.° a multa de 20iP a 'lO"'" e :":..' aos IOfractores dos

• 11' e pnsao por 8 dias.
Art. J 38. E' prohi bido:

~ L° Consentir lias tavernas '. , .tamento de escravos menol' 'S ou C,lsas de bebidas ajun-
paç,Io licita e hone~la qne c ;-e fJuae~quel' pessoas sem OCCII-
dedor despedirá as qll~ já hO~l~~r:steJao co~prando. _O ~en-
rem que fazer ahi, sob a multa de ~o~ompl ado ou nao tl\',:-

~ _,o Vendor bebidas e~)i ,'t
bebados, ou trouxerem al'm' s~1 II fU,ol~alsaos que ('sLivcrl'lll
5#1a 108. ( <t. pro 11)1(as, sob a multa dlJ

Art. -139, São armas probil 'd' .
trabuco, clavina, cla\'inotf' re"~~I:'S: plsto!a, bacamarte ou
Ol! sabre, faca de ponta pun'!, I f er, espIngarda, csparl<l
azagaia, [ouce e qllac~qller ~~Ilr,~:ngala,de estoque, SO\'ola,
rantes. ' ou II1strumentos pcrru-

~rt. 140. Ningnem rle\'\" .
das dllas ar~as ou insl umentoe;(l tra~~r comslgo qualquor
de 1/':,0 devera impetrar da aUlorf3~~~lcenç,a ,da camara alem
d~liJiP, alem da perda da mesma ar poliCIaI, ~ob a mulLa
dlda e entregue à autorid 'de I" Ima, que sera a pprehen-( "po ICla .

Art. -IH F' ne' trd.1° . .. I' ',me I o sem licença da camara:
~ . Aos tropeIros carreiro b' d .r~)s.' trazer faca de ponta ~ s I ds, OJa elros f) POI'(I"l)i-

CICIOcle qnalqnel' ti1'.5 tas oe ove ~ lIl'ante o ell'ectivo cx:er-. , cupaçoes: '
. ~ 2. ° Pistola e e~pat1a a' ffi'f1dades Jol,'cl'ae . ' .. (os o lClaes de 1'lIstiça e qlltO-

I S elO excrCJCIO: n

d" ~:3. o Aos militares e mais
t!lgencias á bem do sl'nir.o I,,!essoas qllo csLiH'rem em
dade policial. "PII ) ICO,por ordem da au tori-

F. N. 18. - 2~9 -

Ar~. l!l2. E' prohibido:

~ 1.° COl'lal', arrancar ou damnificar os al'voredos
plantados para arormoseamento das rllas, praças e largos da
cidade e povoações, sob a multa de ;)~ a 10~, alem de sa-
tisfazer o damno causado.

~ 2.0 Arrancar ou damnificar as grades que cercão
os arvoredes, quando ainda sejão necessarias para a Ma con-
servação destes, sob a multa de!J~ a 81»,alem da obrigação
de I'oconstruil-a a sua cusla.

~ 3.0 Se a destruição ou damnificação dos arvoredos e
rr.spl'cti\'as grades róI' feita por animal, será o dono deste
multado na quantia de ;)~ a 10i1J e obrigado a pagar as des-
pe7.;~sou valol' do damno causado, .

Art. H3. E' prohibido:
~ LO Cavalgar ou Iransitar a cavallo sobre a testada,

calçada em frente das casas, sob a multa de 5~ a 1O~.

~ 2.° Dirigir animal carregado sobre a mesma testada,
sob a multa do ~ antecedente.

CAPITULO 3.0

DAS IIOÇAS E ~IATAS.

Art. H1L E' prohibido cortar as matas das origens das
aguas da servidão public3 ou de f.lzenda em commum, sob
a multa de H>~.

Art. urs. Os proprietarios de terrenos em commllm,
não poderão pia tal' senão, em proporção do que possnirem
d'ellas, salvo, se houver combinação entro os socios.

Art. 1!IG. E' prohibido entrar nas plantações alheias,
sem licença de seus donos, salvo o caso de necessidade sob a
mulla de D~,

Tmlo XXXXIl PA.RTE 1.'
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Ar1. Hi3. Os propl'ielarios, fazendeil'o:y, farão ponll::;
sobre os rib 'irões ou corrrgos, qne não tivorr'{[\ mais ,(\0 ':!O
palmos de largura, por onc!o p:Jssal' a estrada uu caminhos,

- 263-F. N. f8.

pas pela rua direita, logo quo, recollstruil'-se a ponte da rua
de S.. Joaquim, por onde dever,10 ll'ansitar, precodendo aviso,
do fiscal por prilZO de ao dias, sob a multa de il1ft, contra o
dono, tocador ou capataz das boiadas e tropas.

Art. 158. Nin~uorn poderá tomar para seu uso exclu~
sil'o qualquer parte de um t"rrnno publico, lIem aprovnitari
o dl'sfructo ou posse por mais antiga que seja, sob a pena de
~ dias de prisão, e multa de 10:/1)a 30~.

Art. HJ9. Nenhum Pl'opl'ietal'io impedirá que em suas
terras se fação estradas, quando necessarias, sou a multa da
20:tIJ a 30:tIJ.

As estradas terão um leito de 16 palmos de larlrura e
dr'svios ou descorlinamentos de 7 pJlmos para cada lado,
sempre que ü terreno o permittir.

Arl. '160. Os pl'oprietarios silo obrigados á dar esgolo,
as aguas e immundicias qno damnifica['I~Ill, arruinarl'lll 011

(amarem incomlllodas as servidües publicas; oqllc SI) OPPlI-
z\.r por qualquer modo, incorrur;l na multa de fj:tIJ a toiJ>,

A1'1.1 G I. Nos casos 'do artigo antecedon te, proclJ(Ii'r-
se-ha com moderação; os esgolos somente far-so-hão sobl'e
as plantaçõ.'s 011 bemfeitorias. havendo necL'ssidade e aced-
lando-se o lugar designado pelo propriutario, se não olfun-
der a sel'vidão publica.

Arl. ,162. Emqllanto não for executada a lei dns ~~
de Agosto de 18:!8, os proprietarios trar;Io limpas as suas
[I'starlas, pdas estradas, as concnrtarúõ, dando esgotu as
agnas () dando-lhes a largura qlh) marca0 estas postura."
descortinando-as e desempach:lIldo-as, sob a mnlta de 201'Jl a
30:tIJ.

- 2G2 -

DAS SERVIDÕES PUBLICAS E ESTRADAS.

Ar\. fü7. Fica prohibido o transito de boiadas e lro-

CAPITULO 4.0

e conhecendo da utilidade do mo~mo para ambos os confi-
nantes, sua extensão, ()ualidade, e custo, daráõ por termo o
S~l! parecer, no qual exprimirão a Slla opinião sobre a possi-
bIlidade da parte rCCllsante concorrer com metarle dos servi-
ços Oll do Cllsto rio tapume.

. ~ 2,0 Na decis,Io, sendo esta pela convenienc:a e utl-
Irdade do tapume, para ambos os confinantes convencendo-
se da possibilidade da parte recusante, conco'rTer com meta-
de dos ~ervjços ou custa, marcará um termo para começo e
conclusao da obra; quando porem, se convença, dos poucos
recursos da parte recusante, marcará um prazo nunca mais
de um a~no, para I;sta pagaI' a outl'a metadu da custa do la-
pum~ feIto, á Icontar d~ sua conclusão, sendo livre á parte
lllteressada fazer ou dOlxar de fazer o tapume, quando ° pa-
gamento depender de prazo.

~ ~,o A parte recusan'te que conCOfl'el' com metade
dos servIços par~ ° c.J1neço e conclusão do tapume no pl'azo
marcado, que nao pa~ar a sua quota :lO dias depois da obra
acabada'p~l,a parte IIIteressada, quando for reconhecida a
sua P?SSlblll~ade na decisão, ou não pagar no prazo que a
autol'l(1:lde tiver ,~arcado, pagará .12 u/o sobre a metade do
custo, em benefrclO d~ pal.te que ti ver feito a obra. a sua
custa.

. Ar\. Ui? Os que desfizernm ou arl'Uinarem obra ou
servl~os alheIOS, e os que de proposi lO deixarem abertas as
porterras que vedão a entrada das fazendas, sel'ão multados
em 1O~a 20~.

Ar\. HiG. E' prohi.bido abri!, caminhos, alarga-los ou
muda-los em terras alheias, sem mtervenção da autoridade
competente, sob a mulLa de 20:/1) a 308.
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ainda que particulares, sob a multa de 20~ a 30~ alem de
serem a.s mesmas fcitas a sua custa, não as fazend'o nos pra-
zos rlue forem lhe marcados.

Art, lü4. Os caminhos particulares sel'ão coneertados
pelos moradores que d'dlcs se servirem, rateadas as despe-
zas na~ proporç?es ~'1S testadas de cada um, Se algum não
cumpllr a otmgaçao, qualqner (]'elll~s poderá fazer a lim-
peza ou concertos, e haver dos outros a quota corresponden-
te na .fo!,m.a do arL. UH (J seus ~~. O que recusar ou fizer
(\ppnSlçao mCOITorá lia multa de 20lll a :JO~,

Art. 165. Nenhllm proprietario, ou pessoa que o re-
presente, roderá estorvaI' o côde do madeiras e arrallcamüll-
to ritl pedras em suas terras para a construc~.:Io de pontes e
estradas e sna eonscrvilljão, uma vez que st'ja indemnisado
do valor, pela commum e geral estimaç,lo do luna'r sob a
multa de 10lii ? :10;';. o ,

ArL. HHJ. E' prohibido, uzurrar, tapar, mudar, estrt'i-
tal', entulhai' ou r1e qualquer modo damnificar ou arruínal'
cstl'adas, pontes, caminhos, ainda de um só morador ou
C)uaesquer obras publicas, sob a multa de 30~, '

At'L 167, E' pruh ilJido passarem carros earrerrados
/las pontes de madl!ira, salvo sendo dos que as fizerem ~ \lua
c~sta. ou antes obtlvert\m licença. Em todo caso os carros
Ilao traráõ madeir~s a rasto que passem por sobre as pontes,
filas n praças ela Cidade e povoações sob a multa de 5,# a 1Ol'P.

.Art. -168. A camara' mandará collocar marcos nas on-
cl'l,lzl,~hada~das e~tl'adas que indiquem por letreiros, a po-
VO,lÇ,lQmaIs proxlma ou fazenda importante.

Ar!. Hi9. Quando os proprietarios e fazendeit'os não
pndl>rem cumprir as obrigações impostas nos artinos antece-
dentes, sobre pontes e estradas, por muito exc~derem as
s~las forças" o fi~eal. pilrticipanÍ, a camara para auxia-Ios pe-
~lllldo alltOrI,Sal:ao ao gOVCl'IlO,quan(la for precisr" mandando
lazer u que lar de urgenLissima necessidade (lublica, e dando

t'. ~. 18,

conta circunstanciada ao governo dos mütivos u acompanha-
110 dos documentos que tiver.

CAPITULO 5."
SOBRE A VENHA \lOS GE~EROS.

Art. 170. Os que atra. ves~a~em ou. abarcarem ~OI.ltJro;
de primeira necessidade, corno seJáo, milho, arroz. f:mnha,
toucinho, carne, assucar, e &, rar.endo monopolio d'elles p:l:ra
vendeI-os ao povo, indo r.travessal-os nas e~tractas, suburblOs
ou roças, 0\1 ao chegarem :1 cidade, sofrr()r~o . 8 di~s de pn-
são e 30:tiJOOOréis de multa, o duplo na remwlencla.

Al't. 171. Os vendedores dos generos do artigo antece-
dente os levarão a praça do mercado. () emql~anto esta ~-1O
existir, ao lugar designado pela camara e all! os vc~derall.
Em tempo de fome alli conservar-se-hão, por um dIa pa\a
quem quizer óomprar; c !Iio i) sendo, por troz hora5, depo,ls
do que. os poderão vender, corno lhes parl'ccr bem enmo nos
ditos prazos, não sendo por atacado. Os contt'aventorrs, ven-
dedor e comprador, serão punidos com 30::000 réis de multa
com o duplo na reincidencia e 8 dias dt: prisão,

Art. t72. Na pena do artigo antccr,dente inc~rrct'á I tam-
bem o roceiro, conductor ou vendedor, que rlepols rIo vendor
os ditos generos no mercado publico os'revcnder occuitamenle
por ordem de outro.

Art. i73. As casas de negodo a cxcepção das hoticas
fechar-se-hão as 10 horas da noite e ahrit'-s~:-hão depois ,de
amanhecer, sob a multa de lO~()JJ réis e o duplo na relll-
ddencia.

Art. t74. Para a boa execução deste capitulo c do an-
tecedente, o fiscal e agentns li~l~:\e~.visitar;lo as l~asas de no-
gocio uma vez por mez e aS I1stradas de:3 em 3 lIlCZCSem
seos respectiyo~ districtos, sob pena dll :30i)'lOOO.

CAI'ITULO 6."
DOS IMPOSTOS ~lUNIr.I~'\ I~S.

Al'l. li;;. A camara al'l'l'l:atlar;'l ;\l\lIllaI1ll"III,\ (íS im,
postus seguinte,;;
1'0.\10 XXXXlI. l'Alln; l."



~ -lG. De cada um hotel, casa de pasto ou hospeda-
ria, IlO~OOO réis.

~ O. Oecada.um.hotel, c~sa de pa?to ou hospedaria,
contendo um ou maIs hllhares, jO~OOO reis.

~ 18. De cada uma casa de jogo licito, W01POOO réis,
se for de bilhar, !lO~OOO.

~ -19. De cada uma casa de molhados, sal, generos do
raiz ou de fóra delle, ou somente do algum destes genam ,
H>~OOO réis.

~ 20. De cada uma casa, em que somente venderem
fazendas seccas, ferragens, mil~dczas, louça 0.11 outro qu?l-
quer genero não compr~henllIrlo no ~.anteI'101', menos jO-
ias, drogas ou roupas' fCitas, 20111000 I'OIS.

~ 21. De cada u ma casa em que ven~lerem-se ~on-
juntamente genel'os seccos e mol~ada.s de for~. do palz e
exceptos joias, drogas, ou roupa fOltl, .~O$OOO rOls.

~ 22. De cada uma casa em condições identica~, as
mencionadas nos tres ~~ antecedentes, mas, estabelecll.1as
fura das povoações estações ou recebe~ol'ias a margem de
esll'adas publicas ou particulares, proxlmas a cultura de
cafó, 200111000 réis.

~ 23. De cada um ne~ociante q~e vendei' aglÍ~.rdente,
far-so-há. a lotação' e pagara alie por pIpa , 8~OOO reis.

~ 2'l. De cada uma casa em que vender-se roupa feita,
iO:ftOOO réis.

~ 25. De cada uma casa em que vender-se sal ensa-
cado, lO~OOO réis

~ 2G. De cada uma padaria, Hi~OOO réis.
• ~. 27. De cada uma pessoa que exercer a pl'Ofissão de

dentista, 50111000réis.
~ 28. De cada um retratista que tira retratos. por

machina, 5();fPOOO réis.

TOMO XXXXII. PARTE La
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~ I." .De cada um agente nu comprador de caró por
conta propna ou de outrem para exportação, 208000 réis.

~ 2." . Dp, carla um mascate tle obras de prata ouro 011
pedras preCIOsas, 3008000 réis. '

~ 3." De cada Ulll mascate de quaesquer outros gene-
I'OS, ~008000 réis.

'~ '1.0 De cada uma olaria ou .fabric!l. de ty'lolos e te-
/lIas, 20S000. .. .

. ~ 1)0" De cada ullla fabriea de charutos, cigarros, fumo
pl.~ado, ou de casa especial para rende)r estes "eneros 205000rms. ti ,

.~ 6. o De cado! uma casa de colchões, 1O~OOO re"l's.
~ 7." lJe cada uma casa de funileiro ou, latoeiro,- HiS

réis.

& 8." D I~ e ca( a uma casa de relojoeiro ou ourives, 20:moOOréis.

.~ 9.," De cada cas~'de rel~joeiro ou ourives, ou qual-
fJ~el oult a onde SUvendao reloglOs, cOl'I'entes ou objectos de
pl ata, ouro 011 pedras precIOsas, 50~OOO rtJis.

.. ~l O. De cada fabrica ou easa de vender fartos ,lI'ti-
IIclaes, 20i'i'OOO réis. o

, ~I.L De c~da. casa, loja 011 tenda de alfaiate, sapatei-
Io, sell~~ro mar~llIelro, ali outra qualquer officina não GOm-
prelJrnolda nos ~~ anteeIJ(}ente, IO:mOOO réis.

~ 12. lJe c:uJa UIll mascate de objectos de funileiro
latrJelro 011 sapateil'O, 308000 réis. '

. ~ I;!. De cada uma botica. ou labor at rio phúmaceu-
tICO, 20i'tOOO réis.

Si Ho [le eada llma casa que vender drogas nos lu-
gare~ em flue hOU\'I~I'pharmacia, 60l/lúOO reis: '

~ L,. OI: cada .uma casa (1110 vender dl'OrraS nos lu-
gares '_'In que II:LI) IlOuvor l'lJarmacia, Hi~OOO réj~.

r. N. 18.. - 2Gi -
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Tlonorio Ilel'méto Pinto de Figueiredo,
Secretario da Provincia.

N. I~.

Art. 177. Osmascates de ouro'c pedms [Heciosas,
para obterem a re:;pucLiva licença pa ra neguciar, s,lo °bri-
gados a prestar uma fiança idonea da quantia de 2:0008.

Mt. -178. As licenças dos mascates mencionados no ~
:3," do art. 175, não poderão servil' para mais, de dous so-
r,ios, que deverão andar juntos em seo negocl,o,_ c no caso
tle separação, um levará a licença e outro clJrtldao da IlIOS-
mesma, passada pelo secretario da camara, vi~ta polo pr~-
cnrador. Se :lugmentar-se o numero dos SOCIOS, pagarao
mais por c'ada LI ma licença 100l'P.

Art.1 i9. A licença, til'.1da em qualcruer dia do anoo
civil "inorata somento até o fim do anno financeiro muni-
cipai, e ~ãO isentará da obrigação de tiral-a novamente no
lempo marcado no art. 11.

ArL. 180. As pessoas sujeitas aos impostos decretados
nos arts. 175 e i7(;, ql\() negarem-se ao pagamento Jos mes-
mos, serão punidas com 8 dias de prisão e 30l'P de multa.

Arl. 181. Ficão revogadas as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida llesolnção pertencer, que
a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario dnsta Provincia a faça imprimir, Pll-
blicar e coner. nada no Palacio da P esidencia da Provincia
de Minas Geraes, aos vinte e sete dias do mez de Novembro
110 anno do nascimento tle Nosso Senhor .Jesus Christo de mil
oitocentos e setenta e cinco, (juinquagesimo quarto da in-
dopendencia e do imporio.
(L. S.) PEDRO VICENTE DE AZEVEDO,

Pal'a V. Exc. ver.
Forlunalo Dias da Conceição a fez

Sellada e ublicada nesta secretaria aos 27 de Novom-
bro de 187ü.
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~ 29. Do cada uma casa dc barbeiro ou cabe!lei reiro
f O~OO réis. '

~ 30. De cada uma casa de barbeiro ou cabelleireiro,
em que tambem venderem-se perfumarias, I51W00 réis.

~ 31. De cada um açougue, W;'POOO réis.
. ~ 32. De cada uma carroça, calTO, carretão flUO tran-
sl~ar pelas praças, ruas e suburbios da ddade e povoações, e
der enteresse a seu dono, I5;'1J000réis.

~ 33. De cada um bilheteiro ou casa em que ve nde-
rem.se bilhetes de loteria, 20~000 róis.

~ 3!~. De cada um armador para festas e funeraes,
208000.

~ :15. De cada um senhor de enge~ho que fabricar
aRuardento e a vender;;. varejo, far,slJ-!la lotação e pagar;'l
por pipa, 88.

~ 3G. De cada um senhor do moinho, engenlio e etc.,
dentro das povoações e suburbios, ü'i'Ji.

~rt.f76.. Alem desses impostos annuaes de que tratão
os ~~ do artigo antecedente, cobrar-sc-hão os even tuaes
segu IIJ tes:

. ~ 1. o ~e c~da uma licença para construir ou recons-
trUIr c:lsas, Jan!tns, dentro da cidade e povoações, ü;'1J.

~ 2.0 De cada um dia de espectaculo publi~o, iO'i'Ji.
~ 3.0 De cada um botequim provisorio para estes es-

pectaulos, tOi'Ji.

~ 4..0 De cada uma rez quc matar para vender-se cal'-
- ne secca ou fresca, :IS.

~ ü.o De cada uma cabeça de porco que llSO matar para
se vellder o toucinho c carne, üOO1'5. '

~ 6.° De cada um cabrito ou cerneiro que se matai'
para vcnder, 320 r5.

~ 7." ne cada um cão, ü'i'Ji.
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LlVR~ DA LEI MINEIRA
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1875.
I'AI\TE L'

DISPOSIÇÕESGEI\AES.

Arl. I," lia contravenç:io ou infracçào, quandll so U:IO
ohsena 11 dele!"ninado pJn qual~~qlH'r artigos (111 pai agra-
_phos de posturas ou edital's lJue dei 'IS fa~ã/) parle. \:ontr:l-
vcntor 011 infraclor é o que l:omelte wntra\'clll(ão.

Ar\. <Z." lia reincidencia quando o conll'aventor j:'1 foi
l:Ondell\llado neste municipio, por tOI' nelle cometLido a
mesma t;ontravenção.

Ar\. 3." Praças são os largos 110 illtl'riol' das povoaçõlls,
c a 1'lIa do Calvario 'ríesta cidadIJ, cont"t1nto qlle fique nu d,ia
seguinte o da chegada dos carros desernpachada dos mesll\os
cal'ros e bois, podendo ser encostados estes e aqllclles l1a
meSlI\a rua d Cal vario, perto da casa do falleciüu lIddon-
50 Chryso tomo; e havendo duvida se alguns largos devem
ou nao ser assim considerados, a camara dedarará por ('di-
taes que ficarão fazendo partu (\(!Sla5 poslllra~. Os quo não
retirarem os carros e buis, 110 s,'gllinte dia ao da clH:g~Hla,
afim dll dllix;u' tiV('1l () l.rallsito, SI'(';lO llIultados na qua\llia
lk (JlI~\lru lllill'éi" c () du!Jrl) \IaS reillciôellcias.

TUMO XXXXll

llcgolução que appro\'a as posturas da camara muni,cipal de Paracahi.

Pedro Vicente de Azevedo, Presidente da Provincia de
Minas Geraes: Faço saber a lodos saw; haLJit:lIItcs que a As-
~;ernlJléa Legislativa I'rovincial sobre proposta da ~arnara, Mu.
nicipal da cidade de I'aracatil, decrotou a Hesoluçao s(~~ulnle:

TITULU 1.°
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ArL. Hi. Quando nestas posturas se manda a(lvcrtir a
determinadas pessoas o cumprimento da posLura 011 po~tu-
ras, será a ailverteneia feita por ordem rio delcgado 011 slIb-
dl~le~ado e !isca I da carnara, e pelo illspector (le fluartoirão,
escrivão ou qualquer ollicial de justiça que p:lssar[t certidão
da notilicar.:;1o .

Arl.!li. Os !isca'JS dos districtos Ik fiJra participar:io
ao ria cidade as illfracçues de leis, e prevaricações 011 negli-
gellcias (le todos os empregados, e as contravençõcs das pos-
Lmas que tiverem lugar nos seus districtos. O fiscal da cida-
de colligindo todas as informações que pdo sohredito moio
chegarem ao seu cOllhecimento, e addicion:lndo-lhes as infor-

Art. l!l. A camara autorisará os fiscaes das fregllezias
para mandarem aos agentes do proclrador ria camal'a rle
que trata o artigo 11, que pague as tlespozas e jOl'llaes de
que tratão os artigos antecedentes, ou dará outras providen-
cias quo os habilitem a satisfazer aos jOl'llaleiros no tempo do
costumc no tlistricto.

. ArL. 1:.1 QuandO estas postUI'aS impije a obrigação de
fazer qualquer serviço ou ohra, e o obrigado não a cumprir
110 termo em que lhe for designado na forma do artigo ante-
eeucnte, será posto em praça o serviço ou obra e arremata-
do a quem o (izer com melhores condit;ões. Não apparcceu-
do lallçailor, não excede lido sua importancia (le 100 OUO r5.
a camara a mandara fazer e procedera contra o infractor
para a cobrança das despezas que forem feitas.

Art: 12. Quando nestas posturas se impõe a obriga-
ljão de fazer ou desfazer, será assignado o termo de cinco
dias pelo !iscal para começai' a cumprir a obrigação. e o
que for rasoavcl [Jal'U ultimar' e quando Hão se obscl'Val'
o determinado na sentença mandará o subdelegado fazer
on desfazer, a custa d'aquelle que a isso for condemnado
na sentença.

F, N. I\) .- 2i':! -

. . . . ArL. I/. " .IJuarlflil depois da di~posiç,lo de qualqul'r
ai tlgo se segulI'IJm as pala\Ta:;-pri~fio multa, 011 ohri"aç;io
~Ie fazer ou des~a~IJr, designa-se a prisão, multa ou ohrigal:';}!)
a ~ue fi?a sl~Jelt.o o. ~olllravenlor .pela contravençào de
~ada 1110,1 da:s dl~POSIÇOI!S estabeleclllas 110 artigu, salvo
lluando no mesmo se fizer expressa difl't'rença.

, Ar'l. D." O ter'm~-pcna-comprelJcnde prisão, milita,
e qualld? em nm artlgo se d"clara a filie a pena ú a de
uu.~;) arLlgo" so l!nt.end~ qUi' o con~ravellLor fica sujeito a
~rJ,;~O, ~n,ulL,1011.obrrgaçao ('stahelecHla no artigo a que se
I efuc, (, Lmpregao-se os Lermos-mlllLa, pris:lo ou obrj(faç:io
quando o conLr:l\'ento!' não fica slljl'ilo senão a uma

o
uas

penas esta hdecJ(ias no arLigo referido.
t~rt. l.i:o Nilo serú imposta pella de pris;}o ou multa

~Iue Ila(: St~Ja estabele(:ida ~m (Iualqll,~r artigo ou paragra-
pho dos tas postllras, ou l~dltal rlUI! das nh~smas faça parLe
nos casos expressos. .

Art. 7.° Quan1lo o multado fOI' escravo, será respon-
savel sco senhor.

ArL 8:° Qllallt!o lIestas postliras se impõe a necf'ssi-
dade dI) licença, I) n:1I). SI' dl~dara a quem se ha dn pedir,
enLende-se que .Ile~ta cldad,) a eoncellerá o presidente da
camar'a, fl nos (1tstrll:t,)s di: fóra os resp:!ctivos subdelegados.

Arl. \).:." Os (1~11)se s.~IlLil'IJrn aggravados pela'concessão
011 d.lH1ll~açal) lias IIc1!nças feitas pelos 5llbdclegados. ou nelo
pn'sldent,: nos cazos om que são aIlLnrisar1o-:; poder:lo' re-
Gorror a camar~ exp0ll'lo em re([n.)rirnllnLo os motivos de
aggravo ou queIxa.

. Art. 10. As milItas I) a importancia (Ias lieenças s<lo
destllladas para as dl'sl)l-'zas da camar:!.

Arl. 11. Q~I~esquer quantias pertencenLes ao corrI)
tia camar;} munH:lpal, Sf'I';io reccbidas pelo procurador tia
mf'sma. o qual derrrá ter um agf'llte em cada districto de
paz, para t~ec('()t'r as rnult:ls I: prnr!uctn lias IICCi1I~aS; esLes
a~l:nk.; so~'an nomea~lns pelo prllc:Il"ldor, sob sua "responsa.
bllldade, tllulados e JUI':lInt'ntado5 pela camara.
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mações relaLivas ao seu disL ' L f ' ,
presenLe a camara no prime' ~Icdo, adra u,m relaL9rlo p~ra ser

110 la e cada secçao'ordlnaria,
ArL. 17. Os fiscaes dos d"L 'ao desta cidade os máus Lrata IS f1~IOSde fóra participal'~i(j

que por ventura os senhores men os e acLos ~e crueldade
escravos, indicando os m~ios C(~sLur,~a~e~n~,pratlcar com ~ells
de procederá como esLá deLel" ~ ~I fVCOlI-O:;.,O fiscal da (;/(Ia-
formulando desta exposiçãG ml[~~(?L nl() arLlgo antecedollLe,, um capl u o separado.

j~rL. 18, Nos casos tios arti"O 16 17 '
cedera na forma dos arLioos 58 e 5~d' 10).d' a ~amara pr o-de 1828, o a 1,1 O 1 de OuLubrlJ

Art. H>' O procurador da " .dr.spezas nu intervallo de 'd c~ma!a e auLoflsado a fazl'r
608000 réis. r.,1 a secçao que não oxced:io de

, Arl. 20, As penas e'Lab I) 'd' .
isentão os con Ll'a\'cn Lores :; e tCI, as !leSLas posLuras 1l.1()

damno que da contra\'enção dr~sl~t~~~~aç~LOde satisfazerem IJ

Art. 21. Quando nestas J10 L" I . '

mo e minimo lias penas, (I medio ~ u~:lf se csLabelece o maxi-
Lermos dados, sommarfJo-se' ., ~r:l oma,.I0 cnLre os dous
do-se metade. as du,L:; (juanLldades e applicall-

A rL C) C> \ (' ~
• __ o t app IcaÇao dos OI','llISd'ls

prll(~en.LearhiLrio do juiz, o ua', "', <. •• ( penas c(lnfia-su ao
de dll :ILo C lúoislac1.o Cl'l'm,fJ I J( e\el',l, conforme as l'('''ras

, b.' IIIU (O Imporia aH . 1 b. 'cUUlsLancltls ;](t('ra\'anLes on . LL ,< ell{ OI' as Clr-
a infracç;io, o~oconLra vcwa-o'\(.1onuanLLos de q ne for revestida

¥ a pos ura.
quando um mesmo ind"d ' . . .

uma Infracção na mesma occ~~b~o Ll\er 50meLLIdo maIs de
no mesmo processo em todas as ' podei a ser condemnado
rido. pelJas e,m que tiver mcor-

Arl. 2~1. Us fi~c'l()s ( I .
[1I'im1mLo de seus de\'~l'~' VI? sall~rcm e andarem no CIIllI-

, "', al-se- Jao acompanhar do escr;-
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vão ele paz ou do subdelegaelo. ou de qüalquor omcial de jus-
tiça, que deverão requisiLar da auLol'idade policial do di3-
IricLo.

AIt. 24.. Quando a infl'acção consistir em alimentos al-
Lr,rados ou arl'l\inados, remeelios podres, aUerados ou dete-
riol'ullos, serão chamados peritos e pessoas entendidas na
maLeria.

Arl. 2fj. Os autos de achada e infracção de [lostlll"as
serão feitos na presença tio fiscal, escriptos pelo escri\'ão ou
orneial de j usLiça, e assignados pelo fiscal, pCI'iLos o duas tes-
temunhas, que serão chamadas por ordem do mesmo fiscal.

Al'l. 26. T.avrado e assignado o auLa de que traLa o
arl.igo anLecedente, se o conLravcnLor não pagar inconLinente
a mulla e custas a que estiver sujeito, o !iscal remoLtel"á o
auLo ao 1,I'Ocurador da camara ou agenLes no dislricLo, ou
directamenLe e com omcio a au Loridade competenLe para que
se proceda nos termos do codi~o do processo, lei t.le 3 de Oe-
zemhl'O e regulamenLo n. 120 de 31 de Janeiro de 18~2,

No caso de pagamenLo independente tIe processo, o que -
não terá lugar quando o infra.ctor incOl'l'er igu:lImente em
pona corporea, que não seri comuLa\' pelas presentes pos-
turas, a multa será sempre a do gráu mini mo.

Art. 27 As Lestemunhas, r,critos, escrivães ou omciaes
ele justiça que sentIo chamados por ordem do fiscal I"ocusa-
rem-se,serão auLoados e so.ffrerão a multa de tO~ a 30~ reis,
salvo se os oscrivães e omciaes dejusLiça. estiverem em servi-
ço, ou não tendo precedido autol'isação do delr,gado ou suu-
dolegado.

Art. 28. os processos começados e Lerminados,ou so-
mente promovidos até cerLo ponto pelo procurador, Sí;l1S a-
gentes fiscaes ou ex-omcio os termos nnaes das execuçOes
poderão ser promovidas pelos mesmos, 011 por qaalqucr ou-
tra pessoa do povo.

To)lO XXXXII PARTE 1.'
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Ârt. 29. Quando os infractore~ forem condomnado~ e
appellarem para o j lliz de direito da comarca, o procurador
da ca~~ra ou o fisGaI do dislr'icLo tia cidade, nos processos
ex-olllcJO co.meçados, ou naquelles em que as parLes não qui-
zerem _conlllluar, procurarão obter vista em tempo e ar-
razoara ° os autos confol'me o direiLo alleaanc!o e requCI'en-1. , t>( {loque conVlOr.

Art, 30. Nos proc~ssos por infracção de posturas quo
forem Lentados e conclllldos atô a execução, a requerimenLo
do ~l'Ocurad~l' da camal'a, ou POI' seus agenles nos dis lrictos
deJora, Le~ao os mesmos direilo a metade da quanlia li-
qUida que Llvel' do enLrar pal"a os cofres da camara' mas no
c~so. de absol\'iç:l0 do infractor, pagaráõ as cuslas de sua al-
glhelra, ° quo não fa,zendo em tempo a camara poderá pa-
gai-as !la vendo ..as ou descontando dos ordenados ou por ceu-
tos a qlle o procurador ou agenle tivel' direito.
. Art. 31. Sempre que para a cobrança dos i mposLos,

llce~ças. ou emolumentos for necessario o emprego de meios
ol'(!rnarlqs clTectuando-so penhora, o executado será obriga-
do a pag~r mais 25 por % sobre a quantia pela qual solTeOl'
a execuçao.

ArL. _32. Nas concessões de tQI'l"enos ou lugares para
?onstrucçao de casa ou ,asas, a camara tlevOl"á regular-se de
10rl11a que comece a povoaç;Io do centro para os lados. evi-
tando-se que sejão habiLados os arrabaldes antes de eslar o
interior occupado, e pal"a que nas ruas entre um e oulro
morador não hajão longos espaços.

. ArL. 3:3, Quando dous ou mais individuos requererem
Simultaneamente u.m mesmo lugar, terá preferencia aquclle
que por termo olll'lgal'-se a fazer consLrnir caza de sobrado
e eutre os que a isLo se obrigarem terá preferencia aquell;
que na mesma povoação já tivel' feito algllIO-l. ca~a seme.
lhanle.

TITULO 2 o

DO ACEIO DAS POVOAÇÕES.

Art. 31. Emquanto não houver planos, os a}inhadore

F. N. HI.

eingir-se-hão as instrneçiics qlw lhe forem dadas de ordem
da camara, apresentadas pelos liscaes.,

Art. a5. Haverão os alinhadores nccessario" para esta
cidade e para os arraiacs cio mnnicipio.

Os alinhadores serão nomeados pela carnal'a, o seu nu-
mero fixado pela mesma, de maneira qne as tlist~nc.ias c con-
segninlemente as despezas sejão as menores POSSI\'(.HS.,

Os mesmos ;"\linhadilres yenc~rão o salario marcado no
c3pitulo o al'Ligo do regulamento respectivo.

ArL. 3(j. Comp~le 30 alinhador alinhar e pediJar o cdi-
f1cioconforme o plano da povoação se o !lou ver, ?u segll~~do
a~ instrucçlíus fluO lhr. fOI'~m apl"e, entatl as pelo fiscal. Fica
deSfIe .i~lesLabelc~id~ ql~e na.s povo.ações nenhuma casa se
cdifiGaril com pé direito InferIOr a vinte palmos contados do
nivel da ma, o nenhum mUI'? com munos de d~z,. rebocad?s
e caiados, sob pena p3ra os IIlfr<lctores, tio deslaslmento (IX
obra e preenchimento da alLura, e multa de lOS a 30~ r5.

ArL. 37. Os alinharlores que contravier a oispos1ção do
arliflo antecedente por (Jl'('O 'Oll pai' ouLra qualquer causa,
ser;'; multado em um mil réis, c qual' lo o edificio ou obra
ofrt'nda o alinhamento será desfeito a sua custa, e tomado
a levantar aLô o ponto em que eslava quando fui desfeito.,

Ar!. 38. NesLa cidarle e nos arraiaes não se pode sem
licença:

~ LO EdifiCaI' ou reedificar.

~ 2.0 Fazer concerLos ou qualquel' obra. que pos~a
ofrender o alinh mento; multa de tres Jouros da llupOrLancl.a
do salario que havia de vencer o alinhador, e quando o edl-
ficio, concel'to ou obra oITenoor o alinllamento será desfeito
lodo, ou a parte que olTenda.
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lU LIMPEZA.

Os prazos para as rerrlificaçi5es serão fixados (leIo J'(lSP('~-
tivo fisc;al, com recurso para a camar". Os que nao wmpll-
rem a primeira obl:i~aç,ão desle ,arLigo, (JuanL? a c.orJ~eçar.
entender-se-ha cahldo 110 commlSSO, e perdera t) dlrulo ao
terreno, o qual poderá ser eonc;etlido a ~llLro, ou de.clarado
pela camara para uso e logr..ldouro publtco. O que LIVI!rc;l~-
11leçado a obra e n.io eoncluil-a ua forma da segunda 01)1'1-. , .' d 1c>0 ')90 .,!!aç~o será obrigado a pagJr um alur;) mento \). _ , a u_ r".
por braça de fren,ll) annllalrn~uLu. A c;amara, podp,ra I~,r?,rog~r
os praws sol)redllos por mais um anno, havendo CII WIlIS-
Lancias aLtendiveis. -

CAPITULO 2."
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Arl. ""'. E' prohibido nas rua;; c praças:

~ \.. Lallç'lI' immundices de cheiro ~Iesagradavel, ain-
da que seja por üllt:analllPntos que c'lS d,'spcJ'.'m,

~ 2,' Fazl~r eslrumeiras.

~ 3,' ,allçar allnilllars morLos ou moril)l1ndo~,.muILa
,k ft':tP a 12:1b e o duplo lias I'eilldtlellcias Os :lllimaes ll~or-
los ue\'ern ser enlerrados nos quinL3es, u fora tias povoaçoes,

,\rL. Mi. A camara desde já, declara que fica designa-
do paI a rlt:posilo dos corpos dos allirnaes ~10r\.os, as f]tJe-
"raJas de madeira, qrll) vertem para a praia dus ~Ia~acos,.
para os muradores da cadêa) para c;ima, e corrl'go fiGO ,!a
easa Felicio Benkio para baixo, para os moradores da eaclea
para baixo. Para lanç,ar-se os esLrumes, abaixo. d:l ponLo do
surdo, (: rasgão do arraial dos Angolas para ba IXO, e o eDr-
rt'go pobre da ponLe do M(~nino para IK.iXO, gllarr\ad~l a
commoJidade (:t)s moradores mais vizinhos mulla do arLlgo
:lutocedenle.

ArI. 4li. Os moradores são obrigal)os a c()nserVarl~lll
limpas as lesLadas <los l(uinLal.is e casas em que morarelll;

'1'0,\10 XXXXIl l'AllTE .1.'

ArL. 40. Ordenado o desfasimenLo do edificio, concrr-
Lo ou obra, sorá noLificado o proprietario ou seu procura-
dor, e na sua falLa o inquilino, e o alinhador nos casos do ar-
Ligo :n para princ;ipiar a execução denLro de cinco dias, c
findar em um Lermo rasoavel assignado, sob pena de srr
execuLada a cusLa da pl'opriedade, c não poder o noLificado
pedir indemnisação alguma.

O inquilno não pode ser obrigado ao desfasimento, e
quando o faça podel'á pagar-se na forma do artigo -103, par-
Le ullima. Se nos Lermos assignados não for principiada, ou
não for finda a execução, o subdolegado mandará proceder
o desfasimenLo.

Al'L. 39. O alinhador que sem licença alinhar e perfi-
lar o eelificio, concerto ou obra, incorrerá na multa do arti-
go anLeceden!e.
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ArL. ~ I. As licenças exigidas noste capitulo serão con-
cedidas pelo presiJente da camal'a, ouvido o respecLivo fis-
cal, e qepois de pago o imposLo de 2S 1'8. pelo impeLran Le.

, ArL. ~.2. E' prohibido edificai' ou fazer qualquer obra
no Lr.rreno foroil'O pro~rio da sismaria desLa camara, que foi
ouLr'ora demarcado na croação ela \"i 11a, sem preceder licen-
ça para. isso, ouvido o fiscal,' e custando a licença 2S rs. O
impeLranLe da mesma licença pagará O imposLo Jo fôro na
razão de 500 rs. annualmenle, sendo o LlJrreno de uma a
Lres braças; de Lres a seis, ,1;;;\réis, rle seis a dez, 1S500 réis
e nad a mais dahi para cima, sendo para edificar casa, e de
300 rs. por braça para chacara. A camara passará. ao con-
cessionario o LiLulo de fôro; multa de fl~ a 20~ rs. á aquelle
que não preceder a licença, e não tivl'r titulo (1e foro.

I

Art. 43. O alTendaLario, foreiro, ou o que tiver licen-
ça para levi}nLamento de casas, nos terrenos da sismaria da
camara, é obrigaJo a principiar a obra <lentro de um anno,
e a Lerminal-a denLro de outro, a conLar-se da daLa da licen-
ça, a qual de,;erá SOl'regisLrada no lÍ\To compeLenle.



DAS OBIIAS PUBLICAS.
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CAPITULO 3,.

Art. 52. A conscrvação o reparos das muralhas, pa-
relJões ou ontras obras fl!itas para' segUl'allça tle elilliGios
ou prisões publicas, calçadas, ponles, chafarizes, regos, aflUO'
duetos, poços, tanques ou qllaesquor outras conslrucçõlJS
em beneficio commum, ou para decoro das povoações sor,lo
feitos pela camara, Exceptuão-se.:

~ t." As obras cuja faGtura alé o presente não erão
da olJrit.:aç,l.o da camara, s~dvo quandu rurum de urgente
lIocessidad<J, e os obrigados a ellas não tiverem meios p<1ra ,
satisfazer, mnHa de 5 a 1011\000 rois e o quaJruplo nas
reincidencias á aquclles que podcrhlo não o fizerem.

~ 2: As obr.ls que a eamara alTI~ma tal' impondo
cortas prestações para illr1emnisaç,ão 1\0:' nmpl'I'hellde(lorl~s
tia forma da lei de:W de Agosto de 18~8 e arL. 'l." da It:i
du l.0 de Outubro do m';smo anno.

Ar!. 53. Quando um ;J;;.rLiclllar ou parti(mla.ros se pro-
puzerem a fazer qualquer das referidas obras a sua propria
cllsta, devIJrão conformar-se com o plano tia camara, o ubte-
rão Iie"nçl que gratuitamente lhe sorá concediua, IIllllta de
5 a 20:tPOOO reis alem da obrigação de fazer a obra,

Art. 51! E' prohibido:
~ 1.0 AI' uinar ou desmanchar quae5ql1cr das tlila5

obras, ou par e d'ellas, ainda que minima sej:.
~ 2. o ,\ hri r encanaml'nlos p"hlicos 011 particulares

nas ruas ou praças sl~m participal,ão au !isca!. quo assistira
podundo.
TU.IIO XXXXIl. \'.\1\1'1:: l.'

zcr a limpeza desr:m,lachallllo, ou a por luzes, divisas ou
gllardas em tormo rasoavel que lhe será aS. igllado soh
pella de fazer-se a sua custa, e o duplo das multa., nas
reincitlencias.
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a testada, cOlllfJrehendv met' l' d
5:rP a 1O~ reis e u dUI"o lias r ~l u .. a I:ua ou praça: Illulta tio, . OlnClUenClas.

Art. 47. Os mesmos mora j J'tIdos até o dia W dl' \I)rl'j d d( ores I a C1 atlo ::;;10oiJribél-, } ()ca a anno:

~ L c A reboeal'l'm c caiare . "ti
suas cazas novamente feit'ls ()ll mc astp.l.1 (I) os o:tcmas do

lO , ons I'UI( as.
~ 'J 0\ .

em quo ~~lO/ar~:~al'(:/I,~.-asd fl'ente~ (~ la(~os externos das cazas
, . pu onos, Illqud'lloS ou agregados.

cidad~, ~'i~c;\)~~:~~~l!:~o ~~;~11/~~sl~~~iai\li~n;'~~a~lsmoradas da

~ 'LO Á tl'3Zl1I'Cm lh'l"s I ,. TI'multa pela infl'acçào de ca J' (.J lJ IIj l:al~l~'lsml$JlJas tostadas,( a um (OS;y;y de ".g a 1O:rP réis.

Arl. 48. Vetar;lo na gua 'u' I tcaos pel'corrl'ntl ,. I a (es as p Istllras os lis-
dia'; de cada mc~. as luas e pl'aças UI) seus districlos, até o

Ar!. '19. E' p'rohibido em "I .
lIJateri~,e:, ou qnalqu,'3r gencro (l~I~I~~~lh~; 1'~~'l~I(~aPI~;IIÇdS/OI~l

~~: I~~:ss~l~I;~)t!~l~:t~1 ;'~~~~p(~~ã~e~lln.tnl:)ar incon tine~ le l~g~
cessidade, demallt.ir~ ('ne n;1 ( ~.e (~SI ~us.caso~: 1.0 De 110-

11I'l'j'uizo Il('ll',r ,. I' II ~ o. se. pO.sa sem pengo 011 rrral'e
. ' , ,t ICl'nça ( O;y ~l'rrUIl le N lO!':(,Ii~'a licença dentl'O 'de 2/1 il~nras \l(~ ~i~~ll(~~eC~s~~:j\y:~C-h;~

ali al;leS: 2.° LJe ulilidade pnbli" . • (1.1S nos
anlos, a competente licenca m~'I\aOllllJP;I:tIcl~loa~, ,~hll:ndo-s(), , . e 1'W a .• 1P rOIS.

nllnc;r~ ' ~O.. Eb,mqualquer ,dos casos dn artigo antecedente
LJ.I t In 3raça<lo o livre Il~O (!'Ls •

os que tivel'em obtido licellça ser~o . b',' rn~s ou praças, o
11ivisas ou guardas como lI;t's' fo;' d °t ,'.•g~ ()S a r)O~' luzes,
nenhum damno acontc 'a ,e ~I mlllado, para que
multa de lS :.I 4fi réi3. ç, ao. publico. neo! os particulares:

ArL. 51. N,'~.Sl'nlença c.m quo f!JrJ'ulQ'ada a CUlltl'élV"II-
(;;10 e impostas as nt It ~ ...

I I as sera O COlltrél\'lmlor obrigado a fa-



SALUlmIDAm~ DO AI\, AGUA E ALIMENTOS.

\ t 60 E' I)rollibido entcrrar-se corpos hUl?anos n~s• r . . , I - seja o ceml-cidades e nos arraiaes, em outro lIgaI' que3g~o"I' d lplo
tcrio publico, havendo-o; multa de 20 a 1eiS e o 1

nas reincidencias. ,
A 't 61. A camara designará os cemitel'ios d.as frc-

guezia~ de fóra da cidade, assignando prazos razoaVCIS, p~~-
satl~s os quaes não ser:i. pel'lUl.tLido o cuterramcnto sen,LO
nos cemiterios, sob pena do artigo antecedente.

A t 6" \. camara poderll pl'orogal' o pI'azo do al'Ligo
anteced~nte~' q~an(IO dentro delle não so possa fuudal' o cc-
miLerio ou cemllerios.

Art. 63. Reputão-se contravcntorcs do artigo allleCI)-
dentc:

~ i.° Os fabriqueiros.
~ 2.° Os procuradol'cs das irm,<lndallcs, ou quem suas

vezes fizer.
~ 3 ° Os pal'Ochos fIno mandarcm fazor os en terra-

mcntos no recinto dos templos.
S) 4," . Os herdeiros ou testamenteiros que mandal'em

enterrar no recinto tlos templos.
~ ~.° Todos os que mandarem 011 consentirem ~azer os

enterra~'entos no recinto elos templos, e os qne ahl'll'crn :ll~

covas; penas ar!. 6. °
AI'L 64. As irmallJades qnc ql:izcrem enterpll'.seUS

irmãos em lugar distincto dentro do mesmo CClllltel'lO da
camara, deverão concorrei' para a construcção c aperfeiçoa-
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~ 3.° Fazer quaesqller escavaçõe.' nas praças, ruas
on suas vizi[lhanças.

~ 'Lo Fazer alpendres, paióes, fincar mourão ou frades
nas ruas e praças.

~ ti.o Lançar mater'iaes ou quaosqller entulhos, 011

entupir os encanamentos publicas uu particnlal'os, multa de
10 li 301/1 reis alem tia obrigaçãu do repôr tudo no seo an-
tigo estado. .

Art. ~i5. E' prohibiJo:
~ L" Esgravatar e tiral' a terra ontre as calçadas.
~ 2." Tirar dos encanamentos das agllas puhlicas 1111

particulares para o proprio uzo seUl autJrisaç:llJ cornpc!tunti',
ou para lIlal fazer, multa de 10 a 208000 reis e u duplo
nas reincidencias. .

Ar!. ';6. A carnal'a pocler{l conceder licença para qual-
quor rios fins dos ~~ J,0 e 3.° do :lrt. t)ft qnando não resulte
darnno a terceiro,e utilise a alguem. pagando 48000 reis para
a camara, o que impetrar a licença.

Ar!. 57. Os donos das agua5 nascidas ou encanadas
em Sf]IISql1intaes ou pa: oos, são obrigados a darem esgotos
e encanarem de sorte que não damnifiquem as ruas nem as
obras e bemfcilorias dos vizinhos: multa de 10 a 208000 rs.

Ar!. 58. Os encanamentos so consel'Var;io sempre lim-
pos, e nm bom ostado a 'custa do seos donos: multa de 10
a 208000 reis e obrigação de fazer.

Ar!. 59. Nas penas do artigo antecedente incorrerá o
dono do I.f!rrenl) pelo qual passar' o encanamento 011 en-
canamellto~, ao qual sendo feita a pat'licipação :do dia e hora
em que se pl'etHnde fazp.I' a limqesa ou concerto do enca-
namento o impedir.

Excr.ptua-se ü caso elll que ü dono do terreno antes
queira fazul' a limp,'za 011 obra ú sua custa, do que admiltir
nclla reSSIl'lS estranhas.



prir;'lo disposto no artigo antecedente, multa de 10 a.20:tP rt1is
(IUanc1oo obrigado a obra não atkllilcr a advertiJnCla do fis-
cal, que lhe assignará prazo razoa vel.

-Art. 72, Quando houver dll\'itla se as manufactu.ràs
011estagnações de aguas podem prejudicar, a saud~ publica,
poder-se-ha recol'l'er á camara, ou ao presidente, nao (lstalldo
olla reunida.

Art 73. Só nos matadouros publicos se poderá matar
e esquartejar rezes para serem cortadas e venil,idas ao Pl~-
blico, permittir-se.ha aos donos dos gados con,duzll'?5 depOIS
de esquartejados, e venderem pelo [ll'eço que qUlzerrm, e
onde bem lhes convier, comtanto que o fação em lugares
patentes em que se possa fiscalisar a limpeza e salubridade
dos talhos tla carne e fidclitladc dos pesos: multa de 5~ a 101P
réis e o duplo nas reincidencias.

Arl. 74. O gado não será morto sem que tenhão pas-
sarIa 2l~horas da pois que tiver chegado ao matadouro, Os
cnrraes terão cochos com agua!limpa. que os donos dos gad.?s
serão obrigados a rOl'l1ccer.pa:a o .gado beber: multa de :J~
a lOS réis e o duplo nas remcldenclas. .

Art. 75, Os curr:ws e matadourps pnblic~s se ~onsr,r-
varão limpos quanto for possivel, tend.o especial CUidado o
r.arniceiro em não arnollluar os desfloJos das rezes mortas,
de um dia para outro. Quanr.Jo. ~ão 101' o~se~vada a_disposi-
ção deste artigo, o fiscal admtlri\ ao c~rlllcelro. e nao s~ndo
a advertencia attendida, solTrerá a multa de fi1Pa toS 1'01S,e
o duplo Ilas reinciMncias.

Art. i6, ,O carnic~iro é ~b.rigado a repesar a cal'~,e,
quando o comprador aSSlm o eXigir: multa de 2~ a lOS reis.

Art. 77 .. ~. prohibido:
~ L. Matar peixe com voneno.
~ 2,. Vender alimentos cOI'rompidos para o homr.m.
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mr.nlo in~eri~r e oxterior cio mesmo, em proporção do nu-
mero de Irmaos, e fundos de que poderem dispor.

Ar!.. 65. Hecusanuo-se as' fabricas e irmandades a dar
ou entrar com o necr.ssario contingente para factura de cc-
miterios, ~erá este feito por empreza, sendo indemnisados os
emprezanos pe,la prestaçiio annuallde 2~ réis 'Iue deve pagar
cada uma das !rmandadcs e~ c~adjuvação da quantia que
a camara appllrar p:l/'a o cemllerlO geral.

Art. Gli. E' permillido aos particulal'es form'ar cal'.
neiras ou ealacllmbas no cernilel'io gOl'al para o elllel'l'il-
meut~ de pesso~~ de suas famijias, pagando pela licença a
quantia de G~ reiS.

Art, 67: ~eitos os cemitl)rios se par'ticipará a autori-
dade eccleslast ca c?mpeteute pam a necessaria benção, e
lJllanflo \'sla recuse, Illterpor-sc-hão os recursos loaaes para
a alltol'idade compelente. b

Arl. flS. E' prohibido estabele~êr-se nas povoações cor-
tumes de couros, ou qualquer outm manufactllra quo possa
prejudicar a saude pnblica.'

Art. (if), Os Usc es advirtirão aos donos, ou direelores
e feitores de tans lllanufactul'as para retil'al-:ls das povoações,
e não sendo altendida a advertencia soril0 os contl'aventorrs
multados em 10 a 20~ réis, e o duplo nas reincidencias.

Art. 70. Os fiscaes terão cuidarlo em que nos seus dis-
tr'ictos n50 haião estagnações de agllas fetidas que possão
pr,'jurlicar a saurle publica, e a camara, logo que tiver disso
conhecinllmlo, IIws mandará dai' curso, e enchugar os ter-
renos, sendo necessario, quando forem pertencentes a ca-
mal'a.

Art. 7L Os donos dos terrenos em que se estagnarem
as aguas de que trata o artigo antecr.dente serão obriaados

. a cllmpl'ir o disposto no mesmo artigo, salvo quando "ralta-
rem-lhes os necessarios meios, e forem naturaes ou accidcn-
Laes as f1stagnaçõfls. Sempre o que fizer as estagnações cu m-
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Soúre. a/.tifieios Pl'cj lU1'ieiaes.

Art, 88. 1<:'prohibitlo pedir esmolas para qUClcsquer
invocações, mulla de 10 a ';W~OOO. Excep'\,uiio-se:

~ Lo A misericordia.
• 9 ° As irmandades tio Sanlissimo Sacramenlo e das

\Imas -~ as que tiverem nos SeO~ compromissos licença p;~ra
;lodil'l~'m esmolas; dI) Divino Espil'ilO Santo e do Padl'ol~lro
do lugar.

ArL SO. Nos cazas (lo artigo anL 'Gol!enLe em .quo e
pormiLtido pedir l:sm.olas; é prohibi,lo ao~ '1:'0 a~ ~~rare:1l
levar imagens, pamels Oll Ilstampas: ml1ltiJ de lO ,I _05000
Il O duplo nas l'EI'ncidencias.

ArL. \)0 Sãó prohibidos:
~ ,,o Os jogo? de parada nas c Isas public,ls de jugo,

la I'crua ou boteq I\lUS.

f. ~. tu.
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que ti\'('l'cm á vcnda drog,l::> Oll I'lHnetlios adulte.ra~os, pa-
garão uma multa dll 10 a 30;rtl, o o 1.luplo nas relnClll~llc,,:~:
alem dll Sllrlllll inlltilisadlls os romodlOs e drug,ls altclollJU;'; J

corrompidos.
AI'l. liG. O botical'io ou vi.lIldlldor (\~ dro~~as c re~~.H-

dio~ qllll prohi11lr 011 se opplIzer, a elltrada OIJ.l SlIa b?lll.,,~.
011 Gasa de nl'gaeio. a exall10 sobre o~ reffilldlos e dl~g,I~,
Sllr:'1IIInltado em 20 a. :JOll'l !'Bis. e proceder-~e-ha a ex.al~(~
illdepcndllllle dI) slla vantad!!, laVl'ando-sc de tudo O cOI
peton te :lll to. ._

Art. 87. O medieo ou cirl~rgi.'la do partl(lo qU? 11ao,
obsl)rval' as obririações que IIlH sao Impostas nas ,P0StUI as,. e
as qlle a camara Ihc impuzer .110 cuntrato, se,I::' a?v.7rt,d.~
11I'Iamesma. e 1.\50 send.o. attemlllJa a at1\'ertenIJI,l, Sela de
rnitlido tio sorvlçu 1lll1l1lClpal

TITULO fio"

SOBl\E os MEIOS PI\EVENTIVOS DE ENFERMIDADES.

ArL. 80. A carnal'a pedirá ao governo da provincia a
vaccina ou ao commissario na provincia. Nesta cidade o fa-
cultativo, havendo-o, vaccinará, e róra della as pessoas que
forem nomeadas pela carnal'a, o tantà aquelle como estas,
rarão constar por editaes o lugar, dia e hClI'a em que se !Jade
vaccinar.

Art, 8t, NJo será admittida a exercer a profissão de
curar, pessoa descon eGida sem que apr'asente seos titulos a
camara: multa do 20 a 30;)/) réis, e o duplo nas reincidencias.

~ 3.. Falsificar quaesquer generos, misturando-lhes
outras substancias que augrnentem o seu peso, volume 01\

quantidade: multa de 20l7J a 30l7J réis, e o duplo nas reinci-
dencias.

ArL. 78. E' prohibido lançar immundicias, ou lavar
roupa 011 quacsquer outras co usas nos chafarizes ou canos
quo conduzirem aglla para bebida, ou nos lugares a elle su-
periores: multa de 'J1/J a 8l7J réis, e o duplo nas reincidencias.

Arl. 7\). Fica de de já designado o charar'iz, ou mãi
J'agua do cima, para se lavar roupa.

CAPITULO 2.°
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Art. 82. Os emfermos pobres serãG recolhidos a casa
de caridade nesta cidade: e o facultatiVO da mesma casa obri-
gado a curai-os, cmquanto a camara não tivcr um faculta.
tivo de sco partido.

Art. 83. E' permittido a venda de drogas nas casas dc
negocio, pcdindo-se para isso cspecial licença, a qual custará
21P réis para a camara annualmente e mult de 4 a 81P réis.

Art. 8~. Os fiscaes visitJ.rão uma vei ao menos em
cada anno as boticas e casas de negocio em que se venderem
drogas em sem; distl'Íctos, com o medico ou cirurgião (\u
partido, e na sua falta o medico da casa de caridade.

Art. 85, Os boticarios c os donos de casas de negocio
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Arl. 96. Os fisca~s man(laráõ pôr guar,las ou divisl~,
junto as escavações e prccipidos qUi) hou\'cr nas obras 'I Sll[,-
vidões pnblicas ou nas suas vit.inllanç'ls o PI'OVc'[',tOcom a
possivel brevidade o seu concerto,

Art. 97. Quando as escavações e procipicitlS de que
Lrata o artigo anLecedente forr.ln feitos ou caus.l!los por al-
guem, será esLe ohrigado ao concerto, e a reposiç:'io de tudo
no seu antigo estado, e mnllarlo em 10 a 20::Jl rl'Ís, senão
allen1er logo a ad\'ertl'n~ia do fiscal.

AI'L 98. As escavações e procipicios na;; prllximidades
das servidões e obras publicas, serão coneertadas pelos donos
dm; Lerrenos om que estiverem. quando não seja publico. O
fiscal ad vert"lrá ao obrigado ao concerLo para que o faça B
não sendo atlendida a advertencia no prazo que lhe for de-
clararlo. será multado em 8 a iü~ reis, (l no con.-:erto.

,ÁI'[. 99, E' prohibido fazer râjos ou laços occultos ain-
da nas propria Lerras, SBm que se publique e noticie aos
visinhos COlllinantes: multa de 5 a ~Oj7lrei .• o ourigação uo
os disfazer.

ÁI'1. 100. Os rôjos oU laços de (Iue trata o artigo ante-

1'0)10 Ú.XXII 1''\1\1'1:: 1.'

serão obrigados a assi~nar lenuo de se mostrar occ\lpado.
dentro.do certo prazo, sob pena de ser untrtJglI1l mn l'Jualquer
ollicina, fazenda de gado ou de cultura. por lempo de um
anno com direito ao sustento, vcstnal'io e a meta.de do sala-
rio que se custuma dar no lug:\r a quaitlllCl' trabalhador
sem ornei\) ospecial.

No caso de fuga proceder-se- ha co mo a respoito dos
engajados para o sel'\'iço 1I0S t(Jrmos (\a lei sohro locações
du serviços dentro do imIH~rio. Quando se _procedor I'UlItra
o maior de Ui lnnos ou mt.'lIor de 21, o sublclogado IhiJ no-
meará. e juramentar:í. curador pal'a dekndel' seus direitos.

CAPITULO 2 .•Art 9') 1" p' 01 'b',1a "d' -, ," . 11 lul) a escravos fJ menorcs dc "O
~IIJOSlo a qualldar/o de jorros em casa ()111)1,'ca(I ' ' I' -clada ou r ,- ri n, ' '. U logo rcen ..

caSa iJllbli~:o;l;i~~o ~ lleg?rcl~~,ou !lIgar [lU b,lico 'O duno da
jo"o com)' "o, U lle",OGIO qlllJ admlttlr, ou consClltir
tado em l~gr:\'?os",e modços rnll~orc~s,du, 20 a!lllos, ser~1 mui.

., 11', e o uplo nas rellJCldenclas.

. ,[' O fscravo :Ipanhado a jogai' I~rnlugar'us publicas SI'I"i
C,l:S.lga(o .com cll)(~?enLa açonLI)S, salvo pagando seu s~lll;o'r
urna rnu!t,L de 2fJ~ Immediatamunte, .

Cllus/~~;e ~~~'III~ ~)(jll~.'m livre achad,) a jogar dillitniru, 011
, ',., ,lr~ om ('scravos,on múço nos casos dosartí"OS
,lIltLcedr.ntes, sl'r;( mlllt'l(!n em C)0l? 'I 'lO" di"cidellcias. '- ''I 'W e I) IIp o nas 1',\111-
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, ~ ~,o .\s lotet:ia~ qlle n'-) f J'
l d ti ,LI orem t.:Ollei1(Idas por all-
OI' I a. e compL'lente.

conlrt~;:tor;~: I~~~Sd,l fl~lau~q~lCr obj~t.:LfJSou planos. Os
a 90"'000: ~~ t. e 3. pagarao llma mnlta. rle"
, ••• 1iJ rl'IS 11 os do ,,) o - "30$000 reis' jc' L ti ,.... pagar:Lo urna rnnlL<1.de 20 a
punidas COI~ o.rntl 01 O:5

J
os Lr.)s cazos aS rei ncitlendas serão

up o (as penas,
ArL 91 J" • I 'b'cença d' '," pro 11 Ido Lur casa (lublica de jo"o sem Ii-

dencias.a cam.lra: multa du 1Ot/J a 20S e o duplo 'n~s reinci-

Arl. 94., E' (lJ'Ohibido:
~ L" Fin"ir-s>' , I . , '. ,. d'. . "? IJ Insp,r,l' o por poleuCIaS Jll\'ISI\'elS ou

pl e I~el casos tl'lstes e r.xlt'aordi narios, 011 aiel1res 'cOm 'en-
geraçrLO, dos (jllaes resulLu damllo, ou prejuizo"á alguem.' ,

f
'L' ~ 2.0 .In~ulc::I.r-su curador de enfermidad'1s 1)01'meio IJ '

OI Iças e or a('ues (Justo' o ' I . t.
d I

,",', o U ,leCIOnai os: multa de 208 a 30'W "
o uj) o naS retllcltlencias: v

sem ~r,l~I~)'~'oc ,~' !)~~hihi~o ao maior de quinzl) annos vil'er
ti•• slIb~iste;lci'l (j b,10au uttl e hOIlI'sta fJll:lllllu não tIJm meios

J ". ~ cl~lIll'a\'elJlores das disp(j~i'iill::: acima,



Art. ton. São obrigados os carpinteiros, pedreiro~.o
jomaleil'os a acudirem o fogo que peg~~ em qualquer edll1-
CIO nas povoações: multa de n a 20ill reis.

ArL. '107. Os sa0hrisl:les são obrigados a locar f~~o
lono que lhe for noticiado que eslá p~gando em algum ed.'!l-
cig: a mesma obrigação lem o carcel'elro: multa de '1O:tP reis.

Art. -lO8. E' prohibida lançar fogo no campo ou malto
alheio: multalde 10 a 30~ reis.

Art. -lO9. E' probibido:
~ Lo Lançar fogo n~s c~mpos pr~p.rios, ou de que se

tenba disposição, sem pl'evlO.avlso aos vlslnhos. confin~?les.
~ 2.. Queimar a proprra roça s~~ ler fel~o. acell o de

vinte palmos pelo menos, e SlJm p.artlclpar aos vlslOhos con-
finantes o dia em que prelende qUClmar. Quando pela contra-
venção de qualquer des.Les ~~ passar fogo aos campos e ~al-
tos dos visinhos, solTrera o conLravenlol' a multa de to a. .W1tJ
réis, e o duplo nas reincidencias.

Art. tiO. O bebado acltado nas ruas, praças e estradas,
ou oulros lugares publicos, será preso nos do~s casos: ~." ~e I

estar em estado de razer mal; 2 .• do r;orrer pol'lgo por SI, nao
podendo aca~telar-se de qua!qucr mal que lhe pos~~ succede~.
Preso que seja o bebado sera enlregue a sua famllla, ou con-
duzido a sua casa,' e quando nem uma e nem outl'a cousa
tenha no lugar, ou não haja visinhança. para onde possa ser
recolhipo, será cOllservado em custoJla emql~anto durar a
bebedeira.

Art. -lI I. Sendo achado o bebado segunda vez em um
dos casos do artigo antecedenLe, será preso c não s.a~Iirá da
cadêa sem ql\e assigne lermo de abster-~c d~ tal nc.lO-, sob
pena de 30$ réis de multa, e o duplo e 30 dias de prlsao nas
reincidencias.

Art. 112. Os loucos flll'iosos serão pl'esos e entregues
as suas Camilias, e q!lando não as Lenhão no c1istl'icLO,ou ellus
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cedenLe nunca se farão nas divisas não mUl'adas das fazen-
das, chacara~ ou quintaes, multa de fi a 20~ reis e o/)ria(l-
ção de o disfazer. . o

_ Art. t OI. A camara concederá licença para as esca-
\:~çoes dos artigos antecedcnt~s quando della nenhum pe-
ligO o~ ~amno possa reslliLar, Ilnpondo a obrigação das guar-
das, dmsas ou luzes.

Os que tcntlo ohLido licença não cum'prirem as condições
neBa declaradas serão multatlús em fi a iOilI reis e o duplo
!las reincidencias. '

ArL. 102.. Os edificios, mu1'OS ou obras e casas que
ameaçare11?- l'Ulna de _que po~sa resultar damno ao puhlico,
ou ao particular, serao desfeitos e reedificados, de maneira
q~lC cesse o peri~o. (Juando todo o edificio, muro ou obra,
nau ameaçai: fUma, mas somente parte dellc, só esta fica
comprehenrJlda na disposição deste artigo.

Árt. t03. A obrigação de desfazer e reedificar ou
concertar,. inc~~be a05 proprietarios, ou a seus pro~ura-
dores. Os Inqlllllllos poderão tomar sobre si esta obrirração
,co~ dir.eito de ha\'erCl~ as despezas dos donos pelo ~odo
or~lll1al'lo, ou da maneIra seguint : quando os inquilinos re-
edlfic;~rem ou conc~rLarem os edifícios em que morarem, se
pagarao 11.0salugucls, qlfando os proprietarios lhes não qui-
zerem satisfazer a despeza.

Art. .Jú'I.. Se no PI'aZO assignado não for (J edificio
muro ou obra disfeito, ou SI)o edificio não for habitado. Ol;
lI~OSl1~ouber quem é o dono, ou se na oppinião de peritos
n~o ~oder demora r'-se ,1 di~fazimenlo, será immediatamenLe
dlsfel~o a ?usta da propriedalle, ficando sempre obrigado o
prop'rJeLarlO, quando lIão sej~.o sufficientes os materiaes.

Art. 105. E' pl'ohibido:
~ L. Fabricar polvora no interior das povoações.
~ 'Z.o O fogo ou tiro de rouqueiras, e busca pés.
Si 3.. O fogo do ar, sal\'o sendo lançado no alto, e

alem do cOITego do MClIino: mulla de 10 a '201Jl reis c o du-
plo nas I'cíncitlencias. .

F. N. i9. - 291 -



~ 3.. Azagaia, lança, xuço e foucinhas de qualCJuer ta-
manho que sejão os cabos: multa de 20 a M):; réis nas rein-
cidencias. Esceptuão-se os espadins dos magistrados e pes-
soas gradas, aos oíTIciaes n guardas nacionacs quando 11mser-
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Árt. 11!l. Não h:wer:l ('spelltaeulo algum publico som
licl!llça lia camara, e pela licença pagar-se-ha ri quanLia de
de quo faz meução o art. H)5 e seos ~~ respectivamente: mul-
ta igual ao valor da licença e o duplo lllS reincidencias.

Art. t 20. Os presepes não terão passos da Escl'i Ptu ra
~agrada: multa de 20 a 30;'P reis e o duplo nas reincidencias.

Art. -121. E' prohibido a dança de batuque nas casas
das povoações com algazarras de dia ou de noite, de sorte que
cncommoue a visinhança: pena de desfazimenLo do ajunta-
mento e muHa de 2iil réis por cada pessôa que for achalla
no batuque co_malgazarra.

Alt. 122. São permiLtidos os quimbeLes ou reinados
que costumão a fazer os f'scravos accompanhando os juizes
mores das irmandades do Rosario e S. Benedicto.

Art. -123. E' perllliltido aos escravos tocar, dançar e
cantar nas ruas e praças das povoações, mas os subdelegados
poderão detel'minar a este resp:lito o que convier ao publico,
podendo recorrer-se dos mesmos para a camara.

I

Art. 124. E' prohibido o uso de armas olTensivas nas
povoaçõeo: pena de 10 a 20S réis. \

São armas olTensivas:

~ Lo Espingardas, carabinas, c1avinotes, garruxas e
pistolas.

~ 2,. Espada, sabre, refi'e, ou nspadão, facas, punhaes,
bengalas de estoque, cani\'e~es de mola, com paços de carpin-
teiro, riscadores, so\'clões ou outra qualquer que possa fa-
cilmente olTender.,
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D:i:o l]lIeirão encarregal'-se delles, ser;lo rl!colhidos as casas
que lhes desLinarem, e emquanto estas se não estauelacem,
poderão ser conservados nas prisões publicas.

Art. li 3. Nos casos dos artifJOS antecndentes será
preferivel avisar-se a ramilia ou do~est.icos tio bebado 011
louco para o recolherem e aguardarem, não havendo na de-
mora "amno, prejuizo publico ou particular.

Art. tU. E' prohibido:
_ ~ L. Correr a ca vallo nas ruas e praças das povoa-
çoes, exceptuando.se o caso de urgencia ou serviço publico.

~ 2.. Am.:'lnçar animaes bravos ~as ruas e praças das
rJ.lesm~s povoaçoes, multa de 5 a fOl'P reis e o duplo nas rein-
CHlencras.

A1'1. t 15. E' prohibido ter soltos nas portas das casas
rllas e praças das povoações e nas estradas publicas animae~
bravos q~e possão olTender aos passageiros: multa de 48 réis
por cada aOlmal bravo, e nas relllcidencias o duplo.

O animal poderá ser morto por qualquer passa'Jeiro ou
transeunt.e, quando seja por elle invesLido ou acom~etlido,

Art. 1 -16. C_onduzir-se-hão se~pre presos pelas ruas e
praças das povoaçoes e estradas publicas, os animaes bravos
que possão olTende; as pessoas com quem se encontrarem
I: quando não se ~ostume, o nem possão ser conduzidos pre~
80S, som grande dltnculdade, os precederá um dos conduct.o-
re:;, advirtindo ao publico com as vozes do costume: multa de
I('JJ réis por cada animal.

Art. Hi. E' prohibido soltal' animal damnado que se
poder conservar preso, ou matar, multa de !!" 8'JJ reis e o
duplo nas reincidencias. E' permittido a qualquer maiar o
alllmal damnado.

. Árt. HS. E' prohibi.do conduzir calTOS puchatlos por
bOIS011 cavallos sem candieIro nas povoa~ões: mulla de 4 a
12;?\ reis, e o duplo nas J'eincidencias.



~ 1.0 OcculLar escravos fngidos sem participar imme-
t1iatamente a seus senhores dentro de 2r~ hOl'as sendo mora-
dores 110 lu~ar ou em distancia de duas leguas, de!a8 horas
~endo em distancia de mais de quatro loguas, c assim pro-
gressivamente contando-so a dnas leguas por dia:

~2: Guardar cousas que os escravos furtarem: multa
de 101» a 30~ e o duplo nas reineidencias.

Art. -132. O senhor do escravo a quem se Iizer a parLi-
cip:u;ão do artigo antecedente será obrigado a pagar todas
as despezas feitas com a mesma e com o escravo.

Art. 133. E' prohibido negociar esc.ravos e animaes
com ciganos e pessoas desconhecidas.

Ciganos e suspeitos se denominão neste artigo os que
são por laes Ilavidos, e costumão negociar por meio de trocas
e compras de animaes e escravos, e não são moradores esta-
belecidos nos munici rios' e não tem pessoa capaz que os co-
nheça o abone. Os que forem acharias a negociar com eiga-
nos serão multados em 1O~ a 30ii\ c o uuplo nas rcincidendas.

Na mesma p.cna incorreritõ os ciganos, alem de ser-lhes
sequestrada Loda a mobilia e nogocios e não ser-lhes enLro-
gue emquanLo não prestarem fiança. 'I

Art. -13r~. E' prohibido nas ['uas e praças das povoa-
de noite levantar alLos gritos. sem que deBes possa remltar
utilidade alguma, ou sem que :1 isso obrigue a necessidade ou
medo: multa de 108 a 2011Je o duplo nas reinciclencias.

Arl. 135. A disposição do artigo antecedente é com-
prehensi V;t dos tiros dados de noi te.

ArL. 13ü. J~'contravenção ou infracção:
~ L° Imputar á alguem em publico contravenções ou

defeitos que exponhão ao rediculo, Vl~xaml'. irrisão ou sus-
púiLa e má reputação.

'1'0)10 x.x.x.x.u rAI\TE La

- 295-f. N. 19.

sonRE CONTRA VENÇÁ.O CONTRA AS PESSOAS.

Árt. 129. E' contravenção furlar cousas que não ex-
cedão o valor do 108: multa de WiP a 30ii\ e de 201» a (jO;1l
nas reincidencias. '

CAPITULO 3.0

Art. -131. E' pl'ohihido:

- 2!M-

v!ço ou farda~~s, aos oficiaes de justiça quanrlo em diligen-
Cla, e aos polJclaes ou pedestres flUI exercicio do seo oficio.
Per~itte-se a?s carreiros o tropeiros o uzo de facas de pOlita,
ferroes e fouclOhas emquanto andarem em elfectivo trabalho.

~rt 125. A _camara proverá a illaminação das I'l1:JS
nas noutes que nao forem de luar.

~rt: -1.26. Q~lando em alguma rua houver ajuntamento
de. cnmlOosos ou IOcendio, as vizinhanças serão obriaadas
a !lluminar imn:ledi.atamonte as portas de suas cazas~ por
aVIso do res~ectlvo Inspector de quarteirão, fiscal ou subde-
legado. O aVIso bastará que seja vocal: multa de 2 a 1Oii\ rs,

Art. ~27. E' prohlbi.do tocar caixa pelas ruas' e pra-
ças sem licença da ~especllVa camara, ou p&lo presidente:
multa de 4- a Wii\ reIs e o duplo nas reincidencias.

E?cptua-se o loque de caixa milHar que é independen-
te de licença, o o que annunciar qualquer especlaculo para o
qnal se haja pedido licença.

. Art. 12~. Nenhum mascate, quitandeiro ou quitan-
dOlra podora vende't em qualquer fazenda sem licença do
dono, feitor ou admlsnistral!ol': multa de ü:ftl 128 e o duplo
nas reincidencias.

Art. .J 30. O lavel'Oeiro que comprar a escravos cousas
que não costumão ter, sem que sejão autorisados por bilhe-
te do pesso~ conhecida: multa de 20ii\ a 308 e o duplo nas
reincidencias. '

--



~ t." SolLar cabras sem eslarem peadas, de maneira
que não possão offender e prejmliur as plantações alheias.

~ 2.0 Soltar porcos sem pastor: multa de H~por ca-
hel;,a, provando. se que os conLra\'enLores costumão soltar ca-
bras ou porcos sem as condições acima mencionadas.

Ar!. lld. Quando se oncontre ofTe:Jdendo ou prejudi-
cando a plantação alheia, cada c3.beç:l. de gado cabrllm ou
suino, será recolhido ao curral do conselho, e o dono pagará
por t;ada cabeça a multa de t ';!O réis, e se no prazo do 't',
hOl'as não apparecor o dono, enLão serão arremaLados a bem
da municipalidade como bens do eVl'nLo.

, I
Art. 1l~2. Os que ti \'erem de corLar carne nas povoa-

çõos, serão olJrigados a entregar UlIl bilhete I ao fiscal COII-
tendo o ferro das rezes que' hão de matar: multa de !~Sa
81P por cada rez, cujo ferro não for apresentado. .;

Ar!. t!l3. E' prohibido entrar nas planLações sem li.
CHnça de seu donos, sal\'o o caso de necessidade: multa do
1Jw a Wwe o duplo nas rcincidencias.

Ar!. 1ML O escravo que for achado nas plantações ou
casa alheia, e se tornar suspeito por -Ilão Ler motivo algum
para nella entrar. será caslig:Hio com ij() a~,olltes, salvo su-
jCltando seu senhor a pagar ullla multa de 208.

Art. l!~1J. Os que de proposiLO meLlnrem gado, 011
qllaesqllel' uuLras creações nas plauLações allwias, 011 LIJrras
cercadas, abrindo para esse fim 'cercas, 011 franqueando
quaesqller tapumes, serão punidus os infl'actores t.:om a multa
de lO;J1J,a30~ alem dr. pe('(!t:l'em a direito da indemnisal;iío
pelo estrago que occasionar no gado a nec~ssidadll de o expe-
lir c.om força. ,J

Ar!. I!JG. O dono do gado que ror achado nas planta-
Cões alheias ou lias I.~rl'as tapadas. ainda qUI) não plantada:,
pagara a multa tio 'i'iIJ 1'01' t;atla caber;a, de animal ca\'allar,
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l~ ., n l' .. L', ,)l.... Ia I(;ar conLra al"uem act s ' ,bllca se considerão Ofrellsl'v 1>" ,u, I]IIlJ na OJlIOlão pll
US e IOjllrIOSOS.

~:L" Espancar animaes maou caudas ou w'l!trat'l ' IH/OS,cOltar-lhes as crilla~
, l a -os so por fazer mal.

~ 4.0 Escrever disticos I t 'redes em a/l'ronL J ou. e rClros nas porLas 011 1):1-a aos (onos ou '( 'tlcrll"m "p:lrudes ou arLns ' .' ' ,., ~. o :Slljar as mesmas
1 o (.) o 3P u com IInmundlclas, Aos inlractorc~ '.os Ú. , -. e .n mulLa de 10' 90S .. - u ,)lO'J
t1~ncias. Aos infracLores do ~l ,.-" mrei~, e I~ ~)upl~ ~as l'cin~i-
~lt:ig~/J:~~odee pn;~~ãl~~incidenci~s ~uL (~I()-~~ ,~;Jg~;~Ó~~

Art. !37, E' pl'ohi bido:

~ !,o Mostrai' em publi 'O ,,'posito, ou seja por aLaque ot; d?S 1~,lIte:s Jllldendas de pro-
tI'O moti vo. u espeJo, ou por qualquer ou-

~ 9" P t'
hl' -, ra !Cal' em publico actos que n ":-

lea em geral são reputado j'b'd' a ~PIOI<lOpu-
a/Tensa do pejo: multa de IO~/~o~1.~?~OSem Immediata
4itlencias. a 'W 1eis o o duplo nas rein-

Ál'l. 138. E' prohibido jorrar ontrud .
ças das povoações ruulLa d' 5~" o nas Iuas e pra.
for com cheiro, a':ua limpa ~ I' ~'CJ~ qllal.l~o. o bl'inquedo
for com as lIatur<~es ou l;m~~ls a~,lI1jas artltlclaes, e quandú
q.ue possão induzir perigo on ~~us~r qdu.~~sqneroutras couzas
tIdas: mulLa de 1O~ a 30;J1Jr8's dO," ou cOl? aguas fe-

J , e o np o nas relncidencias.
Art.I:l9. E' prohibid t ..

qllaesqner ouLros generos n~ a,xar o .pl'e,~o do gado, ou
(fllor resLricções a Jibadade d~ IfnJlo~-:s~-~,1OouLr'~s quaos-
marcadas nestas poflul'a~: mu\l~ S~US90;~0? lu~.nao estejào
dos gen2ros os venderào el e - 1 -,L .10#l rClS, Os dono
compradores sem alLcn -p os preços que ajUstareDJ com os, ~~aoa laxa.

Arl. UO I" I I'):. pru 11)I( o nas po\'oações:

F' N. In. - ~!J7 -
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muar ou vaccum e de 100 "es t d 'd' rms por cabeça de (lutros aninl'l-
, cn o SI o uma vez advertido por ordem do fiscal. ' ,

Por ~e~,tceanddee-smepOlI',terreno c?n~ado,o que esLiver circundado
a( oll'a em po ou d 't d dvallo ou arbust d ,. OI a a, ou e muro ou

de q~aesquer anf~a;s, esplfiho'S capazes de obstar a ent~arla

nicip~r\,~!~~;,os T~do~ os moradores desta cidarl(), o sml mu-
são ob~inados la t'- ~eflOs ou faz,end:is houvCl' fOl'lnil1uéil'l)~
mais no~ivos: ~ul~laad~s t> °a e~g;;g~i)l:os princip!and,g pelo~
extincto a sua custa. I eis e o fOrIllIguclI'O ser;'l

A camara c obrin:tda a tl""lr f ' ,nal'()S 1 J (r • , o' " ' OS ormlguélros nos 111-

tados ~u '~O~J~~ad~~~~~spubllcos da cidade, ainda não habi-

- 2n9-
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anniquilação dos mesmos. O subdelegado designará a C3ua
llm dos socios o numero de alqueires que lhe toca plantar
annualmenll', c o numero de animaes que poderá. admitLir
no campo ou pasto, O contr:l\'entor será punido com a multa
de 30;p l'eis e O duplo nas l'cincidencias.

Não apparecendo a parte, ou partes citadas, o subdelega-
<10 nomeará ou approvará os arhitros a revelia d'aquelles,

Ar!. UH. Quando as torras em commum fOl'om de
crear, e algum dos socios quizl'r plantar em algum carão
ou capoeira, será obt'igado a cercar sob pena do perder o di-
reito ao damno, ou indemnisação do prejuizo occasionado
pelas creações, e de pedir a imposição da multa por infrac-
ção, Quan')o as terras fOl'I3mde cultura ou lavoura, o dono
das creações e gados sel'á obrigado a éercar os pastos, ou ve-
ual' que a. CJ'eação orrenda as plantaçõ s alheias. Nos casos
acima mencionados, a parte ofIendida fará intilnar ao dono,
do gado para cercar os pastos, ou cercar a roça, quando em
campos de crear: multa de JO a 30:tft reis.

Art. Hi2. E' prohibido fazer cercas ou qnaesquer ta-
pumlls divisorios nos limites commums Uas terras e fazendas
de cultura ou creação, sem preceder aviso ou participação
ao visinho ou visinhos confinantes: mu ta de 20 a 30~ reis e
o duplo nas reincidencias.' •

Art. HS3. Quando amigavelmente não se accordarem,
será o aviso de que trata o artigo antecedente 'feito por am-
eial de justiça, e em virtude de ordem ou despacho do sub-
delegado do districto.

Art. Hi4, Os que desfizerem ou arruinarem obras ou
serviços alheios e os que de proposito deixarem abertas as
porteiras que vedão a entrada das fazendas, serão multados
em JO a 20~ réiS.

Art um. As penas do artigo antecedente serão dobra-
das, quando a contravenção for commeLLida só pelo motivo lle
fazer mal.

1'. N. H).

E' prohibido matar êmas e seriêmas ouAI'L, J48.
11mbús.

A contl'avençiio será punida com a mulLa de 1'11. 'cada cabeçC\ e d - . '11' reis por
11ftreis e o 'dup~u~~s ~e~~c~~~nl~~:~~ verificar o numero, em

Al'I 149 E' h'b' I 'ter n~dos' em' t' • pr2 I IL o aos SOClOSou coherdeiro.s me t-
o erras ue culturas OI I dhouver ainda d' . -, I avoura e e que não

nhão uma \' .Ivlsao c~ye os mesmos, sem que esles convo-
mult~ de 4:tft e~,que seJ~lOtop~das, ou hajão nellas plantação:
e de J~ ' r~I,s por cada anltTIal cavallar, muar e vact:um

reis pai caheça rle outros anirnaes.
Art J50 I' I 'b'dculLura 'ou d". • prolJl I o aos socios na propriedade de, " campos (C t:rear empre" ,destruir,ão o cúrte de maLtas (d~ (lU Ihgal malOI' serviço ou

e contl'a a vonlad I " 1 e e, compete a respeito
respeito do ,o (,1S SOCIOSon coherdelros; e igualmente a
pelo quo aS afllm~es ançados na~ fazendas e campos cio Cl'I'al'

_ reqllcrlloento dos sacias quo n'10 cOllvi" .
~~I~~I~~~<~~~II~S a pl'esen,ça ,cIosul~delegado,e 'nomeall~J~e~~bi~~~;

() numelO t e anlllJae: que pod('m )' ., ,
c~mpos ~.elll destrlliçilo dnstes, e do nUllJoro di' all:l:,~it/: i1(J~
se pode!;l p/auta!' allllualmente di: maLtas, e capoej'ra~s ;~I~~

--



Arl. WI. Emquanlo sinão r,xc~ula.a lei de 2? fIo
Agosto do 1828, conlinu:lrão os proprwtal'Jos a ~o!1celtal' e
lrazer limpas suas testadas, e dando esgolo a~ ,\guas, do-
sassombrando os caminhos quanlo for necessarl9 n or~ena-
tio nestas posturas desempachandG-os: multa de 'lOS a .1OSe
o duplo nas reincidencias.

Art. 1ü2. Os fazendeiros ou donos ~e lerr~s de cultu~a"
crcação ou mineração ~omo a~é ~g.9ra, sao obl'lgados a!az~l
pontes sobre todos os rIos ou l'Ibelroes n corregos que lM~ ll-
verem mais de quarenta palm~s de largura no lu~?r, ou I~-
mediações da estrada ou camlOho: multa de 20~ a 30" e O
duplo nas reincidencias, alem de fazer-se a obras a su~ eus la,
nfio a fazendo no termo assignado. Na mesma f!lulla Il1CO~rfl-
ráã os que de proposito arruinarem ou d~mollrem as dItas
pontes sem consentimenlo dos donos, ou licença da camara.

Arl. f 63. Quando o caminho for de alguns morado-
res, e .não f;'strada puhlk3, são os moradores qu.e delles s~
servirem obrigados' a concertaI-o, pagas as despezas a pro
porção das test:l.das dn cada, um delles.

Quando algum, ou alguns dos moradores não cum~rir
este dever, poderá. qual(juer delles fazer. o concerto,~u lim-
peza e ha ver a despesa dos outros qu~ naO concorreI ao .. s~m
qll~ 'rOSSãOoppõr causa alguma a.quantia que se lhe eXlglI'..
ouando nenhum dos moradores qUlzel' (azet' o trabalho pode-rá recorrer-se ao fiscal para mandar fazer a cusla dos mora-
dOI'es ou donos.

Esla disposição compl'ehende os herdeiros de uma fa-
zendá que não esleja dil'idida, ou que r.stando, a teslada
perlença a todos por dire.ilo.ou b~a l'azão: mlllLa de 101Jl a
30i1> réis e o duplo nas relOcldenclas.

ArL !(i!L I As disposições do arl. IG3 é eXlensiva as
ponles dos caminhos para quaesQuer moradores.

Arl. "6t>. Nenhum proprietario, nem pcssÇla quo
suas veses faça, pOdel';'l eslorvar o córle de madeIras nas
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Arl.. f tjo. E' prohibido cOI'tar os maltos da origem da!'>
aguas e os lJue ai'sombrão os lugares por onde passão 011a!'>,
ainda nos proprios predios: multa de Wa 20" reis e o duplo
nas reincidencias.

CAPITULO 2.°

SOBRE SERVIDÕES PUBLICAS E ESTRADAS.

Art. {57. E' prohibido a qualquer pessoa cereal' 011
tornaI' de seu uso exclusil'Q qualquer parle de um terreno
que de longo tempo perlença aos moradores em commurn:
mulla de 10 a ~01P reis, alem de ser immedialamente rc-
empossada a camara.

AI'l. H>8. Não poderão os proprietarios impedil' que
nas suas lerras se fação cstradas do comprimenlo e lar'gura
que forem necessarias. As 6slradas lerão em seu leHo dcz
palmos de largu~a e o desvio ou discorlinamenlo do dez pal-
mos para cada lado, scndo em malto, e cinco de cada lado
sendo cm capoeira, salvo em lugares em que seja isso im-
possi\'el as forças do dono do lerreno: multa de tO a 30" reis
e o duplo nas reincidencias.

Ar!. Hm. O que recusar sujeHar-se aos onus dos ar-
liMOS antecedentes, s~i muHado em -10 a 30ifi reis. Quando
o contravenlor tenha de qualquer modo embaraçado a es-
ll'ada, será multado em 20 a 301Jl reis e o duplo nas reinci-
dencias. .

Al't. tGO. O onlls de estradas e servidões publicas,
f'Omp,'ehende o de dar esgolo as aguas e as immundices que
arruinão ou faz.em menos cómmodas as sel'l'idões publicas.
Quando se não podei' conseguir o esgolo sem que se dirijão,
ou lancem as aguas ou immundicies para os quinlaes, terl;e-
nos 011 planlações OlIsem que se fação bura«!os, em muros
ou quaesquer tap"mes, o proprielario ou quem suas vezes
fizer, n:lo tem direito a obstar" e quando lhe incumbir con-
servar limpa a sua lesla,la, sel'á o seu maiol' cuidado dar o
dito esgolo: :TI ulta de ;; a 128 reis e o duplo nas reinciden-
cias, alem de se fazer a obra.

F. N.19. 301 -
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It I 6ij) 3. I G)~ réis
I,los fórl dos III"al'l's marcados: mu a (e -: I:
~:\lI'i;,ãO ;IH'l t1ias~ alem de e terem por nullas as \0111 ~~.

ri - f("r t10 mlll-\ t t 7 t Ha fome ((uanrlu a pro uçaO l. . . I
, r , : " 'I ;- hastar l)ara slIb 'lst!:lIcla 10

l'II',ula nuc sl'la IlrO\3.\e 11.\0. , 0\1 1'''tl''\III'-
t'" 'I' ' '1 L ll'tnIIOrarll) ." ,
\
1()\'O 011 por t(ualr{lll'r l£ICII ('n.e., '" f ''';-0 Ini-, , 1 s "encros SClJlIllltes. (,1.1,\ ,i1in:lrio, ('\t:\'I'm-se os prl'ç,o? t o o •. o
I\ln, farinha, arroZ. C touelllho. .

Arl -l7C) Nenhuma loja ou La\'lll'lla, I;a~a dl! bC\)II!lI",
. .•. L' •. S'\' (h' OC"Ol'IO ~I)I'sta lC e-

'Irlll'IZ\'1Il ou qualqlll'r 011 ra c.\. ' 'o,','" m tod')", ., , ". m licrnça 'i qual tt:l':t Ug,u I~ I ~

cpr;\ "1\0 mUillclplO se , , .. d:' ',t'{T s destas posturas.
os ,aonos, pela forma, decl.il.1 ,1 nos ai 100

CA PITULO lt" o

St)URE l>AMNOS E IH:AS I':NTRE AS I'I':SSÔAS.

\ 'L -173 E' contra\'cnçiio, tomar, rcter.OIl occullar
j I .' I vadeÍl'as fcrran1l'l\tas, roupas,

machados, fou(:es, enxal,as, CL:l ca~ara(las trabalhadorcs
al\imars e :tITClOS pert1'ncen es ~ " I, sobl'o pri'-
de I'Oça.,cultura,crl'aç:1o, condueyao ca.rro ?l: t~Op(l I ou COl'I-
texto de tel'l'm os mesmos rccebluo quantl.1~: . .I011l~. roçadas,
s s adial\talhs a 11'0('.0 on por conta de SCI\lçOS_e .
'\'~Il~S, 'capil:a's, (;olllt'iLas, :~arrll ,ÇÕI~S, cOll'.ll~:?oes 011 mal-
cha c não i\ I\~rem feito: multa du '.:w .l 20j'p rel1>.

J -, ,,', 'ontra \'l'tlção COII tr:ltal'-sl) alg\lt'm pa 1':1
Art! /4. L t; I1 tetldo \'l', \'i'o tarro on tl'opa, cerca Oll \'a o, e'-

~:'\~iIJ~l~~ j~~'~l).'llI~nsali,latl\~. t~im')SII't' ou,. ~U~I,lt ~~a~~)~\'('~~~
"I' ,t 'dc--ta I' nao laz.er li serviço (1) \I, ( ,

~~II;~)(:I;~~I~(;n~;\~et:)~~Iias' eq lI'i\'all'n,Lcs a q lJatlLia ,:,\~i,íl\ll a(la,~ \'~~;~
lin'\lment0 (h:samparar em call1lllho o gado \'lC1L~11~1' ,\.;.'l(l't's

. , . c' rI'o trol1'l ou () 'jee o~ ,I \hr muar 1;1I11"t~rOou SIlIIlO, a, ' , , I I
11'(''''!'l''''al.'a() \n~ar ou distino ajustado e c.tHl\'Cnc\'IOtl:U?: Imul-

, '" •.•• . ti •• I 'rlul\"\ I'n ..
t 1 !'••• 'l 3"'!f! •• ()l'l'são 1)01'alto dias, a I'm ( o c . "a ( I' ,I;JI.... ,1':1', •.• ' ,,' ' N' ' I'C
d:\ q:lanlia adiantada exi~ida peIOS,IHI'I?",(lI'i:"\:~r.~!ls. ,l~

illci(lcncias-tnnlta (I(~85 a üo:m e .\0 (lias 1\1. pll~.IO. ,.
, 1. I Ille~t'lco-- (1('\'('111ter lia I ulicia <I(lmll:I.';.UsCrca«(ISC«(1 " .. , "

•
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CAPITULO 3. o

Art. 169. Ninguem será obrigado a vender as suas
co usas a certa e determinada pessõa ou corporação q ual-
quer que seja. . .

O que constranger á alguem a vender-lhe suas cousas,
ou parte dellas por pequena que seja, será multado em
20iIP a 30j'p réis e o duplo nas reiucil1encias.

Art. 170. Em tempo de fome serão oocigados os con-
ductol'cs dos generos de que se faz menção, no artigo seguin-
te, a condusil-os aos lugares que forem designados por cdi-
taes da camara,e ahi os venderão ao povo pelo preço que
livremcnte fixarem.

Quando não appal'cção compl'a(lOI'CS, podcrão cntão ven-

suas mattas, nem o arl'ancamento 111)pellras pal'a a constru-
cção 011 concerto de pontes ou eS~I'adas lima vez que se lhes
pague o so.u valor em commum e geral estimação no lugar.

O proprietario, ou quem suas veses fizer sorá avisado
para designar a madeira, que sendo igualmente aptá para
a construcção e concertos, lhe é menos necessaria: multa
do Wiíl a 3~ réis,

Art, 166. E' prohibido passar carros com madeiras a
rasto pelas pontes desta cidade, sob multa de ~~ a i2~ réis
além Ih obrigação de indernnisação do estrago que sotrrer a
ponte.

Art. 167. E' prohibido, usurpar, tapar, mudar, es-
treitar, entulhar, ou de Ijualquor modo arl'Uinar ou damni-
lical' as estradas, caminhos, pontes,ou quaesqucr obras publi-
cas: multa de 20iIP a 30iIP réis e o duplo naS reincid'encias.

Art. 1G8. A prohibição e penas do artigo antecedente,
são conprellensivas do caminho partiwlar ainda de um só mo-
rador.



Poderá porem conceder-se a licença, sendo allt~)~'isar\a
por sco senhor, que tomf] sobre si toua a rcs(JonsabI!1dade.

"[0)10 XXXXII. PARTE 1.'

Art. 179. Todos os pesos serão de metal sem argolas,
e as medidas da figura das da municipalidade.

I

Arl. 180. A camara espera que os fiscaes visitarão DO
principio do anno todas as casas (le negocio, par.a exam i-
narem se os pesos e medidas de que tratão os artigos ant,:-
cedentes estão ou não aferidos, nª forma dos mnsrn.os artI-
gos: multa de lOj1l a 20;'/l réis, aO que n;to tiver afundo.

Arl.181. Quando se rÚl'onheça, !fIlO a medida, peso,
ou balança, acha-se falsificada. e n;LOfuI' I'ewnhecidll o cIII,-
I'ado, será eomo tal consid.Bl'ado e puni,lo, (J dono ou all.ml-
nistrador da casa de negocIo ou talho, que usar tIos reflll'lI.I~)s
pesos. medidas ou balanças, c()m a multa de ti a ,':W':fP reIS,
c o duplo llas reincidencias. I

Art. 182. E' prohibido:

~ t,0 Fazer accrescimo aos pesos que ~;io forom
soldados, de maneira que se não possa maIs separar
delles.

~ 2.0 O uzo de pesos r}'argolas ou ganxos que \ie .I~ossão
tirar é tornar a por facilmente: multa de fj:;1J a 20~ reiS c o
duplo nas reincidencias.

Art. 183. Todos os pesos e medidas deverão estar
limpos, sem fendas ne~ quebraduras: (\t- cman~i .•.a que não
seja prejudicado o publico: multa do 5;'1Ja .W;1J reis e o duplo
nas reincidencias.

Arl. 18~. A nenhum escravo se conce(\erú licencia para
ter casa de negocio, e quando for concerlida por se o~cultar
maliciosamente esta condição, o senhor do escravo st1ra mul-
tado em 5j1l a ~Oj1l réis, e em ambos os caz()s a. casa de no-
rrocio immediatamente fechava.
I:>
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tra~il':~ o jUt~il;i,~ria, a :;e~ul'ança dl) '/SOIlS ordollados por i~so
(J p~tl ao qu~ n,LOf!agar a aquelles em prompto, ou quando
Ihu::;for ~edl(Jo os Jornaes vencidos, fic,to sujeitos as mIlitas
deste artIgo. .

ArL. 05. As disposições do artigo anteccdendo não
~ompl'eh.endem os serviços de carpinteiro, ferreiro, sapatt!i-
I.?, alfaiate! ou de qualqucr outro otllcio semelhante. Nos
C,ISOSdo artIgo ant~ceden~e, as quantias adiantadas dev('r{lô
?ons~ar .~e decl~raçao escnpla, e assignada pelo quo recebor
,I quautla ou lal9r, ou por dnas teslemunhas prescnciaes,
quando aquell.e nao ~ouber escrever. Nã~ soffrer~õ porem as
Jl~nas do refemlo artIgo: - L° os qUl~ por doenles e enfermos
na?, poderem tr~balhar;~.o;os que antes de rl'tirarem-se resli-
lUllem a quantia recebida, convenclOnandô nisto o que adi-
antou; ~.' os quo forem emprE'gados em di!irrencia ou sl)rvi-
ço publiCO. t" ,

Art. J7G. E~prohibido:
~I o Consentir nas tavcl'Ilas 011 casas de bebida ajun-

lament? de ?SCI'aVlIs,que não estejão comprando. O I'endll-
d~r tc.ra o CUidado de despedir' os qlli~ tiverem comprado l'lI
nao tlvorem mais que fazer alli. '

Si 2.0 Vender bt'bidas e~p('ritlln~as aos que estil'()rolll
bebados ou lroxerem armas prohibidas: multa do 5iiJ '
lOiiJréis e o duplo nas reincidl'ncias. a

, ArL. '17? Todos os pesos, medidas () balanças, dOI'IJ-
1';10 ser ~rel'lclos anles que pela priml'ira vez se abra a Casa
de u"goclO, ou se estabeleça o talho
U procllral~OI' ria camarll, ou snu agente far;'1carimbar a ba-
];~nça 1~~(.Jldas e 1~1~~OS,eslalldo .cer1?s_ com ~ padrão. Os qUI:
~~.LOa[1111e~t~na 101 111 a desta dlspOSlça(), ser,\tl multados em
iJiiJ a 10;'/l reiS, iJ o duplo nas 1'l!illcic1encias.

.. Art. t 78. Os pesos medidas e balanças que dovelll
alul'll' as ca~as UI) IllJgOt;iJI, ser,Lo os de que sl.'l'l'Íreul 11;,1
\'e.,~da que fIzerem. A camara dedarará CIII editaes I\U,WS
seJ'LO os pesos e medidas indispensaveis.
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Art. 193. Serão considerados em beneficio da faclura
e conservação das estradas, pontes e calçadas, os seguintes
impostos:

Si L° O fôro marcado no :1l't. 112 das presentes postu-
ras pelo terreno de dominio da camara, que esta conceder
para edificação de predios urbanos dentro da cidade, ou
para chacaras e plantações nos suburbios da mesma.

\ '-
~ 2.° O laudemio de dous e Jr;/3iopor cento do valor

do terreno aforado, e mesmo dos das bemfeitorias que nelIe
houverem, ou a alienação que se faça a lilulo do venda ou
troca; neste ultimo caso se a troca for por outra propl'iedade
da mesma natureza deve-se pagar o laudemio de ambas, quor
alIas tenhão o mesmo valor, quor uma valha mais que a outra,
A obrigação de pagar este imposto pertence ao vendedor da
proprie(laúe foreira, e a ambos os contratantes quando for
a titulo de troca.

At't. ,194.... Continua igualmente a 1>01' arrecallado O •
imposto de 2~OOO sobre caJa uma rêz que se matar pªra se
vender nos talhos em quartos. ou detalhadamente. O mes-
mo impm,to pagará qualquer pessoa qne matar a rêz para
vender a came depois de ~ccca: os contribuintes pagar{tij esle

TOMO XXXXIl. PARTF. L'

Art. UH. I\. inspecção consistirá no exame do modo
pelo qual os professores desempenhão seos deveres, e será
r:'ito pela camaJ'(\, pelo fiscal do districto, ou por qualquer
commissão pela camara nomeada.

AI't.H)2. Os fiscaes rios distl'ictos participaráõ ao
dest~ cidade, o que tiverem notado nos seus distridos rola-
tivamonte as escolas de ensino, assim como il respeito da edu-
cação dos expostos e orphãos desampal'ados e pobres, para
em resumo o consignar no relatorio que deve apresentar a
camara no principio de suas sessões ..

TITULO 7.°

r. N. 19.
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TITULO 6.°

SOBRE A EDUCAÇÃO E SOCCOI\ROS AOS EXPOSTOS.

CAPITULO Lo
Art.18fL A camara 10fTo I 1casa destinada i recepl'ãd I" q:le pue er estabele~orá uma

c1estribuidos por ama~. 'I • (OS expostos para dopaiS serem

lia verá na casa, ou rod a cf' •• t
para amamentar os meninos one eXpots os ~lma ama d(~leite
quem os crie. ' Hluan o nao forem dados a

_ Árt. 18G, Pagar-se-ha uma quantia I
açao ou educação dos expostos atu', a 'd' drasolav7e pela Cl'l~-. JaCIO anlJos.

,Al'l. 187. Os meninos orph'- b'
e expostos, serão entregues a q ~os po I~S, desa!TIpa~aclo;;
de 17 annos, os quaes servir:- ,lll,m os e uquo ate a Idade
tamente durante este t ,la dOS seus educadores gratui-
aprender'lo a ler es' :mpo, com a declaração de que
11' • "CI evel e contar "endo na I) Icas onde as houver. ' , " s esco as /lU-

A camara poderá inc'umbi' , -.
a~tigo ao subdelegado o r()SPfJctliv~1d~~~?L~çao (1Jrecta deste
nao tenha feito a requerimento el IS t lel~' quando mesmo
, omcio. o orp 1£l.0 pobre ou ex-

Art.188, Os paes de' exp 't
serão obrigados a pacrar sua cl:ea~~o()Scqude os :econhecerom,
annos. " , 'li e ucaçao ate os sete

ArL. -189. A camara inspec' ,
ras letras. tanto as que forem pa~?;~apr:laSfe.scodlasde p.ri~ei-

• como particulares. 1> a azen a provlllclal

I\.rt.190. Nenhll rn pl'of('ssor d .'os designados no al't'lrr"o s .... t'" po _er,\ emharaçal' a (fue
c ' '1>' (J°UIII (' aSSlsho as I' - 1

todos ,o~ conhecimentos e ir~fol'm~e'õ~s' !çoes, e hajão
mar JUIZO dI! maneira /li'la qll'\i é necos,sajnas para?fJ fol'-
multa de IO;;Jl a :JOiP ,', , ( . ensm.~( a. a mocldad0:

IeIS, e () duplo nas relllCldencias.



pagará 208, e quando a mascat.eação for comprada em sua
totalidade á negociante du porta aberta do municipio, 1'0-
mento pagará 4~ pelá licença.

~ 8 o I'ar~ tirar ret~at.os, limpar ou,por dú.ntes e para
officinas portatcls de caldell'ell'o, se pagara pela licença 108.

~ 9.. A de uma ('opresentaç.~o 1IIeatra.l, .exposta aoyu-
hlico em tabla.do feito por occaslao de festIVIdade partIcu-
lar, fiSOOO. .

~ W, Para um dia ou tarde de curro, 011 ca\'alhada
,;!08000.

~ 11. Para um pre~epe GSOOO.
~ 12. Para um dia ou tarde de. dança em co~da, ou

para qualquer outro espcctaculo publIco uu_tocar cal.xa pe-
las ruas, ou qualquer outro espectaculo nao menCIOnado
nestas TJosturas, pagará pela licença W11JOOO.

. ~ 13. As licenças dos arts, '19, 81 e 101 das lll'es~n.
tes posturas cUiltarão a saber:

L" Para o empachamcnto neccssario nas ruas publicas,
280\)0.

2." Para exercer a arte de curar, 88000 .

3." Para escavações, '.8000.

Arl.-19G. As licenças elo artigo antecedente o seus ~~
são obrigatorias, e a não tirada dellas nos prasos ~xados,
importa a multa de 20$000. As dos ~~ 7:0 o. S.• serao _tam~
bom annuaes, e til'alias na entrada da primeira povoaçao do
municipio, COll a mascateação ou ob.iect~ da. licença,. c .do
1.0 a H> de .Janeiro o retratista ou dentista, o caldeireiro
bue quizer exercer a sua j~dustria. A dos ma,is ~~ P?los
quaes são obrigados os festeIros, procllradorcs, Impresarlos,
directol'cs e actqres, sel'ào tiradas ::intes elos esprctaclllos, e

TO~lO XXXXII. rAl\n~ 1."
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imposto ant.es de sangrar a riiz, na primeira par'te quando
for pal'a talhar nos cártes, e no segundo cago, dentro de tres
dias quando a rêz ror morta para came secca,

Ál't. HW. _0 imposto de licença sem' nenhum oulro
onus, nem inda a titulo de aferição, será d'ora em diante
para as casas de negocios o seguinte:

~ Lo A licença para abertura de casa de nec'ocio de
fazendas seccas e ferragens será obtida do L o a 15 d~ Janei-
ro, e custará 6~000 annualmente; se porem, o impetrante
vcnuer tambem sal, ou generos do paiz no proprio edificio
ou separadamente, pagará Si1000, e -108000 se alem dos gc-
nel'os que ficão mencionados, tambem vender molhados,
tanto da terra como de fol'a, ° prazo para se obter a licença
para qualquer negocio, é o declarado neste ~ do L o a 1tj de
.Janeiro, .

~ 2.0 A licença de casa ou armazem de sal, bebidas
espirituosas, e generas do paiz expostos á venda pela propria
conta, ou de com missão tenha ou não porta aberta, pagará
fi~OOO.

~ 3.. A ~e taverna considerando-se taes as em que se
vender a varejo aguardente de cana, ou genel'Os do paiz
HpOOO.

. ~ 4..0 A de botica, ou casa publica de jogo 68, obtida
a licença annualmente no mesmo prazo marcado no ~ Lo

~ 5,,, A licença para corte de carne de porco, ou ele
vaeca, alllda fazendo-se as vendas em tabolleiros pelas
rllas 28000.

~ fi:o As de casas de negocio de qualquer espec:e nos
• povoados de!1tc municipio, 48; tanto estas cama as do ~ ti.o

serão oh tidas no prazo marcado no ~ Lo

. / ~ 7.0 A licença para masca tl!ar fazendas seccas. dro-
gas e rerra~ens percorrendo os distl'Íctos ou parle delles, não
levando obJectos de prata ou ouro,. custará 108, e levando
os ditos objeclos, ali consistindo a mascateação somente nelles

F. N. Hl. :lO!) -
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das cargas 2i'tl por cada carro, o por cada vez que expurtar
os "eneros t.Io paiz: o carreiro não receberá a carga emquan-
lO(~dono não mostrar o talão de haver pago este imposlo,
soh a comminação de de,'olver-se ao carreteiro a obri~ação
rle pagar o mesmo imposlo. quand.o o dono da carga nao o
lcnll,l feito, e o carreteiro conduzIdo a carga para o lugar
rio embarque.

Ar!. 20 I. Todas as irmandades, confral'ias e fabricas
rle~la cidade, emquanto n:1o fizerem seus cemilori.os proprio~
para o ontf.'rl'amento de seus irmãos, como llres fOI autorgatlo
em seus compromissos, ou emquanto não concorrerem para
o cemilerio municipal. pagaráõ a taxa de 20i'tl annuaes, ap-
plícada para o)lito cemitel'jo geral.

Art. 202. Quando os impostos munidipaes não forem
pagos em prompto, dentro do praso quo o fiscal marcar por
edital ou nas epocas marcadas nestas posturas (lroceder-se-ha
executivamente a eohrança dos mesmos como se procede a
respeito dos impostos provinciaes.

Al't. 2Ôa. U l't'gulamenlo para a boa execução destas
pO$luraS, na park relativa a contabilidade, escl'iptlll',ação e
arrecadaçãll dos impostos. ou quaesqoer rondas mUlllClpaos
depIJnderiÍ da approvação do governo da provincia,

Art 20!~. Frcão revogadas as disposições em contrariu.
Mando, portanlo, a todas as autoridades a quem o co.

nhecimento e execução da referÍlla resolução pertencer, qlw
a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como neHa s.e
conlem. O Secrelario desta pl'O\'Íncia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no palacio da presidenr.ia da provincia de
~linas Geraes, aos vinte e nove dias do mez de Novembro do
anno do nascimento de Nosso Senhor ,Jesus Chrislo de mil oito
cenlos e selenta e cinco, ql1inquagesimo quarto da indcpen-
dencia e (10 imporia.
(L. S.) ['Elmo VICEl'TE DE AZEVEDO.

liSCljlt'icl ti 'U[j'llslO Nuncs lJandál'(/, a fez.
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do começo de qualquer' armação de tablado, ou l'spetaculo
nas mas ou praças.

Art. i97. Os mascates, dentistas, retr'alistas ou cal-
deil'eir9s que não e.xercerem a sua industria em ponto fixo,
d~verao levar conslg() a licença 9a camal'a, e apresental-a-
h~o!,o fiscal. sulJde.legado, juiz de paz, ou inspector de qual'-
telrao logo que aSSllTI for exigido, o que a isso se recusar
tendo a licença, soO'rerá a multa de !lo a W:tIJ e não a tend~
a de 208000. ' I

Art 198. Continuão a ser :ll'l'ecadadas como rendas
municipaes, as multas applicadas em difl'erentes leis para
o cofre da municipalidade; bem como:

~ i.o O quebramento de fianças.
~ 2." 0$ bens de evento.

_ ~ 3. ~ A matricula dos carros que habitualmente en-
tra? na .cldade carregados de lenha, telha, pedra. aduLes.
areIa, t)'Jolos, cal, carvão, paneHas, cinza e madeira. .

Os donos dos carros serão obrigados a obterem annu-
almente uma matricula com a taxa de !t.$ )lar cada carro.

~ !LO OS canos que entrar'em carregados de molha-
dos, fazendas seccús. ferragens, fumo, sal, salitre, café.
COU!'9'solla e outros gcneros não especificados neste~, pa-
garau a taxa de 28 por cada vez que entrarem.

~ ti,o Sobre cad'a um porco que so vendor pagar;lo
v~ndedor a taxa de 500 rs.

~. G.o' Toào aquelle que vendeI' aguardente ou restiHo
com porta aberta ou fecllada, pagara por cada barril ou "ar-
rafão 320 rs. Serão lotadas as cazas que ven erem estel:)ue_
noro. Ficão exceptuadas as dos engenheiros .. , l:)

Art. H}O. O imposto das passagens dos portos do fiio
Preto que marcar o regulamento respectivo.

Art.. 200. TO,docarro que conduzir cargas para embar-
car no filO Paracatu, em qualquer dos Portos, pagará o dono
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Sellada e'publicada nesta secretaria aos 18 de Novembro
de 1875.

/lonoria lIcnnéto /li/tto de Figucircdo.

IlESOLUçAo N. ~201-!H:29 DE NOVEMBHO DE IR7;i.

I1esoluOà? conlendo as pQsluras da Camara Municipal da cidado de Sanla
Luzia. .

. Pedro Vicente de Azeve(lo, Presidente da Provincia d'l
~Ilnas G~raes: ':'aço. sabor a o tl)~los os sells habitantes qlle a
Asse~.hl.ea Le~~slatl va Provincial, soobrc proposta da Camara
Mlln~clrlcll da CIdade de Santa Luzia, deaetou a Ilesolução
seguinte:

TITULO 1.°

11ISPOSIÇÕES GEnAES. -

Arl. Lo Contravenção ou infracção é toda a acção ou
. omissão contraria ao determinado em qualquer dos artigos
ou paragraphos destas posturas.
o Art. 2.. E' reincidente o contraventor que j~l houver

Sido condemnado neste municipio, por nelle haver commel-
tido a mesma infracçao.

. Art: 3.° Quando qualquer artigo destas posturas, con-
Uver mais de uma disposição o empreÇ(o das palavras-mul-
las-prisão ou obrigação de fazer ou rJe não fazer, sujeita o
conlraventor a pena pela infracção de cada uma de suas
disposições, salvo se no' mesmo artigo o contrario for deter-
minado.

Arl. 'LO Quando o multado for oscravo, será seu se-
nhor obrigado pela multa.

Arl. .5. ° Quando nestas postUl'as se impõe a necessi-
dade de lIcença s(~m que se declaw a quem deve ser pedida
entende-se,que é ao presidente da camara.

Da decisão 00 presidentfl podem os que se sentirem ag.

F. IS. 1lJ.

gravados, recorrer a camara expondo em :ma petição os mo-
tivos do aggravoo

Art. 0.° As quantias pertencentes ao cofre municipal
serão recebida5 pelo procurador da camar~.

ArL. 7.° De todas as quantias que reccber o prowra ..
ctor da camara, porceberá elle, seis por cento, exc~ptuando-
se aquellas que [orem prt)~tadas pe.los wfrcs publI.cos para
dispezas municipaes ou obras publIcas e as provelllentos de
t1vaçõcs e r!onativos,

At'L 8." As rendas da camara serào conforidas em
praça a quem melhores condiçü('s oll'erecer. 1-!~~anLida a <12'-
rümataçã.o com a fia nça idonea II na 1<llLade lIcitantes serao
arrecadadas por adminislralj;i.o. wlllpetilltlu l'sta ao procu-
radol' da carnara, fltlí.' debaixo de sua responsabilidade po-
derá para esse fim nomear um agente em cada districto.

Ar1. no. o A camara fica alltorisacla a arhitrar a St~1l
(lrocl1l'ador uma porcentago~ rasoavc! que não excedel ~ ~Ie
vinte por cento, quando esll\'('r enca.r~cgado por a1lmlllls-
tração da arrecadação das rendas mllnlclp:J.cS.

Art. 10. Quando nestas postllr,1s se impõe as ohriga-
ções de fazer ou desfazer, ser;io assigna(~a5 vinte B quatro
horas, para dar-se principio a Si'U cumprlmenlo. e 1111I prazo
rasoave! para sua ultimação l~ n:io Slllltlo cnlllpl'lt.\;\ a t1elllr-
minaçfio, o juiz de p::..z ma.ndará fazcr on desfazer :I.clls~a do
obrigado, não excedendo sua imllortancia a com 1011 rl'15: A
camara hahilitará ao procurador para (lagar a t1espeza. e Jor-
mes em tempo e segundo o costume local.

Arl .. Ho As ativertcnci:ls ~I pessoas (~elerminadas para
cumprimenlo <lo alguma postura O~l YO~lllr;lg, . Sl'r,t(l [eitas
por orden.l 110 .il~iz doe pa~. qelo CSI~.l'I\'al!.re~pl!Cll\"O 011 q1lal-
quer omeIal <le Justiça, que pa.s:sar:l. cortl<101o.

.\rt, I'=!. Os (jscaes dos dislricllls dll lur,l, pal'ticipaLiu

1'0)10 XX.X.Xll 1'.\lnE 1.•
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CAPlTULO " o

Til' 1.0 2.°

Ar!. 21. As pessoas chamadas pelos fiscacs que se re-
cusarem servir de te3temnnhas ou peri los solTr<.Jráõa mult a
de ü~ a W~ reis.

,\rl. 22. Quando as infracçõl~s forem deutro das casas
on propriedadl~ do cidad,"io, os fiscaes só procederáõ em vista
de denuncia assigní1da pelo denunciante, c pediríÍü faculdade
ao dono da casa para verificar a denuncia, e o que a negar
incorrerá na multa de dez mil reis e cinco dias de prisão.

Art. 23. O procurador, sendo o i~so na arrecadí1ção
das rendas e no cllmpl'imelllO de antros seus deveres, será
multado pela camara em H; a 30~, I'S.,duplo na reincidencia,
n:io ficando isenpLo de ouLl'a qualquer pena, em que con-
fOl'me as leis em \'igor incorrer.

Arl. 2!~, Em quanto não houver planos os alinhadOl'çs
seglliráü as insll'llcções que lhe forem dadas de ordem da ca-
mara.

no AC o DAS POVOAÇÕES E '00 ALI"IIAMENTO.

Arl. Hl. O I1scal tendo conhecimento de qualquer in.
I','acç;\o lavrar;"l della ?uto w'wmstanciac1o, com assignatur:t
,lI' duas lest(~lIlllllltas e remdter:i ao pruClll'ador da camara
qlle procederá COlHO u'1tcl'mina a nova reforma judiciaria e
I) respectivo regulamento.

Al't. 20. Nos processos P()I' iufracção de postul'as, por
denuncia e proseguimento alú final, do procurador da ca-
mara ou dos I1scaes com procl1 raç;"io sua o que as promover
haverá para si a ml)tatie sú das militas, mas se dccahir por
injustiça da imposição da multa, pagará as custas de sua ,\1-
gibeira, pagando a camara, il disconLando em seu ordenado,
caso o não faça,

F. N. 'Ul.
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a~) fi,~c~ldf'st~ cidade, o (;stal!o dn sua a~rninistração, as in-
~ acçOls de lei, as pr~v;lrIcaçoe~ on Ill'gllgenclas dos l~mprl'-
t>~llo~, as coutra.rrnçoes que' sn derem em SDUS respectivos
!Jstrtctos, 0.11 m;~os tratos e aclo::>do cl'lleldade quu os Se-
nhores prallcarem com sellS ~scra us.

, 0. fiscal da eiuaue coll{)ginuIJ todas essas inforllJaçÕI:sI: ,l~ldclOuaudo-llles as obsiJrvaçôes relatIvas ao seu dislrict
lar;~ .Ul~rel~t?rio!lllu a!,rescularú.:I eamara no primeiro d~);;
de Sl.SS.lO oldln~fla. O '.Isca,' qun tor negligenlll no cumpri-
mento deste artigo, sGllrera mnlta de dez a Ijuinze mil reis.

" Alil.~,'~3. O presidente ~Ja camara. fica auLol'is:-:uo a
de~pelldUl lima qU;]IILla qlW nao ('xeeda de oitenta mil l'I'i'
no Intl,\I'\'allo de cada sess;lo ordillaria. '

.' Ar!. "~", Qnando ncst1s posluras se estabelecp li 1ll:1- ,
xlm~ e o.mlfllmo das penas, o 1IIl'((io será tomado (~utre os
dous. ter mos rbdns, sommaurli/-SIl as dn-as quantidades (l

applJcando-se a metade.

, A~'1. Ui. As punas estabelecidas nestas posluras, n:'If)
Isonptao o conll'aventor da obrigat,~;io de satisfazêr o damllo
que da contravenção resultaJl.

~rt .. H~ Su UIl1 individno Iilluver eommeLtido mais de
uma 11~lracçao lia mesm'l oecasi:"lIJ, poderá ser condcrnnado
110 1I.11'~moprolWSSOem todas tiS ponas em que houver in-
COrrido.

Ár1.17. O infractOl' Qlie lIão tivrr bens nl'm n1l'ios
p.a~'~p:l,~.a: a mulla e cIIstas em que for c:onde~narlo, oec.ul~
Lu ,l!.It~I(11ou d~~'p',zl'~' do,~ 1Ji!IlS que possuir solTrerit a pen:l
de IH lsao por qUlIlze dias: duplo, na rcincidl'ucia; será PI)_
rt~m, 10;;0 sulto, 1ll:lslrando haver pago. •

,;- Ál't. -18. OsJ'sca~s ,lju;lndo sahirl'm em correição, o
fal.a? e~ c?m',':tnhi :'(! JUIZ de paz do districtO,l~serivão c 11m
olIlclal (,'~ J.~ISIJ('I;:' olIlc.land? par;ll:sSI' fim ao jlliz de P:IZ
~!.u,c.~a~l:l~,l ti ''':1 Il !I()r;~.. ~"')a II'.lLlIl'('Zadas infracções exi-
"li ,.ser,ll) (,!I'I/lIldus prollclunaes,
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ArL. 32, g' prohibido edilicar ou fazel' qualquer obra
em terl'onos publicas. sem licença, na forma dos arts. 2H,
30 e iH, multa de q#J a Hi~e perda do edificio 011 obra, para
a camara.

- :1li -C", .f!).

Siio terrenos pnblicos OR já como taes reconhecido::;,
os que estiverem abertos por espaço de um anno, contado
(la publicação deste artigo por edital da camara.

ArL. 3:3. O que obtiver licença para levantamento (Ir.
casas é obrigado a principiar a obra dentro tle seis mr.-
zes e termina-la no prazo de um anno a contar-se da data
da lit:ença, a qual deverá Ser registrada em livro COll1p('-
tente.

o inquellino não pode SOl' obrigado ao desfazimento. Se
nos termos assignauos n;10 fOI' principiada ou não for finda
a nxecução o juiz de paz mandar:'l prncedl"r ao desfazimento.

Arl. 31. As !icellças exigidas n'esle capilulo serão con-
cedidas por despacho, ouvido o respectivo fiscal, e custará
2;'tOOO.

/

ou obra, ::;el'ú notificado o proprietal'io on ROUproi:nrador, c
UUlsua falLa () inquelliuo, e () alillhauol' nos caso, do ar!. 2H
p:tra pl'iucipiar a execu~,;10 delltl'u de 2q. horas, e findar em
um terlllo raso'lvel, a:-;~Igllarlo o terlllO sob [ll'n:t de Sl'r exe-
cutado a custa da propriedade, e não poder o nOlificado pc.
dir indemllisação alguma.

Os prasos para as reedificações serão fixados pelo res-
pectivo fiscal, com r'êCUI'SOpara a camara.

O que niio cumprir a primeira obrigação deste artigo,
quanto ao começar a ol)l'a entender-se-IIa cahido em COI11-
mi::;so, e perdel'il o direito do terreno o qual pof1l'rá snr COII-
crelido a outro, ou de<:lal'ado pela earnar'a para 11::;0 n 10-
gra!lolll'o publico.

- :116 -

Ar!.. 2:). 'Hrver:t. OR alinha(lores nece~sarios p.'lI'<l ('Ria
cidade, e arraiaes 110município.

Os alinhadores ser'ão nomeados pela camara e seu !lU-
o mere' ser:'t. fixado pela mesma de maneil'a que as distancias

e con'3eguintemenle as dl'Rpezas sejão aR menores pm;siveis.
Os mesmos alinhador lJRvnnceráõ o Rallario marcado no ca-
pitnlo e al'ligo do respecti\'o'regulamento./

ArL. 2G. Compete ao alinhal1or, alinhar e perfilar o
edilicio conforme o plano das provações, se o houver', 011
segundo as instrucçõ,~s quo lhe fOI'p,mapreRentadas pdo fiscal.
Fiea desde já estabelecido que nesta cil1ade nenhuma casa Re
edificara ou reedificarú com pé dil'eilo infedor a cincú mc-
tros, contados do nivel da rua e nenhum muro com menos
de dous metros c meio, sob pena para os infractores, do des-
fazimento ria obra e pl'eenchimento da alLura e muILa de dez
a trinta mil reis.

Art. 27. O alinhador que contl'ariar o artigo antece-
dente por erro ou pai' outra qualquer causa será muILado em
um mil reis, e quando o edificio ou ohra, olTenda o alinha-
mento sl~rit desfeito a sua custa e torn:u]o a Ie\'anl:H' a tô o
ponto em que estava quando foi desfeito.

Art. 28. N'esta cidade e nos arraiaes não se pOllerá
sem licença:

~.Lo Edificar ou redificar.

~ 2.0 Fazer concerto ou qual:l'wr obra que possa of-
fender o alinhamr.nto; multa de tres dohl'Os da importancia
do sallado que havia de vencer o aljnhadol' e quando o edi-
Cicio. concerto ou 01)1':\olTendel' o alinhamento será desfeito
to/lo Ol! na parte que offendel'. •

Arl. 29. O alinhador !luo sr.rn licença alinhar e perfilar
o edificio, concerto ou ohra incomwá na mulla do arL. ante.
eedente.

Art. 30. Ordenado o desfazimonto do o(lificlO concor to

--
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.
Ar!. as. E' prohihitlo el1lpachar as ruas u praças com

matel;i:les Cll1 qllaiqlll'r g<'uero d','ntulho: multa <In !t'~ a
IOiP r{'is, al"1I1 da obl'il~;'.~~~o de dl'sl'nlulhar l'llcontincnll',
logo qnl~ rol' inLim:\llu: Exc('pIUa-~c o seguinle,

~ 1." 'In 1I1'1:,':sida<.le d,~ illalWil'a que Se não possa SI'Ill
perigo, ou grave i'l'njnizo, (lI'dir a licenca dentro de 2',. hOl'as
pal'a l'sLa cidade, I' di' Il'es dias pal':l os al'raiaes.

~ 2." 1'0' utilida(J;: publica ou p:l.1'ticular, (,btenL1o-s ~
anles a conljll' Lenll' licença; lIlulta de 4';ffta 10;'1l.

Ar!. :1\1. Em LJualquer dos casos do al'ligu anLct.:edenLe
numa será embaraçado () Ii\TO uso daf< rl1a~ e praças; os que
Livel'l'm (lbLido licença ser~o obrigados a por luzes ou guar-
d:lS coalO IIH's for <1ell'rminado, para que ncnllllm damno
awntl'ça ao publico on aos p:lrliculares, multa dI' ()~ a lOS.

Al't. 40. Na sentencia 1:10 ql10 !loUVOI' julg:-ldn a cllnLra-
ven(i11l. ('impostas as militas, sl:r;'\ o contravcnlol' obrigado ;j,

limpl~;t,<l, ripscP)p<lcllando 011 pondo IlIzf's H guardas I'm um
termo razoavel, ql1lJ Illf)..será assif.(nado sob pena de fazer-se
a sua custa, e O duplo das mulLas lias reilll;it1ellcias.

Ar!. 4.1. E'prohihiilo fa;t,!~1'C"I'l',:I d,' ma<lnil'a .dl~ qual-

TOMO XXXXII PAnTE 1. a

~ 2," ,\ caial'pm as frcnl,'s (' lar]os exterllO" das ('a~a'
l'lll que morarem, sej50 donM, inquilinos on aggl'l~gadof<,

;' 3.. A r.alç,al'l~m com pedras. qnanto aos moradores
da ridade, ciuco p:J1rn(lf<Ik suas le~taclas de ruas.

~ fI." • tr;,sl'rem hmpas I~li\'l'o's as ml'smas tesLadas:
multa do <ll'l!go anLl'cedcllte.

Ar.1. 37. Vel:1r;io na guarda dl'stas [losL!ll'as, os del,'-
gado~, ~llblli'll'gad()s. jllizl's de paz I' fiscaes, percorrendo as
ruas n praças clt' S('OS distrÍl'-los, até (1. <Inartn dia lle cada
IIInz,

F. N. H),

DA LIMPEZA.

Ar'L. 31. E' pl'olJibido;

. ~ I.o Lançar immllndicios nas I'lIas e praças ainda <IuO
sOJa pai' encanamento. '

~ ~.. Fazer eSLrumeiras,

~ 3.. Lançar animaes' mortos ou
de 41'))a12w> reis.

- :{18 -

o LJllfJ .com.eçar a ohra e 11:10(:onelllil-a lia forma d:l Sl'~r.gnda .. olmgaçao, ser:'t ollrigado a [la"ar li aforal~enL~ d'
.) O rOls por hr.lça anllllalrnenLe, aUí c(~nclllir a (Iita obra. Ü

A camara ().odlJril ',II'OrO,.,"al' o Ill""~o
J

,u" por mais de um
anllO lavendu clI't.:llnstancias aLLenJi\'l!is.

CA PI'!,ULO 2, o

~ Ln A rebocarem e caiarem a~ paredes ex ternas <.I
suas casas novamente fcitas c cOllstruidas. P

.Os animaes m9,'Los, devem s(lr ('nLmTados nos quinL'ws
011 IOl'a tias povoaçucs. ' "

C) }"icão sujeit.os a mesma mulLa os infracLores 1I0s ~(Q L"
r. M, deste artigo. ;Y

r ArL. 35. Os morado~','S são olJrigatlos a conservarem
ItlllJas as .tesLadas dos qlllntaes e casJ.S em que morarem
e bem assIm traserel~ ~orLados os galhos tle todas as arvo~
res e fol.l~a~ de .?ananelras que tlei~arem para as praças e
ruas, e, tu ai em c.s.hervas de passarll1hos dos arvoredos de
seos q~~Jl1t~es e c.l~acaras:os que o não fiserem foflhrão a muI-
ta do, viP a.to~ rers, o o duplo nas reincidencias; tnstad'as,com-
prehel1lle meLade da rua ou praça,

Art:. 36. _ Os me.smos moradores, tanto da cidade c'omo
dos arralaes, sao olmgados aLe o dia Hj de Abl'il de catla
anno: '

---
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~ 2.° As ,obras qne a.. ca~lara arrp,matar impondo
catas prestaç.õcs para inU1JmnlSaçao rIos emprr,~elldeil?reS,n,~
forma da lei de 20 de Agosto de 18':!8 e art. 4, da .['1 do t.
de Outubro do mr,smo anno.

Arl 45. Quando algum partie.ular ou pa.rtic:ularl'~ se
propnzcrem a fazer qualJs'llwr das (h,tas ,ob~'a.~ a, sua I (:~lSI~:
deverão se eonfilrmar com o plano :1.1 G,~"lol' .1, I, obll I~1O"h.
cença que lhe será gr.atuit:un"nl:c concl'dll\a: multa de .J a
20i'P réis, alem da obl'lga(;ão de laZclr a obra.

ArL. 4.(>, E' prohibirlo:
~ 1.0 A1Tuin'\I' Ol~ (k;mancl.':J.I' q\~a~f.lullr da' ditas

ol>ras, ou flart,~ r1dlas, all1"a quo mllll1ll.1 SCJ.l.

~ 2.0 Atiatt";(' eneanarncntos puhlicos ou particulares,
nas ruas e praças.

~ :Lc Fazer alp,~ndl't:s, poiae5 011 esc,a(laria~ ,nas ,rr.~"-
lt!s das easas, ou em qnalquer do sous 1;\(los filie dlstc IMI,l a
rua ou praça.

~ !Lo Lançar materiacs ou qllaesqucr entulhos, ou in-
tupir os encanamentos publicos 011 partkulartls: lIlulta .,Ie 10
a :W;7J réis, :l18m da obrigaç;10 ,1tJ pôr !lll!O em seu alltl~() U3-

lado.
Ar!.. 47. E' prohibi(lo:
~ 1.0 Demolir as calçada •• (k qu,dqllCr maneira.

~ 2.0 Tirar dos encanami'ntos d'ar!~las puhlicos ou p~r
ticu\ares, agua para uso proprio, ou (h:~vl;d.as de ~eu eIll'SO,
dando-lhes outra direcç;io sem aul.ol'ldade Cll1np!'lllntn, .ou
só para malfazer: milita d,~ 10 a 301tl réis c n duplo nas relll-
c.ir!enc,ias .

Arl. 48. A camara poderá concoder licellça I~ara qual-
quer dos fins dos ~~ 1.° e 3." do art. 4ü, qualldll lIao rusull,lJ
damno a terceiro e ulilise a alguem.

TO)IO XXXXIl. PAliTE r.a

F. N. 19.

•

Sú a caso porem ealtir algum mlil'O. parl~dão ou pareI].)
dclle. 110 tempo dlllV()SO, podor[t () llIuro ter i'ubstituido pur
cerca de madeira com faculd:Jlle da camara ou dr, seu pre~i.
dente, não estando clla reunida, assign!l(!o ao dono do telre-
no Ulll prazo quo ror necessario para fazel-o como foi deter,.
minado: llIulta ele 88 {t lü~.

ArL. !!3. Os donos dos quintaes ou terrenos que fize-
relll frente para as ruas e pr<lps dl'sta cidadc} e que ao p['(~-
sente se acharem tapados (~om cerea de madlJira, serãu ad-
vertidos pelo liscal de ordem da camara, e lhes será marca-
do um praso rozoave! para demolir a ccrr,a 011 fazer a tafla~
gem n:l forma do artigo antecedr,nte, mnlta de ,12'1' qnando
nün seja aLtcndida a ac!\'prtenr,ia e obrigaç.ão ele fazer a obra:
a camara, porem, poderú prorogar o mesmo prazo qnando
haFw circunstancias allend iveis.

Art. 42. Os (juintaes Oll tel'l'onos que não tiverem casas
n~s frentes das rllas, serão I.:lpados ('om muros de adobes,
taipa, barro, peelra ou flare(]ões, rebocados caiados e co-
bertos ,lu telhas com altura indicada no al'I.. ~ü.

fIuer especie nas frentes das ruas e pr:lças d'esta. cidade s(lb
pena de t08 rs. de multa e uesfazcr-se a cerca.

CAPITULO 3."

DAS OIlIIAS I'UllLICAS.

- a~w-

Art. 4'1.. A conserv:lcão e reparo das llluralhas parl~-
r1Õf'S e outr:lS obras, feitas para segurança dl~ edítidos, pri-
sõrs publicas, cal(;ada~, pontes, poços, regos. chafarizes.
aqllcductos, tanques e ql1:lesql1cr outras construcções, Ilara
bunefieio commnm, ou decoro das poroações, serão feitas
pela camara.

Exceplua-fW:

~ 1.0 ,As obras cuja factl1ra até o pl'<~seJltlJ não era ria
obrigação da camara, 'salro quando forem de urg-ente neces-
sidade e os obrigados a ellas não tiverem meios de satisfazer;
mulla de Jij'J a lO;;JJ rs. e o (juadruplo lias reillcidcndas.



ArL. 55 ~'I~xpressamDnte prohibido ellterrar COI'[lllS
eln qualqnor ontro lunar que llão seja cemiLel'io publico ou
particular, ila\'endo-os nas cidades e arraiaes: multa de 20
a :1O~reis.

Arl. 5G. A camara designará 05 cemilCl'ios das fre-
guczias e cape!la de fOl'a uesla cidade, assignando prasos ril-
soa.vcis, passados os quaes, llão sorá (JürmiLLido o enLerra-
menLo senão nos cemilel'ios sob pon:\ do artigo anLecedenle.

ArL. i'jj. A camal'a podnrá prol'ogar o prazo (lo artigo
anleccdenle, quando denlt'o delle lIão se possa fundar o cc-
rnilerio.

Art. 58: HepuLar-se-ha contrarenLores dos arLigos an-
lecedentes.

~ I. o Os fabl'iqueiros.
~ 2." Os procuradores das irmandades, confrarias n

ol'llen~ terceiras, on qnem slIas vezcs fizer.

~ 3." Os parochos qlle mandal'e~l faz(~r entermmentos
nos recintGs dos templos.

~ !t." Os herdeiros 011 teslamenteiros qne mandarem
r.nterrar no recinLo dos templos.

~ ii," Touos os qllc mandarem 011 concenlirem que
fação-se en\.onamenlos no recinto cios tfllnplos c os qlle abri-
rem covas.

Arl. ;j9. As I~OrpOra(;ues rnligiosas qllo qnizerem en-
lerrar sells il'lnaos em Ingar t1istinclo denlrO do ccmiterio
d(~vcrã() concorrcr para a conslrllcção e aperfeiçoamcnto in-
terior l.l exterior do cemiterio cm relação, digo em proporção
elo numero de irmãos c fllndos dPoque pOllcrem l!ispor.

TO~[O XXXXll. PAliTE La
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Art. 4~. Os 'dono? das agllas nascidas ou cncanadas
~~ S,~lI~ ~IIIII1La,e~Oll paLlOs, ~(Jr;lo olw!gados a darem cs~olo
r ~n~~lIlar em d~.. sorte ql\() nao damnlfiqllom as ruas c \)011I-

d
CltOllas dos vlslnllos: multa de W a 20itl reis e a obrl' n'l~'-I(
e o fazer. to' .' J

Art. 50. Os cllc!HlatnenLos se conscrvarão sempre lim-
[~os e .~111bom estado a cusLa ue seus donos: muILa de 10 .~Ow reiS, ,I

Art.;)!. Nas pellas do arligo anlecedentc incoITcr"'1 ()
do~o d.o .Lerrel~() em qll~. passar o .o~lcanalllmlto. ou onc:II'la-
me:lt.c:S, ,~I),(PI,l! . sendo 1~lta a parllclpação do dia o hOl:a em
ql~e se p~dl.l~dc lazer ;lllllnpl'za, PU concerto do encan:llTIf'n!o
o I./Ilppf.llr. I',xer.pl~la-se o caso em que o élono dI) lorreno ai _
les qWJlra fawr a Illllr.1cza do quo :lI!rnil.lir ne!lc pessoas OSII'::-
nhas, ou quando 110 dia marcado ninguom se apresente.

~,rl., 52. '. as povoa.ç-es ~)Ildl) se não li reI' ainda feilo
os enG,ln<lfllellto:, o chélfarll.cs d a~lIa da servonLia publica I'

ql.I~~,OS~:l,col:l'a elll font~s 3Cl'iio os lugares delta dosigu<Jlio.:
!IO.~t.I,WI,lriL pl'lo pr?~Hdenlc da call1ara o nos arraiaos pelo:
Jlllze:s de I:az l:tlrn asslstDllcia do respectivo fiscal len II -s'
em atLellçao :l COflllllodidadc puulica. ,I J ,t.

ArL. i);~. Nos, casos do arLigo anLecedenLe depois de
mal'l:arJas i) constl'lllllas as fontes, ú prohibido: '

,~I," Tirar das mesmas agllas pam outras fontl's 011
alTlllllal-as anLcs de passar pela fonle Ularcada.

~. -) o 'I" I I1. ,,~) ~., '. Il'ar (,~ as para sel:vir em palias ou quinlaoS~i~;.'t;ll',l1e:-., mulla de 'l a 12:tP rOls e o duplo lias reincit!clI-

. l~rl:. ij!t.. ~,~~f3sidentt} rIa..camara. na ci~lado, c os jui-
zes de IJ.1Znos dl:sLIICLos, poderao dar Ilcencas para tirar-se
aglla ~I':.hora ~Jelel'rnillada, comtanLo que' não p<roju<Íique
a ser \'1(1ao publica,

TITULO 3.0

n.\ S.\UDll PUBLICA.
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CAPITULO Lo

S.\Lllh \IDADE no Alt, .\GUA E ALIMENTOS
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SOB1\E os )IEIOS 1'ltEVENTIVOS IlE INFEMIInAnr.s.

Ar!. 7-1. A eamara pedirá :io govel'llo, 011 :l,O commis-
!":lrio v:lccina.dor da (ll'Ovincia, a vaer.in:l nr.crSS:l.l'la e a no-

não hou\'cl' arremal:lntr. I) no (~aso c.olI~rario. Ú l'u!"l:l
mulla de ;) aI réi!" e () duplo lias 1'l'IIICldcnGlas.

AI'L. GG. ' ClIl'I'aes e matadouros se conse.l'varã~ lim-
pos quanto for possivd, tl'n.do O caniÍeeiro e:pet:la! CIIIII:,ld,()
em não amon toar os despoJos' [Ias reZl'S mal t~s d I: I~m PI\! a
outro dia. e quando não for obs?rv:lIl~ a 11lspúslçao ~ll~ste
:Il'li"o, o fiscal advirtirá aO carniceiro, nao s.~ndo atlondllJa a
adv~rtoncia soffrerá a mulla do 5 a Wi'Jl reis o () duplo nas
rcincillencias.

ArL. 67. E' prohibido e~por .. nas ruas os COlll'o~ (l:~s
rezes 'para seecar: mlilla de tJ~ rei!" e o dnplo nas 1'01111:1-

dencias.

Art. 68, O cal'll iCl'i 1'0 é ohrigado a rapesar a ,~al'ne,
quando assim o cxigil' o comprador: mulla de 2 a (~rels,

AI't. Gn, E' prohibido:

~ I. o ~Iatar peix('s com voneno.

~ ~Lo Vender alimentos cOI'l'ompidos.

~ 3." Fabricar f(naesquer generos mistl1l'~ndo-lhtls 0\1-
Il'as snbstanci"s qne angmente S~l1 pes.o, lJuantlfladc ou 911~-
lidade e volume: mulLa de '20 a .30g eis ~ o duplo nas relIl(,I-
dcncias.

Arl. 70. E' prclhibillo lançar immundicia.s,. lavai' 1'0\1-
pas ou quaesquer outras <:ausas nas fonte!", chafal'lzes. canllo!"
o~ regos que condnzem a,glla. para bf~bida.1 ou. nos Ingarc!" :1
e!la superiorcs, c que ol1enda a. esses ob.lectos. multa de I( ,l
R;;',tI e o duplo nas rcincidl:ncias.

CAPITULO 2.0
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AI'I. no, Ningnem poder:'l formar carneiraf., ralaculTI-
h:l!" ou IIIOIIUIlWlllo!" 1I0S crmilerios gera('s, 'ou de corpora-
ções religiosas, uem particularlls para pes:'oas de suas fa-
milias sem licenç:l, pela qnal pagarão 1O~ reis que seriio
applicados á consenação e reparo do respoctivo cemitl~riiJ:
lIlulLa de 20S reis, As licenças seI 50 conc(~didas pelo presi-
denlo da camara no districto da cidade o pelos juizes de paz
nos do for:].

Art. G I. Os fiscal's lerão cuidado que em seus dis-
trictos não hajão ('slagnação d'agua infecta que [l(jssão pre-
judicaI' a s:lude publica e a camara logo que tivor d'isso co-
nlJ{'cimenlo IlIos mandará dai' curso e enchugar os telTonos
sendo neccssario, quando ille competir, digo-lhe pertence-
rem. Os donos dos terrenos em que se estagnarem as aguas
de que trata o artigo alltl'ced('nte, são obrigados a cumprir o
desposto no mesmo artigo, salvo quando faltarem. lhes os ne-
cessarios lIloio~, ou forem naturaes, ou accidenlaes taes C!"-
lagluções. Sempre o que fizer a estogllaç50 cumprirá o dis-
poslO no arligo antec('dente. O cOlltravelltor sotfl'l~rá a multa
tle 10 a 20~ reis, quando não obsenar a antecedoncia do fis-
cal que lhe assignarú prazo rasoa velo

Art. G3. Quando houver duvidas, se as estagnaçõos
d'aguas podem preju(~car a saude publica, poder-so-lIa 1'0-
corroI' a carnara, ou ao presidente não estando ella reunida.

Art, ü4. 86 nos matadouros publicos ou particularos
com Iicl~nça, se poderá matar o esquartejar rezes par;1 serem
corladas c vendidas ao publico. Depois de esquartejar a I'CZ
é perlllilli<.1o a seu dono conduzil-a c vender pelo proço quo
quizer e onde bem lhe comier, comtanto quo a venda sBja
feita publicamente om casas abertas, cm. que se possa fisca-
Iisar a Iimpl'za e salubridade da carne o fidelidade dos posos
pesos: mulla de 5 alO~ réis e o duplo nas rejncidencias,

MI. ()!,j. O gado não súrá morto sem que tenhão pas-
sado ~4 horas depois de ter chegado ao matadouro e ~em
que o fisnal I'xamine a I'CZ, sendo para isso avisado 1'010 dono
011 pessoa incumbida tle malar. Os curracs tcrão cochos com
agua limpa p31'a o gado belJer, :í custa da camara quando



- 327 -- :l2G -

meação dos \'accilladoJ'(~s pal'Ochiar.s. Na falta h'sta nomeação
a camara a fará, prderindo para o districto .la cidade o fa.
cul!atiro do partido se o houver; e os nom,'af!os farão con-
staI' por editaes, o dia, hora e lugar em que se va"cinará,

Art. 72. E' prohibido a entrada de qualquor p(~ssoa
com bexiga ou outra qualquer molestia contagiosa na cidade
e povoações do município. Quando aconteça entrar alguem
neste estado, se o fará logo sahir da povoaç:Lo, e não lhe SOI':'l
perlllillido I'csidir ou demorar-se nas estradas publicas. Para
a poutual execução deste artigo, os t1scaes se eorrespondorão
cum os de outras comarcas. Os contravcntores soll'rer;lO a
multa de W:;J> réis e prisão por /1 dias: a pris,Lo nunea rOC;I-
hir;'l no enfermo, E' tambem contl'avcntor o qúe conduzir ou
occullar o enfermo,

Art. 7:1. Si o enferlllo for des,'a!ido, não h<lvendo quem
, 11r.11C se encarrcgue e nem tendo meios para tratar-se, a ca-

mara o mandará lI'atar á custa do cofre municipal.

Art. 74, E' prohibido abandonar, mesmo concedendo
liberdade, a escravos atTectados de morpheia ou doença ill-
curavel, ou invalidos, e consentir flUO andem esmollando
pelas povoações e estradas: multa de !tiS réis,

Art. 7(;. Não serd permittido a Iwssoa alguma a pro-
fissão de medecina sem que apresente a camara titulo legal:
multa de 10 a 30lfl ruis e pris:lo por oito dias, '

Art, 76. O facultativo cio partido ( quando o houver
contratado pela camara» será obrigado a curar gratuita-
mente os enfermos quc o chamal'em em suas casas, sendo
pobres.

Art. 77. E' prolJibido abrir botica sem licença e sem
quc apresente a camara titulos legaes de hab"itação para o
exercicio de pharmacia: multa de -lO a :lOlll reis e pris:lo por
oiLo dias.

Arl. 78, Com licença da camara sera pennittida a
venda dc drogas em casas de negocios, menos as do substan-
cias corro~ivas, narcoticas c tlr:l.sticas, Laos como as prepara-

F. N. 19.

. 'hina Opio e IIOS com-('fies IIlcrcuriae :lIltemolllaes, mOi P , "'On(.\'l e' só
' , I .Ieloro l' outros cUJa.\, , ,
postos, colluql 1I11."S, e ), 't' '1' rcceiL'l de fawltaLivo
lH'rII)ittida lias lIltu.;as é\. VI~ ,to l {, '- ' oito dhs
h;;bilitado' multa (Ie ':20 a ~1O$ rCls e pnsao por ' .

L t rt 'lntecedcntc n:io\ L ~() \ Iiceilea do que ra a o a ., I
j r. j.. I '. vcnde(lores p' os

isenta das penas em que possa ,ncor'~~~r~~ em prejuizo da
mitos remt'dios ou erros qlW commc , '
sau(le (lublka.

\ t 80 Os li"cacs e juizes d0 paz vesi ta r;'tO lll~la vez
I r ' " ' 'b ',. 'aS'15 dl' UB;.lOCIO em'l(1 ml'1l05 om cada anno as otlcas: r. ,c, " , m ra~lllta-

" . lIsll'ldos com u v'(1\1 • sI' vendl'rem (110lTaS cm seus ( fIta
'I '" ., D - I "1 r arti lo e na sua a ,tini lJue IlntnC:lrl'II1, sc l\;lQ IOn\CI, (O ) C'Sl n'l"ZOS '\5 caxas

. , I I" t ," (' de SPIS em S I I. '. " " •Olltras pe~S(Jas 111.\' Iglln ,I =-,' " " O f 'ullativo 011
. . 10' 'm "onero" allll1entlclOs, ae

. ~::~,,(,~:~ '~~I\1\r.~~~ias'~a['a"l'sl~S ~'ezitas qn,c s~m motivo .insto S(~
:'(;;~;I~~;'em Sf'r;LO militados em vinte mil rCIS,

\.t Q I O: hoticarios c donos àe casas de negol"io d,'
I I , u', , t' . n a venda (1I'<)I'asque trata () artigo antee~(\olltc, que I\,e[;" li I' 10 a

e rcmrdios 011 viv('rl's ;Illultnrarlos pagar,LO a I;~n a; (. " .
~OitJ reis al(~m rle serrm inn~ilisados os reme( IaS, (roga" I

aeílCros ali rnenLieios corrom (lIdos,
" A 't Se) S 'rã militado em 20~ o boticario ,ou llrognist:l
que pr~l;ilJi;"OU s~ oppos,er a cn~r.adal da sn: /1~~~IC~lt~I~l)n~~~~
'o ao e:<amp dos rernedlOs e maiS henero J

3ler~m ,;)'esl~o contra a SUl vonlade proceder-se-ha ao e:<aml:
1:J.\Tando-se de tndo o competente auto.

A 't 83 Os donos de casa de negocio cm ~fl:e Sl~..\'el~,-
I. . , ' . fi r 'Ignal onpOSlcao solll'er,lderem ('eneros al!l:rientlclOs que IZC 'I' "D. ,

a multa de 20~ reis.

\ 't u", O f'lculLativo do partido que Ilfio o\)s()rvar as
i t • .., L , L ' 'S (1'1' 'L (;'1-u!Jrina(',ões qllu lhe são impostas lias pos nr;~sll: 'li (',:,')

mar~ Ih,: cmpusCl' 110 contracto" será ;-.~l\'erll~ u.re a n)( sm,l e
nau sendo attcndida a 3l1vertencla, sera drUlltlldO,

TmlO :XXXII. PARTE l. a



a 30~ réis, de a lras rlias dI) prisão. alHm das penas em
que incorrer se t jogo for de parada.

As pessoas comprenlJidas nos ~~ supra, serão punida!'
com ':2a 5 dias de prisão.

As pessoas livres achadas a jogar dinheiro ou c,ousa
que o valha, eom os menduuados lias ~~ <lnt~)~;('(I'lnll'S, se-
rao presas por "dias e rnultadas em H~;7lrels, ;1.:11I d:.ls
penas em que enCorl'6rern quallll0 fOI'Ojogu de parada.

Art. 90. E' prohibido:

~ L ° Fingir-se inspi rado por polencias en "esi veis 1111
prediser casos tristes .e~tl'aordinaf'ios ou alegres, dos qllae.>
resulte damno ou prejUlSO a algllcm.

~ 2.0 Inculcar-se curado~ de molestias por .~lllJio. t.le
feitiços, orações, gestos, ou acclOnados: multa de ICJ:tP a 30:1l
réis.

Nesta pena incorrerão os cllcl'es lle familias e. f.IU<l,:sqlll'r
pessoas que prestarem e derem assenço a laes f'Jlllç,al'l<ls.

Art. 91. E' prohlbido aO homcm'l!vre \'Ivor s~m al-
guma occupação util e honesta qu,lOrlq nao tr,nha meios de
subsistencia.

O cantraventol' é obl'igado a as:>ignar lel'lIlO dI: [[)l):i-

tl'ar-sp. oecurado dentro de um prasa. rasoavel, sob pr~na que
a autoridade competente lhe commal' denll'o di) sua at-
tribuição.

E sendo pessoa menor dI) 21 annos será _l'ntrl'guc em
qualquer olTIcina, fazenda de cultura 0\1 creaç;.to, POI'lempo
do 11m anno, I'om direito de sustento" vestll<lI'lO, e metade
do salario que se costuma dar no lugar, a qnalquer trab:l.-
lhadol' sem omcio especial.

No caso de fuga ou reincidencia sem viver desocupado
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TITULO '4.°

DA SEG UI\.\NÇA PUBLICA.

CA PITULO ". °

SOBHE AIITIFICIOS PI\E.JUllICIAES.

. Ar~. 8ii. I~' (Jrohibido pedir esmolas para qU:lcsqucr
IIlv(Jcaçoes sem IIceIlI~,a Excppluando se a Misericonlia, as
Irma~dad()~ do Sacrame~tlJ e Alm3s c as que em seus COIll-
promlssos tiverem aulorlsação: multa c1l)4 a Si'» reis.

. Arl. 86. .Nos c;~s~s do artigo ant:'ccilente é permiltido
rl(;~llr es~o!as, e prollJllIdo levar-s!l imagens, caxinhas, ban-
dtlras e lollas excepto nas fregnezi:ls a bandeira ,lo Divino
Espir'ito Santo, do Aiartir S. SelJa~lÍ;"i() c o Pailro('il'o, s~m
rollia: mulla do artigo antecedenle para o chefe da rolli:1, ali

cunduclol' da bandeira, e para os comcumitenles prisão por
dous dias. I

Art. 87. São pl'ohebidos:
~ 1.° Os jogos dl~ pararia nas caSaS publicas de jogo,

estallagens, tavel'llas, bolequins e quae,;quer oulras casas de
negocio e nas ruas.

~ 2.° Ter casa publica de jogo sem licença.
Os donos das casas d(l ~ ['0 serão punidos com a mu!ta

de 30i'» réis e oito dias de pris:l0, aos corncu:r.itentes com a
mdade das mrsmas penas.

Osconlraventores do ~ 2.° pagarão a multa dl~ :JO;W réi!'.
Art. 88. E' prohihirlo toda a qualidade de jorros ainda

que em casa publica licenciada: ' o

~ ". ° Aos esera vos:
~ 2.° nos mr.nores de ~I :1IlI1I)Se filhos familias:
~ 3.° Aos caixeiros.
O dono da casa ou negocio qUI! ailmellir a qualquor

das pessoas aeima mencionadas, ~orrl'el'á a muHa de I O~

F. N. H). - 329-



Arl. 102. O embriagado acha[Jo nas ruas, praças ou
ontros lngares, será preso nos dous casos: t. o De estar em es-
tado de fazer mal. 2.0 De correr perigo por não poder acan-
tellar-se. Preso que seja o embriagado será entrogue a sua
familia ou conduziJo a sua casa e quando nem uma nem
outra tenha no lugar, será conservado em custodia emquall-
to durai' a embriaguez.

Art. W3. O louco furioso sorá preso o entregue :1 sua
familia e quando a não lenha no lugar, 011 ella não queira
cncal'l'egal'-se )delle, scr:'L recolhido it easa que lhe for (Iesti-
nada, e quando não haja, ser'il consCl'va<1o na prisão publica.

Art. 104'. E' prohibido correr a cavallo de noite \Ias
,rnas e praças das povoaç,ões: mnlta de 'IS réis e o dobro nas

To~ro XXXXII PAinEl.'
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terminado na entença, mandarit o juiz (II~ paz, tlisfazer ou
concertar á cu a do que foi condernnado e a importancia
rüo sendo paga, erá cobrada ex.eculivamelltc.

,\t't. HH. Quando o plJI'i~o for eminente na opinião dos
peritos, de maneira a não porler dllmnrar-se o disfazimento,
ter:í. elle lugar immediatamenle ficando sempre o proprieta-
I'in ás despezas obrigado.

Arl. -\00. E' prohibido lançar fogo em campo ou mat to
alheio: multa de ';Wl'P.I'eis alom do damno cau'sado .

Art. 1O\. E' prohibido:

~ I. o Lançar fogo nos campos proprios de que se tem á
disposição, sem previa aviso dos visinhos confinantes.

~ 2: Queimar a propria roça sem fazer aceiro de !to
metros e quarenta centimetros pelo menos, sem avisar aos
visinhos confinantes, o dia em que pretende queimar. Quan-
do pela contravenç,ão destes ~~ passar o fogo aos campos VI-
sinhos pagará o contraventor ':W~r'3is do multa e o dobro na
rcinci<1encia alem do valor do damno causado.

sotJrerá a peua de H) a 30 dia:; de prisão e llnlta de Hí~ a
3~00.

CAPITULO S!."
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SOBRE ~IED1DAS PIIEVENTlVAS DE DAMNO.

Art: ~2. As. escavações e procopicios nas visinhanças
das s~rvJ(loes I!ubh(~as, ser:lo concerladas pelo dono do torrl'-
no er~ (IUO est~verem, e r.;lO o fazendo depois do advertido
pelo hscal, sera multado em IO~ II condemnado !la concerto.

.. Arl. !J:.l. E' prohibielo fazer fojos ou laçQ$ occnllos nas
vlsmhanças das ~el'vidões puhlit;as ainda em terras proprias:
mlllla de 101;\ reIs c o dobro na l'I'incidencia e obrigaçiio de
cnloplmenlo.

Mt. !)4 Os fojos oU laços de tjUt~ lrala o arljno antl'-
cedente, nunca se farão nas ehacaras ou qllintaes: l~ulta dI:
-lO reis e obrigação de entopimcnlu. ,

. Art. 95. Os edificios, muros ou obras que a.meaçarcm
rUlllas de que possa resultar damlio ao publico ou particuhr
sor,IO desf,:itos, I'eedificados, ou reparados de' maneira (iu~
cesse o pengo.

Art. 9 (i: , Quando lodo o l't1it1cio, muro, ou obra niJo
ame~çar ruma, mas só parte d'cllc ou d'ella, só esta parte
ficara. comprehendida no artigo antecedente.

Art. 97. A obrigação de desfêlzer, reedificar ou con-
ce~'lar . no caso elos artigos antecedentes, incumbe ~os pro-
pnetarlOs ou a seus lJroGuradorcls.

A~'1.. 98. . Se a obrigação do artigo antecedente não for
cumpl'lda. depOIS d~ advertencia do t1scal, es ,e com um ou
dous pontos lavrara auto, declarando o e5ta( o do edificio
muro,on o~ra que ameaç~1' ruina,dc que possa resultar dam~
no ao publico ou a particulares e requererá ao juiz de paz
contra o cOlJtraventor e na sentença será assinnado o termo
de 24. húl'JS para pl'in~ipiar a cumprir a obrigação e o que
for raso,lVP! para a ultllnar, c IJuando não se ,lbservar o de-
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cões sem lit~el a, Distola, garl'llcha, r()\\'ol\'er, Ilae••marle.
~u cla\'iDote, r a de punla, eslo(lue, ~o\'ell;io 011 qualquer
outro instrulllen pel'rurante qllo so p"~sa lrazer,occulto.

Ar!. H 2. E' prohibido vender ~lIhstancias renol1osas
a escravos, excepto indO, com ordbm exprc,sa de sell se.llhor,;,
bem como vender a pessoa suspeita: mulLa de 308 rOls. I~
pessoa sllspei ta a que pela sua condi(;;io social se p~de pre-
sumir tal em relaçãu a su/)stancia venenosa que q uOlra com-
prar qua~tidaue della e emprego desconhecido.

ArL. H3. O fiscal e o juiz de paz são competentes para
visitar as casas de negocios de generos alimentic~os, examinar
o estado destes, os pL'SOSo medidas. O negociante que se
oppozer ao exame incorre.rá. na mulLa d? 20~ reis ~ o fiscal
munindo-so deordem do JDIZde paz, rara o exame mdepen.
tlenle de sua Yonlade.

Art. lU.. E' prohiuido rabl'icar polvora ou qualquer
genero susceptivcl de explosão tlentro das povoações: mulLa
de 30j)l reis e o duplo na reincidencia.

Ar!. H5. E' prohibido nos hoteis e ranchos conservar
animaos tlelidos nas mas de modo que empessão o livre
transito: multa de 2#J reis c o duplo n I'eincidencia.

Art. H6. Os ranchos existentl-ls dentro das povoações
devem ter laraos ou palheos denominados « carregadores»
que serão calçarios quand? a superficle delles rOl' s~lperior a
das ruas: multa de 1Oi\' l'elS por anno em quanto nao forem
calcadOS.

Ar!. H 7. E' prohibido domar-se anima'.)!; ))l'lVOS
lias ruas e praças das povoações: multa. de 1O;+tJe dnrlo na
reincidencia.

Art. 118. Os cães que nos mezes tlé grande calor va-
\ aarem pelas mas e praças das povoações, serão mortos poro . . .onlem do fiscal da maneira m:\Is con\'lJnlent(~.

F. N. tU.- :132 -
I

rf~in~illencias. I~xceplua.se os casos de llrgl'{,lcia do serriço
publico, ou parllcular para chamar medico u sacerdole.

. Art. .J05. ~'pl'ohiuido ter soflo nas mas o pl'aças pu-
hl~cas da~ povoaçoes, nas ,portas das casas e nas estradas pu-
bllca, ' aUlmaes !~I'avos qUI) possão orreuder aos passageiros:
multa do .JOiI1l .reIS e o, douro na reincidencia, alem de poder
se~' morto 0. aOlmal ul'avo por qualquer passageiro, quando
snja aggredrdo por elle.

, Art., .1_06. Conduzir-Sll-~}ãO pres~s pelas ruas e praças
d~lS povoaçoes e estradas publicas os aqlmaes bravos quo poso
s,:o ofTendor as pess~as com quem rossão encontrar. J<: quando
nao SI) p~ssa conduzI l-os rl'esos sem grande dificuldade, os
prece~~Jra nm conductor advil'lindo ao publi~o; Illulta. de
108 reis ao contraventor e o dobro na reincidencia.

A!,t. 107, E' prolJibido sollar o animal damnado que
so podia conservar preso ou matar: multa do 30ji; .réis, alem
do damno causado, e a qualquer é permittido matar o ani-
maI damnado.

. Art. toS. E' pl'Ohibi.d? conduz~r carros puchados por
bOISou cav~l~o.s, sem candieiro ou gUia: multa de 4i11l réis e o
douro na relncldencia, alem do damno causado.

Art. '1_09. E' prohibido a dança do batuque 'no cenlro
das povoaçoes com algazarra de dia ou de noite de modo
que incom~ode aos visinhos: multa de ~.S réis ~ desfazi-
mento do ajuntamento pelo juiz de paz.

Art. .I.JO. E' prohibido o uso de armas offensiveis den-
tro da povoação som licença: multa de 20ji; réis alem rias
penas criminaes. I'cl'lnitle-se aLlScarreiros 13 tropeiros o uso
de fac~s de ponta emquanto (esti\'erem em e/l"cliro trabalho
e. aos ?1Jit..:iaesmccanicos, a fermmenta propria dos seus om~
CIOS, Indo para seu trabalho ou \'olLando d' o\le' e aos om-
eiaes ue jusliça e autoridades policiaes o LISO'tl'armas so-
mente no exnrcicio de suas fUllcções.

Art.1 H. 550 armas cujo liSO é prohihitlo nas povoa
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flas despezas feilas

- 3:l:5 -

SOI:1\E CO:'\TI\.\ \'ENI,:ÕI':ScO:'\lI\A AS PESSOAS.

Ar!.. 1~\). ()lIalquer qUl: for convencido .de fl\l'~o .não
h~l\'endo pari, q\Ii' COIll!'a 1,1\10 l'l'eceo:q1l'IQ CO(l!go ,CI'IIlI\[)~~.1.
sofTrerá alt~1l1 da rtJstitui(.ilO tio fl.Jrs1n() f~l'to, 11m dia d,~ ~I :-.
são (lar G:Llb I~ \'I'is do \'alor tio IlIl'lo n:w'(lol1l'lllln e.xc,.,dl.l
dt~ 8 dias, I) Hii'P (Ie multa.

Arl. i30. O tavel'l1eiro ou outra qualquer Pl'.ss~Ja q~e
l'olIlpràra escravos ou pcssoas qU(l não li\'(~rem admlnISll'ay;~o
(íf' seus bens causas que não coslumilo ter, ~(~m C)t1l1Sf'jaO
al~loris:Jrlos por seus senhores 011 pessoas acreditadas, pagara
de milHa o valor j~tlal cio gencI'o comprado, contanto que
n;lO l'xceda a 3(Jl'1J tJ será preso por S dias.

Árl. i~I. E' prohihido:

~ 1." ACOl1la l' escravos ~lIgitlos sem I'a:lycip.~.r a, sel~s
senhores denlro (Ir: 24 horas nao sondo em d,slallCla demaIS

rpcl1~ar serú o'
polo outro.

Art.126. E prohibido cortar os maltas n'as llaSCt;ll-
les das agua, dos chames pu!)licos: multa de aOi'P e () dobro
na l'eillcir!clIcia,

Art. 127. E' pl'ohibido mal.~~ ut'ubüs: mnll,a (IH ~~,
por cabeça lJ quando nio possa \'('rJflt'ar do nutnOlO, mlll!.\
do lOS.

Art. i2R .. 1<:' I~olltravenção som pl:rtlliss:ill tle St'll~

t1o~:os:
.' 1." Caça r em fazenda a Iht'ia.
~ 2." Cllrlar e l.irar malleiras:. coqulJ!ro~, I~alm~.lo,s. (J~~

outros quaesqller nlllectos da pro[1llCdade. AI) (;011 li <l\ ellto,
Jo ~ 1." muHa '[,' 1'0:' a 2~i1Jreis I: do _~ 2.° a mesma mul!..\
o prisão (lllr R dias ~tl,'m da llll!elIllllsaçao.

LU'ITULO 3."

r. N, 19.

Art 119. .E' prl'ili!Jido :i nflitl' na,; pov .açá!',; dai' til'OS,
lazl'r algazarra, ou gritar sem net.:es:idade,1 , fIlado que pel'-
tube o sucego publico: multa de lOiP reis e o duplo nas rein-
cidencias.

Arl. -l~O. O dono do gado que fOI' achado nas plan-
tações alheias, uu nas t.erras tapada., ainda ljUO não plan-
tadas pagar~io a multa de 2~ reis P')I' eada cabeça de animal
vacum, cavaHar. ou moar, e de oJ~ reis por cabeça de animal
cabrum, ol1\'elhulU ali suino, alem do damno causado tendo
sido advertido antes por ordem do juiz de paz.

Arl. t21. O que de proposito puzer animaes nas plan-
tações alheias, ou nas terras tapadas, abrindo para esse fim
cercas ou franqueando quaesquer tapumes, será punido com
a rnulla dI) tres dobras do arlí;so antecedente alem do dam-
no causado.

Arl. 122. Todos os moradores ua cidade o povoações
em cujos predíos e terrenos hou\'er formigueiros, são obri-
gados a. extingui-los depois de feita a ~~dvertencia pelo fiscal
e não sendo altendida dentro de um mez o contravenlor pa-
gará a mulla de IOU reis fl o formigueiro será cxtincto a sua
custa.

- 334 -

Arl. 123. E' prohibido aos sados ou coherdeiros em
telTellOS de cultura, por n'elles animaes em prejuiso das
plantas de algum dos sodos ou coilllrdeil'OSj pena do mesmo
arl. i20,

Art. 124. Quando as terras em commum forem de
pasto de criação e algum cohel'deit'o ou sacio ql1izer plantar
em alguma parle d'ellas, será obrigado a cercar o terreno
plantado sob pena de perder todo o direito ie indemnisação
do damno causado por animaes dos oulros sacias ou coher-
deiros.

Art. 12ü. Havendo dous estabelecimentos lemitro-
phes, um de cullura e outro de criação são obrigados os pro-
prletarios de ambos a fazerem os fechos necessarios; o que s(;
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~ 1.0 Mt, tr:l.r em publibo as partes plldt'ndas de pro-

posito ou por a'. que ou peijo ou outru qualquer motivo.

S 2.° Pradt r em publico actos' que na opinião ge-
rai s;io reputados libidinosos: pena de prisão Jlor 8 dias e
multa de 101P ['eis. A disposição deste artigo compl'i'hende us
bebados habituaes, que cummellerem qllaesqllcr destas
contravenções ainda que não se prove dc proposito pelo cs-
tado de embriaguez.

Art. 0137. E' prohihido jugar entrudo lias ruas L\ pra-
ças das povoações: multa de 5$ rs. qualldo o bl'inqlluL1o 1'01'
com cheiros agna limpa ou laranjas ul'liliciaes; e quanllo for
jcom .natu~aes. limões ou quaesquer outras cou~as que (lllssão
nduzlrpel'lgo. ou cansar dOI" ou com agua.s tetldas milita uu
128 ['s. e prisão por tres dias.

Art. 138. f,' prohibillo:
S L° Espanca!' animaes mallços, cortar-lhes as crinas

ou caudas e maltratai-os so por mal fazer.
~ 2.0 Escrever 'r1isticos, letreiros OIi pasquins na.s pur-

tas 011 paredes em afronta. aos donos, ali sujal-as com im-
mundicias. Aos enfractol'cs do ~ 1.0 multa de lOS a '20tP 1'3.
aos'do S 2.° multa de 20;J a 30:jJJ reis, e pri:;ão por tl dial'.

Art. 139. E' contravencáo rdor 011conservar flllTamIJn-
tas, roupas, animaes, arreios, ou outros objectos pertencen-
tes a camaradas, trabalhadores ou jOl'llaleiros, sob pretexto
de haverem os mesmos recebido qU3nlil jOl'llal 011 causa
que o valha adiantada a troucl) ou por conta d?s respccU:"
vos serviços e o não terem feito: multa de W1P reis

. Art. HO. E' contravenção contratar-se alguem para
qualquer serviço e tenelo r,ecebido dinheiro adiantado ou C0I18a-
que o valha, i! não fizer o serviço ajusté:ldo. ou não preen-
cher os dias equivalentes a 'luantia adiantada, ou finalmen-
te desamparar em caminho o Hado VaCl\Um, .cavallar, moar
ou lanigero, bom como carro, tropa, carguclros, outros oh-

['0)10 X.XXxl1. Pf\ItTF l..
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le-de 4 Jeguas. e assim
guas por dia.

I
~ d2:0, Guarda~ _as causas (Iue os es~ra\"Os furtarem:

/llU ta e 5:000 c prlSao por ljuatro dias.

.. Ar_~, 1:!~.. , O senhor do escravo. a (pIem se tizl)l' a pal'-
.tl~lpaçao do a.' lIgo antpcetlente, Sl'ra obrigado a pagar todas
d.S despezas feitas COUl a Ull'Sllla U Clim O escravo. '

. Art..,~33. E'. pr'ohibido negociar-se animars o esc!'a-
\os com, cloanos, sem que elles prrstt'm fiança idonca perante
a aut~l'ldade policial: Ciganos se denominão neste artigo os
l~lI.e sao f!Or taes ha\'ldos e costumão a fazl~r frequentes tro-
cas.?,e ~llImaes e. vendas de escravos, U que não s~10 mora-
dOlos c estabelecidos no Lermo, ou não tem pessoa capaz que
()~ conheça. e abonn. Os que ~orem achados a ne!1ociar com
cIganos serao, mulLad.os um.88 e presus por t)uaLI?o dias u na
mesma p~n,a H1COlTera0 os cIganos salvo sa provar-se que pos-
suem legitImamente os objectos que trocão ou vendem.

Art. 13!h E' (lrohibido dentro das povoaçõl's a qual-
(luer hora da noite:

"- :136 -

~ '1.° Dar tiros.
~ ") ° As o' . .~ 3'0 v S~~las, gritos, alal'l(l05, sem caUila justa.

. \j' . A reulllao .de pessoas a titulo do fazel'f'm quarto
a defuntos com ca t Ilidade pubJI'ca'. < nonas e à gaza.rr..a (IUO allrrel,11 a Lranqllil-

multa d II 4~ e pmao por ti ous dias.

Arl. '135. E' contravenção.

.~ L° >rmput~l' em pnh!ico, contravenções, crimes, ou
defeItos, que ponhao em pengo a reputaçiio de alguem.

. ~ 2.° I'raLi.c~r ?ontra a!gu(Jin :lctos que na opinião oe-
la] se ;e,p,~ltem In.lUl'1as: mll!t~ de 1~;')l e pris;10 por 8 di~s;
pel~ 2. \CZ multa d~ yr~e pl'lsao por 20 dias e pda :3.• vez
mu.tr de 60S e pl'lSao por 30 dias.

Ar!. 136. E' pl'ollilJido:
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(Ias povoaçõl's, de não possão fazf'r mal: multa de 1:tP réis
por cabeça, pro\ Inilo-se que o contraventor .costuma soltar
porcos ou cabras ;, ntril esta disposição.

Art. 145: As cabras e pore.os enconlrados soltos va-
gando pelas ruas serão apprehendidos e recolhidos ao cUfI'al,
e o dono pagará 6W réis di:uios pelo animal emquanto ahi
estiver.

Art. H6. Se dentro de 'H horas apparecl'r o dono do
animal ou alguem por etlú lhe o será entregue pagando
multa e despeza da apprehençãO e curral. ~;io appar'ccendo
dono ou não querendo pagar, o fiscal communicará a autori-
dade competente, que fari vender o animal em leilão na 1.-
audiencia, precedendo edital com prazo de 24 horas. Do pro-
ducto do animal vendido se deduzirá a importancia da mulla
e óespt'zas, e o excedente, no primeiro caso se entregará ao
dono, e no segundo será rncolhido ao cofre da camara, ao
qual pertencerá se dentro óe um mez não for reclamado.

Arl. 1!!7. Ningl1em poderá criar porcos em chiqueiros
dentro das povoações em o alinhamenlo <Ias casas e nas
margens dos ribeirões,col'regos ou regos de sel'Vcntia publica: '
multa de 2S réis por cada cabeça, alem da obrigação de des-
fazer o chiqueiro. ,

Art. t4S. E' pl'ohibido denlro das povoações e seus 10-
gradoul'os, a cl'iação de eguas, multa de 101» reis; as que
forem encontradas vagando pelas ruas serão appl'ehendidas e
recolhidas ao curral na forma dos arts. 145 e H6, l. - parte,
não apparecendo porem dono, serãu considemuas como bens
(lo evento, e arrematadas na forma (lo respectivo regula-
mento.

A!'t. 1!!9. Os que tiverem de cor lar carlj(~s nas povoa-
ções serão obl'i!)'ldos a entregar ao fiscal ou ao juiz de paz,
11m bilhele contendo o feiTO rias rr.zes que hão de malal':
multa de 21» réis por cada. rezo

A1'l. t50. Os cal'llicr.il'os serão olll'iga!los a consel'v:Jr
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.jectos antr~ de chegar ao !lllyar ou distino
de 158 a 308 rs. e prisão p;r ti a 8 dias

. ArL. H I. As. ui~posições do arLig 'anlecedenle com-
plehende,m os carplOt:I."OS, ferreiros, sapáleiros,' alfaiates (!

quaesquef' outr?s olliclaes q.ue recebendo sab.rios adianla.
dos ()quae~quel cabedae:; nao entregarem as obras no lplll-
po convencIOnado, salvo; -

!.: Os que por do'entes.não poderem trabalhar.

I
.. ~. Os qUfl antes de rellrarelll, restituir as quantias 1"'-

cc Jlda e cabadaes. ' -

. '. a. o Os ol.liciaes q uc lenóo recebido cabedaes ti verem
ap .•o~ntado as o~ras n.o. tempo Il'atado e não liver'lll sidl)
pa,;o:> do respectivo fOltlO.

.!t. o Os que dernOI'arem o ~el'l'iço ,por m oLivo de seniçn
publrco ou qualquer força maior.

TITULO 5.'.

SOBIIB A ABASTANCL\ llE VIVERES.

CAPITULO .J •• '

SOB E A I:-iDUSTIU.\ GEIIAL.

l' A!'!. H':!. .Nenhum genero de lrabalho cultura indus-
ria 0\1 comm WCIO pode se!' prohibirlo, uma' vez qu; se não

oppon~la aos costumes publicos á seaurança e a saude dos
cldadaos. ' o

. Ar~. 143. A camara tralar:! de haver novos animaes
u.tels afim de ~elborar a ra~a dos existentes, assim corno de
aJunllr se.mentes de plaatas IOtere3santes :lI'vores fructiferas
e prestadlas pa!'a as dislri!.Hlil' pelos la\T~rorlf').

Ar!. 14<'1. Nas povoaç0e' é p~olti!Jido:
~_ 1.. ~oltar ~ab.rils que n;lo cstejão peaóas de manéira

que lidO passa0 prejudicar as plantações alheias.
~ 2 o Soltar (lorcus se~ paslo!', sal\'o n05 arrabaldes
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por Lregdias nns maLadouros 011 nog lugares :naig proximog a
clles, nunca nas ruas, os couros das reze I quo matarem e
a ninguem esLo('\'arão o seu examo: mui :'de I~ réis por
cada couro que oCGultarem.

Art. UH. E' prohibido enLrar nas planLações sem li-
crnça de seus donos, salvo no caso de necessidadl:: mulLa do
.I~ réis.

ArL. 152 O escra vo que for achado denLro das plan-'
taçõeg ou na casa alheia e se tornar guspeitoso por não ter
motivo alqum para nella entrar, será preso e remetLido a geu
5enhor e á custa deste, salvo o direito da parte e dever da
autoridade pelo crime previsto no codigo criminal.

A,'t. HS3. Os que de proposiLO motterem gado nas plan-
Lações alheias ou nas terl'aS cercadas, abrindo para esLe
fim cercas, ou franqueando quaesquCl' tapumes, serão PII_
nidos com 8i'P000 réis do mulLa e prisão por 4 dias.

ArL. IM. O dono do gado 'que for achado nas planta-
ções alheias, ou nas terras tapadas ainda que não planLadas
pagara muHa de li'POOOréis por cada cabeça de animal ca-
vallar,moal'ou vacum, e de 600 réis POl'cabeça d'outros ani-
maes, Lendo sido antes advertido por ordem do juiz de paz

Art. 155. A camara'promoverá para que em termo
breve se fação corraes nos destricLos do município para a
exeCução dos al'ts, H5 e seguintes.

Arl.. W6. A imposição de mulLa terá lagar a requeri-
monlo e sobre juramento do donllO das plantações, e das
t('rras lapadag, e de uma testemunha; quando os animaes fo-
rem recolhidos aos curraes.

Al'I.. 157. Quando o gado não poder se conduzido ao
r,orral ou emquanto estr. não for feito, a multa será imposl.a
sohre prova tão plena c.omo se exige pal'a os outros casos.

ArL. 158, Todos os moradores da cidade e seo lermo
em ~ujos predios houver formigueiros são obrigados a extin-
guir-os principiando pelos mais nocivos; chegando ao co-

F. N.19.

nhecimenLo do, Iscal, flUI' alguem é nr.gligenle !lo. cumpri-
mento deste deI 1', ü ;ulvirLirá e ná sendo attend!da a ad-
vertellcia geral (, especial será o contl'3veuLol' rnuILauo em
{j~OOOréis e o formigueiro exLincto a sua (jusla, Os. ~os lu-
gares publicos serão tirados por conta rio cofre mUQlclpal,

ArL. 159. Quando o dono do predlO for tão pobre que
não possa satisfazer a obrigação do art; antec~den~~, o,u
quaudo o pl'edio est)ver ah~n,donado, sera, o}ormlg~ell ~ ex-
tincto a custo do cofre municipal, que ha \ eJ ,l do ploprteta-
rio a dispeza, e quando recuse \-lagar e se recorra a vIa oxe-
cutiva ser,1 lIlultado em ~;SOOO,

Art. 160. E' P!'ohibido:
~ l. o Caçar codornas e perdizes nos mezes de Agosto,

Setembro e Outubro.
~ 2.0 Malal' hemas e cil'Íe.mas; multa de QOOréi,s por

cabeça e quando não se, possa verificar o numero, mulLa de
:l~ réis e prisão por 6 diaS.

Arl. lIH. O,; pos uidrJl'es de pommares nas cidad,es e '
povoações, são obrigados a fazer Lirar a herva de passar~~ho
d,iS arvores I'l'Uctiferas, sob pena de muILa de 8;'1)000 rOls e
de se mandar corLar a anore a sua CllSta.

Art. 162. O dono ou capataz de boiadas que condu-
zir ua passagem pelas fal.llO~aS gados pertencentes, as m~s-
mas para fora de seus '.emites en.g~obados nas bOiadas, 111-
correrão na pena de 8 dias de pl'lsao e multa deIOi'POOO
a 308000. rs. O camarada que toucar na sua ponLa ou lalh~
qualquer gado perLenconLe as fazendas por ond:- passar, ~eEa
considerado enmplice o som'erá a pena. de 11 (!tas de pnsao
e ;i~OOOréis de multa.

Art. 0\63,' Quando o animal tocado não fOI' v.accllm ~a~
vallal' ou moal', a pena do al'ligo antecedenLe, sera l'edUZlfla
a metade.

Art. 16/1. Aos qlle se I'eliral'tlm das eslalagens 011 ,'an-

TOMO XXXXII. 'PARTE 1,"
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s,'r fpi lO serú fl' t~rm inado por arbi tros n?me?dos a. aprazi-
mento das parte ou a ,\la revt'1ha em ~lUdlenw\ do ]11I~ de
paz, para a qual. r~T) ciladas a requerimento da parte tnte-
rossada,

~ 2: Em caso de déyerl:!elJci~ dos dou, arhilroJs dr..-
cidiri\ um tereeiro arbitro que S?1'3 tambet? nl)m~a.(!o lI,l
mesma éiudienci:\: o lerceiro arbllro adotara a 0plOlao de
11mdos dous divergentes.

~ 3.0 Quando a dllyida ou opposição da parte recu-
sallte \'0rSar sobre a forma do vallo, muro, ou

o
C0rca, proc~:

der-se-ha ~IOarbitramenlo na f'lrma do ~ 2. no que f I
a ppl,ca vel.

~ '1.0 Feito o arbitramento sl)rá fixado o prazo del.;i
dias pelo menos para ambas as p~rtes comcçart-lm a obla
e outro rasoavel p:\ra a sua condusao.

~ 5.0 TendI) o prazo m~r['.ado. P~I-.a começar o t,~-
pume se a )l~rte rt'cusa_nte, nITo tiver pflncl~lado, a outra pal,-
te eontinuara o tapume ate ollcle deva ser, formanllo COIIL.\
correllle de tlirlas as t1!~spezas cOllsig~anrl,) separadainell~O
os jornaes, sustento e custo dos matenaes. se for ~lUro, p.l-
rede ou Cl~rea para Ilavel' da parte rt)(:usante metauc da som-
ma em qUé illlPOI tal' toda a e;ecllção dll parte que locar IlI'o-
rala.

~ (;.0 A conta corrente assim forn~a(la_ e assi~n~da faz
prova no caso vertente e a pll'le contrana nao podera alle-
gar senão ('1'1'0011 engano de som ma.

~ 7.0 O q no reCllsar' ou de fi ualq 11 I' '!1()d~ oppor-se,
será multado em 20:tfl a 303 réis, alem da ol)flgaçao lIe pagar
a parti) da conta que de\'er.

ArL. -170.. E' probibido:
~ l. o Sem autori(~ade do governo ou da cam.ara abrir

caminbo lias terras alheia, alargaI-os ou mudaI-os <- seu ar-
lJill'io õelltro dellas.
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chos, sem satisfazer as dí~spez1s que, nell, ;"llOuvérem fei-
to salvo a ausencia dos donos, ou propostos; nulta do duplo
da importancia da desp ~za, contando q / não exceda a
:30#:000, e prisão por i) dias.

Ar!. 165. E' prohibido aos sodos ou coherdeiros, me-
ter gado t'ill terras de lavoUl'a de que ainda não houv£'r de-
visão entre ellas mesmo sem que esteS convenhão, nma vpz
que sejão ta pad as: multa do art. HílL

Al't. 166. E' prohibido aos sodas na propriedade de
cultura ou de campos empregar maior srrriço ou destruição
e corte de maltas do que lhe compete a respeito do seu do-
mínio e contra a vontade dos socios; igualmente a respeito
dos animaes lançados nas fazendas e campos de criar, pelo
que a rAquerimento dos socios que nlo convierem concorre-

, ráõ todos a pI'csença do juiz de paz e nomearáõ arbitros que
declarem o numero de animaes que podem pastar nos cam-
pos sem destruição destes e o nUloero de 11queire de maltas
e capoeiras que pode ser annualmon te plantados sem destrui-
ção elas tCITas;.o juiz de paz designará a cada um dos socios
a parte ou num(~ro de alqueires que lhe toca plantar annual-
m(~nle e o nUmtirO de animaes que deverá pôr no Campo; ao
contraventor, multa de 30$ reis e na relncidencia o Jobl'O e
R dias de prisão.

Art. 167. Quandll as terras em commum forem de
criação, e alguns dos socios quízerem plantai' em algum ca-
pão ou capoeira será obl'igado a ccn:ar, sobre pena de per-
der o direito ao danno.

Árt. 168. E' prohibido fazer quaesquer tapumes diri-
sorios nos limites das terras de cultura e criação, chacaras
ou qllintaes sem preceder aviso dos visifJhos confinantes:
multa de lO a 305 reis.

Art. t69. Aos tapumes de que trata o artigo antece-
dente, serão obrigados os proprictarios confinantes, a cuja
custa serão feitas e observadas as regras seguintes:

~ Lo Quando os proprietarios confinantes não se con-
'or(larem sobre a qualidade do tapume e tempo em que deva

•
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plantações. ou ~. m. que se façã.o buracos em muros o.u quae~-
'1uer tapumes, l~proprictario alI quem.?uas v~z~s lIzer, Da~
tom direito de o star: multa de ~ rClS e pl'lsao por dous
dias, alem de fazel se a obra.

Arl. 178. No caso rio al'ligo antcGedcnte se proGederá'
com a maior moderação não se fazendo o esgoto sohre plall-
tações ou quaesllulu' bcmfeilol'ias s~nào 110 G~SO~e no-
Gcssidade: Neste caso deverá. ser OUVido o prupl'Iotarlo ou
quem suas vezes I1zer para de:)i~nar o lugar pelo qua.l menos
o prejudique a passagem ou lallçamento tias agllas e ImlDUII-
dicias, sem qne a servidão publica som'a com esta escolha.

Art. 179. Quando o proprietario on quem s.uas vezes
fizer não qUlzor designar o lugar ou IHgares ou deSignar um
que não dê o preciso esgoto ou quando n~o appareccr' o pro-
prietario nem pessoas que suas vezes façao ou qlla~do a IIC-
cessidade for tão urgente qno não admllta sem pl'rlgo e Ile-
mora do chamamento. o fiscal manrlará proceder ao esgoto
guardando a moderação I'ecommendada no artigo antece-
dente.

Arl. 180. Continnarão os propriotarios a GOlll:el'tar e a
trazer limpas suas lestarlas danrlo esgoto as a~uas, de,a~som-
brando I) caminho quando fOI'necessal'io e ordenado pela (',a-
mara e dosempachando-os: multa. de ti a IO~ réis, alem de sm'
feita a obra á custa do conll'aventor.

Arl.I81. Quando a caminho for dI) alguns moradores
r. não estrada publica, são ('brigados os moradores que delles
se s~rvirem a concertaI-o, pagas as dispezas a pr1lporção das
testadas de cada um delles. Quando alguem ou alguns dos
moradores não cumprir' este dever poderil qualquer dellcs
fazer o concerto ou limpeza e haver a dispeza rios outros.

Art. 182. O que arruinar ou obstruir as estradas será
punido com a multa de 30:tJl000 réiS I! condcmIlado a rep,ol'
tudo no anligo ('stallo tiO prazo que lhe foI' marcadu O tis-
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SOIlIlE ~ERVIDÕES PUBLICAS E ESTIIADAS.

. Arl. -175. E' prohibido cercar ou tornar de uso exclu
SIVOqualquer parte cft} u'm terreno que de longo tempo pf'r-
ten5a a?s mor'adores em co~nt~um: mult~ de 81JJ réis e prisão
POI 4 dias, alem de ser restltuldo ao publICO a ser\'idão.

Art. 176. Não poderão os proprietarios impedit' IJue
em su.as terras se fação csll'adas do cumprimenlo que for no-
GessarlO. As estradas terão largura tal que por ellas possliO
P?ssar dous carros, salvo nos lugares .em que haja ol'ande
dlfficuldade: mnlta de Hi$ réis e pl'Ísão por 8 dias ~o que
embaraçar.

Art. 177. No onus de esll'adas e sel'vidões publicas é
comprehendlda o de dar esgoto as anuas e as immundicias• _ o ,
q~e as arruma0 ou ~s torna menos commodas. Quando, se
nao poder conseg~lII' os e.s~otos sem que se dirijão, ou lall-
cem as aguas ou llIlmllQl1lClaS para quintaes, lel'1'oil'Os ou

~ 2.. Arrasar valias. corcas ou quaos "er outros tapu-
mes •.para passar por elles,ou para introduzi 'gados em algum
ternmo: multa de61/l réis c prisão por dou j dias.

Art: 171. O que (~esfizer ou arruinar obr'as ou seni-
I ç,os~lhelOs e quo deixar dfl proposito abrrtas as porteiras quu

vedao a entrada nas fazendas, pastos e plantações sofl"rcrá a
. pena do multa de 81/lréis c prisão por dous dias.

Arl. 172. As penas dos arts. 170 e 171,serão dobradas
quando a contravenção for comrneltida so pejo motivo de
fazer mal.

Arl.l73. As disposições dos arts. 170 e 171 não eom-
prehon.dem os factos praticados em desforço do proprietario
por cUJOdono for feita qualquer das ditas obras.

AI'l.17",. E' pl'Oh~birlo cortar os maltos das origens das
aguas e o~ que as~ombrao os lu~ares por onde passão, ainda
nos proprlOS predlOs: multa de 6:tPréis.

CAPITULO 2. o
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Ar!. 190.', prohibição e penas rio artigo anteceden~
te são comprehcl!. ivas ao camin:lO particular ainda de um
só morador.

Art. ,191. E' prohibido abril" novas estradas em terras
alheias som consentimento de seus donos ou sem processos
de desapropriação; multa de 108000. rs.

Art. 192. Ficão prohibidas nas estradas, as porteiras
fie varas, ou outras que não sújão de ))ater, e com a largura
necessaria para darem passagem aos carros, multa de G:OOO
réis alem da obrigação (le pagar o contraventor a dispeza
de sua remoção.

calou 'Ojuiz de pa.z IILlnu ll'á r.1ZI)r o conce i.O ou desobs.
t~ucçã? a cu ta ~o cOlltraVt~ntor, quo não po erá oppor du-
vida a lmportancla e pagamento da despe .

_ Art. .183. _ Os proprietarios. tle terras de cultura, cria-
çao, contlnuarao a fazer e reparar as pontes e pontilhões om
~uas terras que não custarem mais de 30~ réis: multa tlo J Oiil
a 20~000 alem de pagar a impol'tancia da obra que será feio
ta pelo fiscal.

. .Ar~; 18.ft, Nas meslll~s pena~ e mais 10 dias de prisão
Il~COlrer ,LO o:; qne tlc proposlto arrumarem ou delllollirem as
tlltas pontes sem consentimento dos donos, on licrnça da ca-
mara.
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. Art: l~a, ()uando a ohra exceder de 301'1000 réis, (I

hscal aVlsal':t a carnara para auxiliar ao propl'ietario com a
excedente.

Art. .186 A disposição do art. 183 é extensiva as POII-
tes e caminhos dos moradores.

Art. 187. Nenhum proprielario lIem pessoa que suas
vozes faça, poderá extorvar o corte de madeiras em suas
maltas, nem ao arrancamento de pedras para a construcção
ou concerto de pontes o estradas, lima vez que se lhe pague
StJO valor real.

~ pr.oprietal'io ou quem suas vezes fizer, st~rá avisado
para mdIEa," a madeira, que sendo igualmente apta para a
construcçao e concerto, é menos necessaria.

Art. ,188. Não se~á permittido passar carros carrega-
dos ~as pontes de maL1elra salvo os dos que fazem a sua custa
as di tas pontes ou os. qlIe destes obti verem rcença, ou as
que pagarAm a qnantla quo em lei for fixada para taes pas-
sagens: multa de 4~000 réis 1)01' eatla carro

Ar!. 189. E' p.rohibido usnrpar', tapar, estreitar e mu-
daI' as estradas, camlllhos e pontes sem licença da camara.
multa do art, 182. '

Art. 193. Em tempo de fome serão obl'Ígados os con-
ductores de genel'os de que faz menção o artigo seguinte li
conduzil.os aos lugares que forem designados em editaes da
camara e ahi venderão a retalho ao povo pelo preço que fi-
xarem.

Quando não appareção lcompradOl s, poderão então ven-
dei-os fora dos lugares marcados; multa de toSOOO réis.

. Art. 194. Ha fome quando li producção for tão mingúa-
tia, ou haja faita nas povoações que seja prova vcl não bastar
[;ara li subsistencia do povo por qualquer incidonte lell:pora-
rio ou extraordinariu elevarcm-se os preços dos gelleros se-
guintes: milho, fcijão, toucinho, fal"inha de milho, e de mau-
dioca, anoz, sal, café, aSSllcar tJ rapadul'a, os qllaes são con-
sirlerados gener s de primeira nceessidade.

Art. 195. No caso do ar!.. 193 ninguem poderá atra-
vessar ou comprar em grósso os generos mencionados no ar-
tigo antccc(lento sem que sej:i() conduzirlos aos lugares em quo

TO)IO X:XXII !'AnTE 1.'
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Art, 203. Os pesos, medidas, e balanças, serão alTcrida~
annualmente no principio de cada anno. Os alfel'idores se-
rão obrigados.jJ. dar bilhetes datados e assignados em que
declarem a quantidade uos pe~os e medidas que a/rerirem.

Art. 204. Se as medidas, balanças e pezos não aferi-
dos, forem ralsos ou falsificados depnis de alTcridos o contra-

I

~ 3.° TiI'ar retral? ter ~ancho de tropa, ca.ade pasto
ou estalaucrn, casa publICo. de Jogos, vender-se agua ardente
de canna o ainda em casa particular, ou exercer algumas das
industria~ mencionadas nos artigos compreendidos lias ~~
do art. 221. Os infractores incOl'I'erão na multa de WIP réis,
8 dias de prisão e o dol)1'o nas reincidencias, como dispõe o
al'L 5.° da resolução n. Hi04, de 3 de Agosto de 18M.

Art. 201. Todos os que venderem generos que devão
ser pesados ou merliuos, terão os necessarios pesos, medi-
das e ballanças alTeridos annualmente na forma das postura~,
e ainda que alleguem faltas de quaesquer pesos ou me~l-
das não ficarão por isso isentos de pagar a respectIva
afferição.

Nesta disposição esl;Io comprehendidos rancheiros, que
venderem generos a rdalho, ou a varejo nos ranchos, nas
estradasjos infractorcs incorrerão na ní'ulta de IO~ a 20l7J réis.

ArL 202. O que recusar aferir seus pesos e medidas
será multado em 20ij) réis c na mesma pena incorrerão os
que recusarem apresentai-os ao ~scal em correição pam
examinaI-os.

~ L" AI) i1' ou eonSt~rvar aberta casa de negocio
qualquer que e11- seja.

~ 2.° Masca eal' ou vender em casa de n-e~ocio .obra~
,l'ouro, prala, joias, fazendas lJ drogas simples 011 rnalllfmla-
das.,

F, ~.I 9.

se fizer a "enrla: pena de prisão pór t; dia~ fl
ta ao atravessador.

. Art. 196. São considerados atl'a vcss1iâores como taes II
IIIcursos nas penas do artigo antecedente:

. ~I. ° Todos aq!lelles que sahirem alem dos limites da
cIdade ou quo se servIrem de outros quaesql:el' meios para
contratar ge~eros com tropeiros ou conductores dos mesmos
gcrwros reahsando POI' qualquer maneira a sua compra em
grosso.

- 348 -

~ 2.°. São tambem considerados atravessadores aquel-
les que a tltu.lu de encornmendas ficão com os generos cons-
t~ntes do artigo 194, uma vez que não venhão conduzidos
dlrectamente em tl'ansporte seu.

A~t.197 .. ~o cas~ do art. 193 deve comparecer a
311thondade poltclal e ftscaes nos Ingares em que se fizer
a. vend_:1 para nelles fazer mant!'r a ordem e prevenir as
dlsençoes.

Al't. H)S. .\ camara fará construir apportunamont e
11ma praça de mercado no lugar mais conveniente d'esta ci-
d~de com as accomm d.~ções precisas, balanças. pesos e me-
dIdas, onde se venderao todos os generos alimenticios e
qllaesquer outros que entrem para o consumo da cidade.

_ 19uaes praças de mercados se farão nas de mais povoa-
çoes do. termo logo que o cofre municipal possa comportar
Assas (hspezas.

Haverá para este fim um regulamento previamente ap-
provado pela Exm. presiaencia.

Art. I ~9. O disposto no ar!. '198, nas povoaçeies do
termo fical'a a cargo dos fiscaes.

Art. 200. E' prohehido dentro do mllnicípio, lIem li-
cença:
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Ar\. 215. As disposições rio artigo antrcedente COITI-
prr.henrlem os serviços de carpinteiros, ferreiros, sapateiros.
e de outro qualquer ameia semilhante. .

Nos easos d'este artigo e do antecedentp., as' quantias
adiantadas L1cvehõ constar de declaração escripta, assigna-
d.a pelo que receber a ljuantia ou valor ou por lluas teste-
mllnhas presenciaes quando aquelle não souber escrever.
~50 solTrcráõ, porem, as pt)lIas do referido artigo os que £101'

TO~IO X.'XXII rAlHE l.'

CAPITULO 4." ..

Arl. 213. E' contravenção tomar, reter 011 oCCllllar
fernllllulIla de qual(~uer especip., trastes, rOl1pas. anim(lPs
arreios dll Gamar,lIlas e trahalhadol'es de qualqller especiH
sob pretexto lIe terem os mesmas recebido quántias, 011
causas adiantarias a tronco 011por conta do serviço o não o
lerem feito, multa de ~ a lOS alem da obrigação do resti-
tuir os objeetos.

Arl. 21't. E' eontrav,mção contrat:Jr-se al~l1om para
qllalquer srrviço de carro 011 tropa e cerca 011vallo de roça
011derribada de capinas 011colhr.itas e tendo rr~cebido o jor-
nal, mr.nsalidade, trimrstre, CJuantia convr.ndonada 011 partr.
desta, ou faz,'r o sl'l'viço ajllslado ou não preencher os dias
equivalentes a quantia adiantada on finalmp.nte desamparar
l.'lll caminho () gado \':Jcllm, cavallar, lT\Oare lanir,ero, carro
tropa, ou qllaesquer ol1tros objeclos antes de chegar af} 111-
gal' destinado, ajustado ou convencionado multa do 10 a 308
prisão [lor 8 dias alem do cqtiivalonte a quantia adiantada
exigidas pelos meios orrlinarios.

Art. 21~ .. Os fiscaes poderão allugar aos aft~ridorp.s ~s
pe_us e medidas!. le qlle trata o arl. 207 para fazer as afel'l:
ções em seus lIis idos. As importallcias dos alugueres sera
para a camara. Os fiscacs rl'sponderáõ pelos rezas e medidas
que lhe forem entregues.

F. N. UI.- :mo-
ventar incol'rer:i nas penas dr. ;) dias de pl'is ' c t[)~ rs. de
mulla.

ti Al'l. 205. O afforidor que fizer a ad'el'ição por mt'loos
2~80~~r~~~ dos padrões da camara, sofIrerá a multa de

Art., ~06. Tudos os pezas serão de metal, e as metli-
das tia fIgura das tio padrão da camara.

, Arl. 20i. A camara distl'ibuil'á aos liscaes os ad-
dos pezos e medidas para por elles se guiarem nas eor~eiç~~~~

Art. 208. E' prohibido:

~:f.o Uso d~ fazer accrescimo aos pesos que não for
soldarlos de maneIra que se na-o ()OSS;o;Om . em

" • u. ais I'eparal".

~ .2.. Uso de pezos de argollas ou de "ancho
possa lIral' ou por facilmente multa de 6 a to~ que se. rs.

Arl. 209. Todos os pezos e medidas deveráõ estar I'
poso se.m fendas ou queLJI'adul'as de maneira ,:- IO?-
prOJudlcauo o publico, muHa' de [) a 8111. rs. que nal) seja

Art. 2fO. A nenhum r.scl'avo se conceder'i Iicen
ter ~~sa de negocio e qu~ndo for concedida P~I' se' O~~I;I~ra
:nallclOsamenle esta qualidade; será mullado emlq~ F ar
~I~~~~ os casos a casa de negocio será immediata;ne~St~ i~-

Poderá porem, conceder-se a licença sendo ~utol'isad
por seu senhol',que tome sobre si toda a responsabilidade. o

Arl. 2t1. As tavernas, armasens e quaes uer "
(azas em que.se vendão bebidas espirituosas feic/{arãô ~~t~~s
que da recolh~da que Sdl'{Las nove horas d~ noite' It d'
81tl rs. Nesta cidade a recolhida será tocada no sIno d'mu a e
enos o tI' - a camara. u ros ugares, os sachl'lstaes locaráõ nos sinos das
J!latl'lZes e capellas.
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pela camara, ,elo fiscal do districto ou por qualquer com-
missão pela carnara nomeada. Os fiscaes dos district?S, ,par-
ticiparão a camá"a o que ti\'e1'~m notado em seus dlstnctos
relativamente as l: colas de ensmo.

AI'l 2':W. Nenhum professor poderá emharaçar a que
os designados no artigo precedente, assistIa as lições ~ ~I<lj;ili
todos so conhecimentos e informações para se formal' JUIZO da
maneira pela qnal é ensinada a mocidatle: Ululta de 2011>.

TITULO 7,°

F. N. HI.

DOS DIPOSTOS A~NUAES E EV£.'TUAES.

Ar!. 221. A camara mnnicipal é antorisada a cobrar
em cada anno financeiro os seguintes imp0::ltos a titulo de
licença e afTiraçlo.

~ L" Oe cada casa de. negocio .(PIe ~e vender fazenda
secca tleutro da cidade, 8j/) rOIS, fora. US rOls.

~ 2.0 De cada casa de negociú cm ~iltn se \'elllJa f;~l.l)/lfla
seGca, molhaLlos do fora e tio pail. l:!S reiS, dentro da CIllatle.
e fora t 0ifJ reis.

~ 3." De cada casa do negocio em que S{J ventll'r fa-
zenda secca c droga 10;,\ reis.

~ 4." Oe cada casa de negocio em qll~ su vendl~r mo-
lhados, generos do paiz e agua ardente 81'P rOls.

Si 5.° De cada casa de negocio em 1)1IU se vender aglla
ardente e generos do paiz U;,\ reis.

~ O." De cada easa de negocio e,m. I)ue. SI1 venda gene-
ros do paiz por commissão 011 a varejo 1Cl!tISI\'H sal e ('XC epto
aglla ardente fjtP reis.

~ 7.. De cada casa dr: negocio ,em ~Ille s,e vender agua
artlente 8\'1) rois dentro da Cidade o lora li reis

~ 8.° lJu caLla botica IO~ reis.

TmlO XXXXII. PARTE I.'

enfermos .nã~ poderem tr~balhar, os que an .s de se retira-
r.em r('~tlttllrem a quantIa recebida convi o nisto o qun
tIVer adiantado aos que forem cmprr~"ado PIll delinendas u
serviço publico. t> n

Arl. 2-16. E' prohiLJido nas casas tle hebida~ e tabrl'-
nas, geralmente em totlas as casas publicas: .

~ I. U O ajuntamento de escravos lJne não estejão com-
prando, e com pessoas com tocatas e dan(;a~.

~ 2." Vender bebiLlas espirituosas aos que já esti rerem
cmgl'lagados,. ~u trouxerom armas prohibidas: Os contr'avell-
tores solfrcrao a multa de 5;,\ a tO;,\ e o duplo nas reinci-
dencias.

TITULO U,"

SOUIIE A EDUCAÇÃO E SOCCOIIllOS DOS EXPOSTOS.

,\r'l. .~H7. A camara logo que poJer c&tabelecerá uma
casa .dB~tlnada a recepção dos expostos para depois sel'em
destrlblllr10s por a.mas. Haverá na casa uma' roda de expos-
tos uma ama de leite para amamentar ao menino em quanto
não for dado a quem o cri!'.

Arl. 218. . Pag~r-se.ha a mesma quantia ou a que for
r<lsoa\'el que ate aqu: se costuma a pagar pela educação r.
creação rios expostos até a idarlr, de 7 "nnos. O pae dos ex-
postos que os reconhecerem serão obrigados a panar a sua
creação e educação all~ aos sete annos; os menino~ orphãos
pobres, desamparados e expostos, serãD entregues a quem
os eduque até a Idade de 17 annos, os quaes serviráõ aos
sens educadores gl'atuitamente durante este tempo eOlll
declaração dr, que aprenderão a ler, escrever e cootar.

CAPITULO ;;.0
SOIlIll( AS ESr.OLAS DE Lo' LETnAS.

Al't. 2 H). A camara inspecionará as escolas de I. " !e-
tras, tanto as que forem pagas pela fazenda provincial como
particulares. A inspet.:ç:io collsistirú no exame do modo pelo
qual os profl\ssores de 'empt::o!J:io os seu. deveres, e será feito
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~ 24. d.u .c~da ~arl'Íl.).de aguardente importada que se
venda no mUllle:plo, ;)00 rCISo

~ 25. 1)0 c.. da hesta paulisla brava que se vendeI' no
municipio, 500 reis. . .

~ 26. De cada attestado gracioso que se pedir a ca-
mara,5$;

~ 27. De cadarezquAse matar para. vend~r, i~ ...
98 De cada cal'relão que com maclelf:\s :u I~slo

~ -bore a ponlo gl'anllf' do Rio das Velhas desta CHla-passar so, '
de, U.

~ 29. De cada. ca.no que passar na ~esma ponto con-
1 " I madeira ou outro qualquer mal~r1al excepto gene-
( nZlOl o . ~'Oo .(> sros alimenLicios, lÚlIha ou CapIm,;) 1,1 o

~ 30 De cada espectaculo lucrativo H)~, sondo pre-
srpc .10~, 'sendo cavalhadas w~, sentlo lheal~os 20j])•

Art. 222. Todo o faZt!lHleiro que fabr~car ag~ar~ente
r. ti ver engenho moviçlo por agua 1lt~ e mOVlelo por anllnaes
7$000.

093 Pela a afferição de pesos, balànças a medi-. Art...-.
das, iJ'#J. •

A 't 99{, Todo o cmprenaJo da nomeação do gov.erno
creral ~ . r~~t~cial cujo tilulo deva ser r.egistrado, nos h\'ro~
b p a ara 2:tb A mesma quantia pagara qllalqn~1
~~ ~~~~~ad da gnomeaç~o da camara, que na forma da~ IClS
t~nlla direito a. ordenados porcentos ou emolumenlos .

. Art 995 As licenças do arl. 22t e outros! são obri.
gator:as'e~;rão tiradas (\0 LO de Ontubro ao nltlmo de .Ia-
neiro segUInte.

Arl 226. Quando os impostos não forem p~~os; nas
. ocas ~arcadas pl'ocedGr-se-ha judicial e executIvamente
~Pcobrança dos mesmos c os c?l~tl'aventol'es licão sujeitos a.
multa de 20j]) rs e ;) dias de pnsa.o.

- 354. -

~ ~.o De r.ada casa de talho de carne v ie 'litl reis.
~ 10. De cada mascate de fazenda se a senelo lll{)l'a-

dor no mUI~icipio, 6itJ. réis, sendo de fora 1 , reis, exceptuão-
se os n~goclantes de la:wndas S(lccas moradores no municlpio
que qlllZcrem mascatear.

~II.. De cada mascatt) de obras d'ouro, pI'ata e lle-
dr~s precIOsas sendo morador no districto e mllnicipio, 88
rers e sendo de fora 12'#J reis.

~ 12. De cada casa de pasto ali estalafl'om nesta CI-
dade, 8'#J rois e fora 48 mis. o

~13. Para ter rancho de tropa em que se venda mi-
lho, excepto se for negociante, 48.

~ 1!L Para edificar ou reedificar casa, na cidadu, ';!..,'iJ
reis e fOl'a 18 reis.

. ~ 15. De cada casa de bilhar,outrosjogos licitas 1':!.;m
ruIS.

~ 1G. Pàra exercer a profissãu de dentista ou retri\
tista, .121P ruis.

. ~ H. Para tirar retrato por qualquer machina Hjj])
rOls.

~ lS. Para olTicinas portateis volantes de caldereiro,
IOt.Ii ruis

~W. Para santeiros ambolantes, sendo mOl'adores no
municipio, 'l';P reis e fOI'a 1Oi7l reis.

. ~ 20. fie toque de instrumentos pelas ruas e casas
particulares para exibição ele animaos curiosos. marmotas .
boneco" d,) machina 011 del'cl'timentos semilhanles em qu~
se exija retribuição 6$ reis.

~ 21. Para leilões fcitos em occca ião de algum festC'jo
exccpto os que forem para obras piflS igrejas, 4'#J - ,

~ ~2o Da clJllcessão de uso do armas clefezas, wm.
~. 2:3. De cada rifa devidamente legalisada qualqucr

que sep seu valor, 4~.



DO A LliSILDIENTO.

Ar!. 1.0 Haverá os alinhadores nccessario;; para esla
cidad(~ c para os arraiaos do municipio e serã~ nomeados
pela camara. fixando esla seu numero por ma~ell'a tal, que
as dislancias e conseguinlemente as despezas serao as menores
possiveis.

Art. 2.° Campelo ao alinhador,alinhar o perfilar o edi-
ficio conforme o plano das povoações se houver, ou sllg~ll1do
as instrucções que lhe forem dadas pela camara, e lora por
cada casa ou muro quo alinhar 2~ réis.

Arl. 3.° O alinhat.lol' que conlravier as disposições d?
artigo anlecedllnle, por isso ou por qualquer oulra. cansa, sCI:a
mullado em 2:tfJréis, o quando G allllhamenlo oflenda o e.dl-
fiCio ou obra será desfeila e tornat.la a alevanlar a te o
ponto em que 'se achava, quando fôra desfeita, á sua cllsla.

Arl. 4..° Nesla cidade e nos al'l'aiaes não se po derá sem
licença:

~ l.. Edificar ou reedificar nas ruas.
~ 2.. Fazer concerlos de qualqoor obra com ?fl'ensa

on prejuizo do alinhamont?: multa de tre~ dobros da Impor-
lancia do salario que haVia de vencer o allllhador, e quando
o odifido concerto ou obra orfendeI' o alinhamenlo, será
desfeito lbdo ou somenle na parlo que for prejudicial.

Art. 5. o O alinhadol' que sem licença alinhar e perfilar
o edifício, concerto ou obra, incorJ'erá na mulla de 1O~ réis.

Art. ü.. Ordenado o desfazimento do edificio, concerlo
ou obl'a, será notificado o proprietario e na sua .falta o man-
danle directo ou em prei leiro da obra c o alInhadO!' nos
casos 'do art. 4..• para principiar a execucção dentro de 24-
horas e findas em um termo razoavel a~signado, sob pena
de sOl~executado á cusla da pro[Jriedade, e de não poder o
notificado pedir indemnisação alguma.

TOMO XXXXII. l'AI\TF. L.
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CAPITULO LO

F. N. Hl.- :156 -

po 4SCEIO DAS POVOAÇÕES

. Art .. 227 •. _O.~I)dita.e~ e r('~oluções da c mar'a que con.
l,l;erem dlSposlçoes admll~lslrallras Il polic' es e commina-
I em penas, com a declaraçao de que ficão ,:.Lzendoparle des-
l~s POSIUl as dl!p.e!ldendo da appI'ovação da assem bléa pro-
,'mclal, pI'oduzlrao enll'iJlanlo illleiro virror pOr um anno
sondo appl'ovados pelo govemo provillciat .::onlando o anno
da dala da approvação.

Arl. 228. Fic;10 revogadas as disposições em contrario.
.Mando, pOl'lalllo! a lodas a~ autoridades a quem o co-

nlJecl1ne~lo e ex..ecuçao d~ l'efel'lda Ilesolução perlencer que
a cumpl'ao e façao ~umprlr tão .lnleiramenle como nelia se
~Ol~l?m. ,? ~ecrelarlO desla .Pl'ovlncia ~ faç~ imprimir, publi-
ca.1 e C~11el. Dada. no PalaclO da Presldencla da Pl'ovincia de
Minas (,eral'~ aos \'lnle (J nove dias do mez de Novombl'O do
a~IlO do NasL:llnenlo de .Nosso S~nltol' Jesus Christo de mil
oltocelll?S e sel~nta e .CIIICO,qlllnquagosimo quarlo da inde-
pendencla il do IInpel'lO,

(L. S.) PEDRO. VICENTE DE AZEVEDO.

Para V. Exc. ver.

Sellada e publicad~ nesta Secretaria 'aos 29 de Novem-
11m del87ij.

[{onorio lle1'méto Pinto de Figueiredo.

nESOLUGÃO N. 2202-DE 2!J DE NOVE~lHllO DE Ú~75.
Reso/ução contendo as posturas da Camara Municipal do ULeraba.

.' P(~,dl'O \'icr..nle de Azevet.lo, Presidenle da Província do
Minas (,~ral.'s: .I'aç~ saber ~ l?t.Ios os seus haoilanles que a
Asse!11.hltla Leglslall\'a PrOVinCial, sol)l'o proposla lIa Camara
Mllnll~lpal do Ulwraba, t1ecrelou ti resoluç;io seguinle: '

TITULO f.0



CAPITULO 3,0

lJAS OBllAS PUBLICAS,

Art. H>, A coosel'vc1ção e repal'Os das mll:all,las, pare-
dões e outras obras feitas para scglll'ança .d,) c(lIficlOS ~)1IdI:
prisões publica, calçadas, pontes, cllafar,lZl:s c, I:U~(~~:""j!I,C-
ductos, poços, lallqucs e quacsquIJr oulras ,(;~~I:,lIU.c,l~oes,.cru
boneficio COll1lllUlllou para del'oro t1JS PUVU,II,UC::> SOldO fl.ltos
pela. camara.

T0)IO XXXXII. PAllTE 1.•
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réis, alem ria olj, igação de desentulhar incontinente, logo que
seja intimado. Exceptua-se os dous ca::;os:

~ 1.0 \lo no' ssidade de maneira que n;10 se possa ,sem
perillo ou "r{\VI~prejuízo pedir licença de que lrala o ~ ~;;
gUinte: ne~se caso' deyel'-se.lla pCI!il' .licença d,lHltro do ••
horas nesta cidade e trcs dias nos dlsll'lctus de fora.

~ 2.0 Dl~utilidade publica ou partÍl:ular, obtendo li-
cença: mulla dc D~ a 10~ rcis.

Art 13, Em qualquer dos casos do artigo anlocer!en-
le flIll1C~serfJ (lmbaraçado o livre transito das ~uas ou pra-
ças e os quo tiverem obtido licença slwão ol}l'\~ados a pO,r
luzes, divisas ou guardas, como 1I!<'s,for delcrmlna(~o.'. pa~~
que nl~[]hurn (!;}mno at.:ontl'ça ao publico nem aos IMILlcula
),os: multa de !t:t1l a 8:t1l rcig.

Arl. 14. Os porcos e cai)l'as encontrados nas ('uas e
praça-g (~l'sta cid~dl:, serão recolhidos ao clll'r~l. llo. C?USd.~::
(J tres dIas d"plllS :lrl'ematados p~r, qnem m~ls ~el, (,:~. s o
produclo consid~r:ld,) renda munIcipal, se naqlll.~le pl ,~zo ,
dono não pl','fol'ir rctil'al-os medIante ,a mulla dn 2iP rUIs pUI
cabeça

Ar!. Hj Na s('nlOnça em qun for. jul,rada a .contl'a\'l~n.
çio sora o conlravr.ntor obrigado a satisfazer o (~I~~~(:~t~),,~:~~
artirru infl'ill"ido cm um Lermo rasoaval, que lhe S ,Ia .lSSI,.,
n:ld~ sob pe~a de fazer-se á sua eusta, c o duplo lia milita
na roincidcncia,
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CAPITULO 2."

DA LIMPEZA. ,
Art. i." E' prohibiJo nas ruas e praças:
~ I." Lançar imlTIlindicias de chcil'O degagradavl~l,

ainda que sejão por encanamentos que as despejem.
~ 2.0 Fazer estrumeiras.
~ 3." Lançar animaes mortos ou moribundos: multa

de 'i a 12:t1l réis. Os animaes mortos serão enterradog nog
qnintaes ou fúra das povoações.

Arl. 8, o A camara,quamlo julgar necessario, podel'á de-
elarar por editaes, que ficaráõ fazendo parte destas posturas,
quaes sejão os lugares em que se pOllem lazer despejos ou os
em que se não podem fazer.

Art. 9.0 Os moradores são obrigados a conservar lim.
pas as testadas dos quinté'.cs U casas em qne morarem. A tes-
tada comprehenJe meta,le da rua e nas praças vinte palmos:
mulLa de ;; a W1Jj réis e o duplo na reincidencia.

Art. W. Nos largos, praças e ruas dá cidade não será
permittido levantar cerca de madeira. Os proprietarios que
quizerem tapar seus terrenos o farão sempre com muros que
tenhão de altura sete palmos pelo menos, e tanto este como a
frente das ca~as dtJverão ser caiadas: plma de serem os tapu-
mes demolidos e reconstruidos á custa do proprietario e
mulLa de 5 a 1O:t1l réis. .

U:;:Art. i1. Os proprietal'ios de casas ou terreno, denlro
da:cidade e nas ruas que forem designadas por editaes da ca-
mara, são obrigados a trazerem caiadas as frentes de suas
casas e muros, e limpas as suas testadas na distància de seis
palmos dentro do prazo que for marcado em editaes. Desta
obrigação e do artigo antecedente ficiio isentos os reconhe-
cidos pobres, a juizo da camara, que mandará fazer a calça-
da á-sua custa: multa de -lO a 30:t1l réis.

I

Art. 12. E' prohibido entulhar as ruas e praças com
malerias ou qualquer genero de entulhos: multa de l) a 10$



Art. 36, Os donos dos ten'enos em que se estagnarem
as aeruas de que trata o artigo antecedente, scrão obrigados
a cl~mpril' o disposto no mesmo artigo, salvo quando lhes
faltem os nece sarios meios, ou forem acciclentaes as esta-
gnações. Sempre o que for a estagnação cllmpr!~á o dis-
posto no artigo antecedente: multa d~ 1Ol'P ~ 20:tP reis quando° obrir'ado não attender a aoJvertencla do ftscal que lhe as
signar[L termo rasoavel.

se fação entel'l'amento no recinto dos templos c os que
abrirem as covas,

Art. 31, As 'rmandades que auizerem enterrar seus
irmãos em luerar destinado dentro tIos cemiterios, deveráõ
COllcorTer pa~a constl'lw;ão e aperfeiçoamento ex..teri~r c
inLerior dos mesmos em porporão do numel'O dos lrmaos e
fundo do que poder dispor.

Art. 32. E' pcrmittido aos particulares formarem car-
neiras ou catacumbas no cemiLerio para o enterramento de
pessôas de sua familia, pagando d6 licença a quantia de 10,"
réis.

_ .. """ ..~'
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Art. 33. E' prohibido estabelecer nas povoações cor-
tu:Y..es de COUI'OS ou qualquer outra manufactura quo possa
prejudicar a s.aude publica: multa tle 20~ réis, e o duplo na
reincidencia.

Art. 34.. E' prohibitlo no interiQl' dos pateos d~s casas
desta cidade, chiqueiros de porcos: multa de 20:tP rClS o o
duplo na reincidencia.

Arl. 35. Os fiscaes terão cuidado em que nos seos
districtos não hajão ostagnações de a uas infectas que pos-
são prejudicar a saudo publica, e a camara logo que tiver
disto conhecimento, lhe mantlará dar CUl'SO,e enchugar os
terrenos, sendo necessario, quando forem pertencentes á
camara.

DA SA UDE PUBLICA.

ArL. 26. A camara eX[1ndir;'i o necessa o relTulamcnto
para milhoramento e consef\'élção dos encanamCl~tm;. relTos
o chafarizes àesta cidade, podendo exigir uma contribuição
annu,al, nun~a e,xcedendo de 12~ réis, d'a uelles em cujo be-
nlJficlO destrJbLllrem as aguas, depois que servirem nos cha.
fa!'izes, ~ dos consocios do encanamento dos regos, sem que
seja obrIgado a qualquer contribuição o soci<.J que não se
ulílisar do mesmo encanamento.

Art. '1.7, A camal'a ex.trairá á custa de suas rendas os
formigueiros do llJunicipio começando pclos mais nocivos aus
povoados.

TITULO 2, ç

CAPITULO t.o

- ::162-

SOBIIE A SAL UBlHIlADE DO Alt, AGUAS l~ ALIMENTOS.

Art, 28, E' prolJihido cnterrar corpos humanos dcntl'O
das mall'izcs e c:ljJcllas da cidade e frelTuczias do termo;
mult~ d? 25~ réis, em relação a cada un~ corpo e o dnplo
na l'cJnCl(Iancla.

ArL. 2D. Ficão extensivas as matrizes e capellas das
freguczias do municini~, as disposiçõAs do artizo an lecedente,
logo que a camara designar por editam; os lugares dos enter-
ramentos em cada uma das freguezias.

Arl. 30. lleputão-se contraventores do artilTo anlecc.
tlente e são solidariamente responsaveis pela mult~:

~ L° Os fabriqueiros,
~ 2,0 Os procurador'os das irmandades ou quem suas

vezes fiz('r,
~ ~.o Os par'ochosque mandarem fazerenterramentos

no recinto tios templos.
~ 4..0 Os IWI'(!eiros ou lestamonteil'Os que mandarem

enterrar 110 rednto dos tnmplos., .

~ ti.o Tudos os que mandarem ou consentirem que



flClf(~rmosquan( o foriio mortos: mlllta d,) I011J a 20j'Jl réiR c
priRão por 'l a 8 dias e illlltilisados os gellel'os.

Art. !~4. E" rohibidtJ lançar immnndicias, lavai' roupa
ou outras quaesqup.r cousas nas fontes, chafarizes ou cannos
que cOllduzão agu:ls)Jara I)ebid~s, ou uos IllgaJ'('s a ella~ RI1-
periores: multa de t.lS a 1Oj'Jl reis.

Arl. MS. A camara julgando necessal'Ío pOllcr:'l decla-
I'ar por editaes,quaes ,s~jão as Contes, chafarizes e outros In-
gares em que e permlllldo lavar.

CAPlT LO 2."

SOllRE os )IEIOS PI\ESERVATIVOS DE I~NFEnMIDADES.

Arl. 4G. A camara solicitar:'l do cornmissario yaccina-
rlor da província a vaccina. Nesta cidade Rerú vaCClnador o
medico do pal'tido e fóra. della os que forem nomeado~ pela
camara, tanto aqllelle corno e~tes',~rãu constar POI edltaeR o
llia, hora e lugar em .que vaCClllarau.

AI't. '17, Não sorá atlmitlido a exorcer profissão d~) cu-
rador pessoa desconhecida, sem que apresente s~us. tltU~oS
á.camara: multa de \O a 30:tP réis o o.;luplo na remcldenw\,

Art. '18. O meti ico do partido é obrigado a curar os
enfeI'mos ')obres quo a elle recorrerem ou cha.mare~ a suas
casas, qu;ndo não possão ir:lo do me,1ico, c o curatIVO dos
mesmos será providenciado pela camara.

Art. 'l9. Os fiscaes visitarão ao menos I1ma vez om c~da
anno as boticas e casas de drogas medicinaes, com o mediCO
do partido, e de tres om tres mezes visitaráo as casas om que
r,e venderem g5lneros alimentícios.

Art. 50. Os boticarios e os donos das casas do nego-
cio em que vendão drogas, remedios ou vivere~ alteratlos ou
cort'Ompidos; pagaráõ a multa de 108 a 20$ réiS, proceden-

T0310 XXXXII PARTE L'
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. Ar!. 38. 59 no matadouro publico ou parliculares com
IIC~mça, se pollr.ra matar, esquartejar reses, porcos e car-
n.elros para sorem cortados e vendidos ao publico. Pel'm it-
t!r-se-ha ao.s donos dos gados, porcos e carneiros condu-
sll-.os depOIS de esquartejados e vender pelo pI'eço que
qUlzel'em o onde bem lhes convier, contanto que o fação
em lu.gar patente, em que se possa fiscalisar a limpeza,
salubrl.~ade dos talhos e fidelidade dos pezos: multa de 5~ a
1mP reis e o duplo na reincidencia.

Arl. ~9. O gado não será morto som que se tenha
passado vmte n quatro horas depois que tiver cheaado ao
matadoul'o: multa do 5;11 a 1011J réis e o rlnplo nil l'ein2idoncia.

A~l. ~O, Os CUlTaes e matadouros terão coche com
a~ua limpa, ,0 ~e conser~arão .limpos quanto for pos ivel,
tendo, o cal nlcelco espeCial CUidado em não amontllar os
d~spoJos das rezes m~rtas. de um para outro dia, quando
nao fOI'~b~er\'ad~ a dIsposição desle artigo, o fiscal advertirá
ao carnlce~I.I'o e lIao ~e~do atlendido da advertencia som'orá a
multa de tJ11J a f01i' reIs e o duplo na reincidencia.

Art. 'd. O carnicoif'O é obriaado a repezar a came
quando o comprador o exigir, multa de 28000 réis.

Art, ~2. E' prohibido:

~ I. o Matar peixes com venenos.
~ 2.. Venfler alimentos corrompidos para o homem.
~ 3.. Fabricar quaesquer generos mistuI'ando-lhes sub-

slanclas qne aug,?cnte~~ o seu rezo, volume on quanlidade:
multa do 2011J a 30;11 rels'e o duplo na reincidenr.ia,

!\rt. !l3: E' prohibido vender carne de anim:J.es que
tenhao morl'ldo subtamente de infel'midade ou que est avão

Arl. :li. Qn:\nllo houvel' dnvida ~e a, manufactllra~
on r~lagllaçi'ies 'podem prejudicar a sande publica, poder-
se-tia recorrer a camara, ou aos presidentes não estando
l'lIa reunida.



SOBl\1' MEDUlAS PIlEVENTIVAS. E DANNO.

CAPITULO 2 .•
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Art. 61. Os fiscaes mandaráõ pôr guarda.s ou divisas
junto as escavações ou precipícios quo houverem naS obr~s
do servidão publica, ou nas suas visinhanças e promovl~rao
com a possivd brevidade o seu concerto.

Art. 62. Quando a escavações e precipícios de quo tra-
ta o artilJo antecedente forem feitas ou causados por al-
guem, s;rá este obrigado ao concerto ou reposição rle .tu~l()
ao seu lugar 01. antigo estado e,multa rio lOS a 'lOS reIs so
não attender logo a advertencia do Fiscal.

Ar!. 63. As escavações c pl'l~dpicios lias proxi midados
da servidão ou obras publicas serão wncül'tadas pclo~ qOllOS

TmlO XXXXII PARTE 1.'

Art. 58. O homem livro achado a jogar dinheiro OI
consa que o valha com os comprehcndidos no ar!.. antecil-
dente, será multado em Hi8 a 201j; réis.

Art. f)\). E' prohibido:

~ .1,. Fin~ir-se inspir:ld~ P?r pOlencias in~nsi\'ei~. ,;1,11
jll'l:dizer casos tristes extraordll1arlOs oll.al.egre.s, com ex,loc-
r:lção, das qilaes resulte damllo ou preJuJzo a alguem.

~ 2.. Inculcar-se curador de enfermida~h's ou mollls,-
tia por meio ue feitIÇOS, orações, gesto ou acclOllauoli: multa
de IO~ a 30~ réis e o duplo na reinddeneia

Art. 60. Ninnuem poderá tirar esmolás para si ou .para
algucm a pretexto Ode cnflirmirlade ou i!ldigcnL:ia. sem IIClJlI-

ça na conformidade do art. 53 em \'Ista uo aH.estado do
medico do partido ou outro,para O caso de .e~fcrm.((ladc,c n.a
falta. ficanr\lI a apr('ciaç;io do estaclo do pl'llclonarlll ao ar1Jl-

• trio do pre~ideot,: da camara ('m virtude do atlcstado do I'a-
rocho para o caso de indigeo 'ia atlendivel.

tlo-SlJ a examf' independente de vontade delles e do tudo se
lavral'á o competente auto,

Art. tH. O medico do par'tido que n' ohservar as ohri-
gações que lhe são impostas nestas posturas e as que a ca-
mara lhe houver de impor no contracto sorá advertido pela
mesma camara. não sendo attcndida a advertencia, será
dimitlido do serviço municipal. .

Art, 52. A <.:amara é autorisada a contractar um me-
dico do partido com o ordenado annual de 6001JJ réis e lhe
marcará no contracto seos devdres e obrigação.

DE SEGURANÇA PUBLICA.

TITULO 3."

SOBHE ARTIFICIOS PREJUIlICL\ES.

- :l6G -

CAPITULO ,I. "

Art. 53. E' prohibido pedir esmolas para quaesquer
invocações sem a competente licença: multa de W1t> a 201t>
réis. Exceptuão-se as irmandades ou confrarias que nos sens
estatutos ou compromissos permitlirem e as <.:apellas que até
o presente estão na posse desse uso tl L:ostume.

Art. 54, Nos casos do art. antecedente em que é pel'-
mittido pedir esmolas, é prohibido aos que as pedirem trazer
imagens: multa de iQ1JJ. a 201JJ réis.

Art. 55. São prohibidos os jogos de paradas nas casas
publicas de jogos, tavernas e botiquins: multa de 51JJ a 101t>
réis.

Art. 56. E' prohibido ter casa publica de. jogo sem li-
cença da camara: multa de 101JJ a 20;JJ\ réis.

Art. 57. O dono da casa publica de jogo, ou negocio
que admittir ou consentir jogar com escravos, ou moços me-

. nore~ de 2t annos, será multado em W1/l a 201JJ réis e o du-
plo na reincidencia.

r',

-..t,.;



~ 3.° O fogo do ar, salvo sendo lanç:u!o nos Illga~es
declarados em editaes da camara: multa de lOS a 20l'PreIs.

Arl. 69. Sã. obl'igados os caJ'pinteil'Os, pedreiros .e
jornaleiros a acudirem ao fogo que pf'gar. em qualquer edl-
tido nas po\'oaçõe'3: mnlta de 5:t1l a W;'1J reIs.
, Art. 70. Os sac!lI'istães e o carcereiro serão obrigados
a tocar o fogo, logo que lhes for noticiado estar d~struindo
algum edificio nas povoaçiJios: multa de ;)~ a I01"PrOl~.

,Art. 7 t. E' prohibido la~çar fogo 110 .campo .ou ~allo
alheio: multa de tOS a 20~ reiS, alem da IIHlemOlSal,;:lO do
prejuízo causado.

Àl't 72. E' prohibido:
~ 1. o Lançai' fogo no~ campos proprios, 011 do que se

tenha uso fructo, sem pl'evlo aVIso dos visinhos confinan-
tes.

~ :2.0 Queimar a PJ'OPJ'i.lroça sem ter fe!t~ aceiro d.e
20 palmos pelo menos ~ sem participai' aos ~Ismhos confi-
nantes o dia e hora em que se pretende !luC1mar. Quando
pela contravenção de qualQuer destes ~~ passar o fogo aos
campos e mattos dos visinhos, so.~re.r~ o ~ontraventOl" mulLa
do lOS a :JO:tJIreis e o duplo na rnmclllencla alem de pagar
o damno causado..

Art. 73. E' prohibido corroI' a cavallo pelas ruas e
praças d~s 'povoações: multa de 5:r!l a 101P réis o o duplo
nas J'eincir1encias.

I

Art. 74. E' prohíbido tel' ~oltos n:)s port.as das. casas
ruas e praças das po,oações e estrada~ publicas, anlmaes
bra\'os quo possão oJfclIller. aos passagelrus: multa d~ '''yP
réis em relaçJo a cada animai bravo e o duplo ?as rtllnCI-
dencias. O animal poderá ser morto pelo passageIro, qU8ndo
por aqucllo fUI' investido ..

. Arl. 75. Condusil'-se.i1;'lo prosos sempre pelas ruas,
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dos tom-nos em que estiverem, quando não seja publicas. O
fiscal intimará ao obrigado e não senuo attendida a intima.
ção do praso quo lhe ('oI' marcado será multado em lO:tJIa
201ft reis.e obrigação aos concertos

Art. ()L A camara conce(Jer:í licença para as escava-
çiJes de qUi! tratão os artigos antecedentes, quando dellas no-
nhum prl'juiso ou damno po sa resulLar, impondo pül"om a
ohrigação das guardas divisas ou luzes. Aqudles quo obtive-
rem licença, mas não cumprirem as condições nellas conti-
das, serão multados em i);j)I a fO;j)I reis.

Art. 65. Os cdificios, n'1uros, obl"(ls ou casas que a-
meaçar'em ruinas de que possa resultar rJamno ao publico ou
aos particulares, serão desfeitos e reodificados de mànnira
qUI)cesse o perigo. Quando o ndificio, muro ou obra não a-
meaçar ruina, mas SOmlJnte uma partel (Iclles só ficará su-
jeito a rsta disposição drste artigo. .

Art. 66. A obrigação ele fazer, ou "eedificar e con-
certar, encumbe aos proprietarios ou aos seus procuradores.
Os inquilinos pocleráõ tomal" sob,.!")si esta obrigação, ;;om
d.ireito de haver as despesas dos donos pelos meios ordina-
\'lOS ou da maneira se~uinte. 'Quando os. inquilinos reedifi-
carem ou concertarrm os edificios ou servidões em flue mo-
rarem ragaráõ nos alugueis, quando os proprif.'tarios lhos
não quiserem satisfazer a despesa.

Ar!.. 67. Se no termo assignado não for o edifido:
muro ou obra desfeito, ou se o edificio não for hahitado, não
se soubel' quem é o dono ou se na opinião rle peritos não
podor demorar-se odesfazimento, será immef1iatamcnte des-
fei.to á .custa da ploprlcda(!tl, ficando se:npre obrigado o pro-
pl'Idal'lo, quando não sO.lãosulTIcinntcs os mal riaos.

Art. 68. E' prohibido:

~ 1.° Fabricar paI vora dentl'O das povoaçõc5.

F. ~. i!J. -- 3tm -

~ 2. c U fogo ou tiro de rouflUlJil'a e os buscapés. TOMO XX:\XlI. rAliH L'



camara, pela qual pagar-se-ha a quantia estipulada o'estas
posturas,

Arl. 85. E', rohibido a dança de batuque e outras nas
"ovoações (;om ai'';' SalTLlde dia ou de noite, de manl'ira que
i~comode :'1 visill~lIlça;pena do de:;fazimento do ajuntamenttJ,
e mull;l de 2~ réis em relação a cada pessoa que for en-
contraua no baluque ou ouLras fIanças com. alg~~al'l'a, na
mesma multa incorrerá o dono da casa ou lOqUllmo.

Al't. 86. Os presépes não tcráõ pas.sos,da e~criptura sa-
grada: multa do 20i'tl réis e o duplo !la rel!lcldenCla,

Art. 87. E' permilic10 aos escravos canLal' e dançar
nas ruas e praças das po\'oaçfíl's. mas o, cll'Ieg'\I10 ou. sub-
tlelegaclo poderá deLerminar a este respeIlo o que COll\'wr ao
publico.

Art. 88. E' pnrm iLLidoaos escra vos f,1~llrem suas festas
de t'einadus, COlll lallt,) ljlllJ não seja de nOllt'.

A,'1. 89. E' prohibidO. Locar ca,i~;\s pelas ru~s (J pra-
ças Stlm licença das aulol'ldades pullclal)S, excepLu:lO-Se os
toques de caixa com licença.

Ar!. 90, São obrigados os proprietarios ou inquilin~s
de quintaes e chacal'as desta cidade' extl'ahirem os flJrn~.I-
gueiros q lle existirem em seos ~errellos: multa de J 01)\ reis
para cada um e o duplo na rUIncldlmcla,
, 'Arl.!H. São armas prohibidas: pistola, bacamarte,

clavina, asagaia, fat.:ade ponta, punh~l, suvella e outras qua-
esquel' armag ou instrumentos sem ltcellya. da camara, pela
qual pagara. W:tP réis alem da q~~ devera Impet~~r ~.l au,~o-
ridade policial: multa tle fO~ reis e o duplo lia lelllClden(;la,
alem da perda da arma, cujo produdo faril parte da ren-
tla municipal,'} ,

Ar!. 92. E' pel'mitlido t,'azer sem licença da camara:
~ LO Faca de ponta e su\'ella ao tropeiro, carreil'O,
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praças f1:lS povoações e eslradas, os animaes bravos que
possão ofIender ás pessoas com que se encontrarem, e quando
não se contenhão nem possão ser condI idos presos sem
grande dilTIculdade, um dos conductores I 'á 3dvertindo ao
publico para que se retire; muIta de 4~ réis em relação a
cada animal bravo.

Art. 76. E' prohihido soItar animal damnado que não
se pessa conservar preso ou matar; multa de 2;;11 a 4~ réis e o
duplo na reincidencia.

Art. 77. E' prohihido condusir-so carros puchados por
bois, cav~lIos ou outros animaes pelas ruas sem candieiro ou
guia: multa de I,.,:jt a 8';JP réis,

At't, 78. E' prohibido ler animaes amarrados nas
ruas que impess,io o livre transito de 20 palmos plllo menos:
multa do ã~ ráis e o duplo na reincidencia.

Art. 79. E' prohibido andar-se em anirnaes bravos
de qualquer natureza pelas t'tI3S e praças das povoações:
mulLa de i)~ réis e o duplo na reincidr.ncia; sondo s(,lidaria-
mente responsaveis o domador e li dono dos animaos.

Art. 80. E' prohibido estend '1''OIl lançar couros de bois
ou d'l qualquer ani ma nas ruas: lIlulta de 5~ réis em 1'0-
laç:io a cada um couro.

Ar!. 8i. O que ti vel' pasto de aluguel será obr'igado
atei-o egul'O com vallo, muro ou cerca de madeira de
lei: multa de 4~ a 8~ réis, qu~ndo fugir qualquer animal
por falta de sr.gUl'ança.

Ar!. tl2. O c:'io enconLrario nas I'llas e IJl'aç ,s d'esLa
cidade s\Jl'á l'eci)lhido ao curral do conselho e alli morto da
ma.neira. mais convl:niel1te 24 horas depois, se o dono não pre-
Cem reLlral-o rnef1Jallte a ll1ulla de 2;';\ réis por' cabeça.

Arl. 83. Siio obrigados os proprietarios ou' inquilinos
de quinlal'S e chacaras na cidade, a lirar as her\'a:; de paí,-
sarinhos: mulLa cle 10;';\ réis e o duplo na reincideucia.

Arl. 8L Não Ilaver:1 cspetaculo algum sem licol1l;a d~

F. N. 19. - :li) -
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CAPITULO L°

TITULO ".. 0

Arl. \00, Nenhum genel'o de tl'abalho, de cultura.
indnstria, ou commercio pode ser prohiuido; uma vez que
se não opponha aos costumes publicos, a segul'ança e saude
llos cidadãos.

Art. tO... Os que tirerem de corlar carne nas povoa-
ções são obrigados a entregar ao fiscal um uillwle assign:.tdo
conlendo o ferro da réZ que vao mal' 1', o nome da pessoa
a quem fora comprada, o lugar, dia, mez e anno em que a
comprou: IÍlulLa de 5~ a 1Oi'/lreis. Os bilhetes serão COJl5er.
vados pelo fiscal por tempo de um anno.

Ar!. 102. Os carniceiros serão obl'igados a conservar
os couros POI' tros dias nos matadonros, e a nimguem impe-
diráõ do exame dos mesmos couros: mulLa de 'I;il reis sohre
cada CIJuro que occulLar.

Ar!. 103. Os que de proposito metlerem gado ou qlla-
esquel' outras creações lias plantações alheias ou nas terras
cercadas, abrindo cercas e franqueando quaesquer tapumes.
serão punidos com a multa de -lOSa 20~ •.eis e o duplo lia
reincidencia.

Si 1." Espancar animaes mansos, cortar-lhe as crina.
ou caudJs ou maltratai-os sÍl por mal fazer.

~ 2." Escrerer distic0501l lelreiro5 nas portas c pa-
redes 011 slljal-as'(;om immundicia em afronla aos dOIlOson
a al"l1em. Am; infralltores do ~ 1 .• multa de 10jtl a 201'Jll'líis
e ao~ 110Si 2.° de 20:rtJ a :1O:rtJreis ú oito dias de prisão.

Art. !I\). E' prohibillo jogar entrlldo nas rl1as e pra-
çaii das povoações: milita de titl a W:rtJ réis e o duplo na rein-
cillencia.

CAPITULO :1."
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boiadeiro, porqueiro, uurallltl o etTcctivo exercicio ue qnnl-
quer destas indnslrias somenle.

S 2.0 Nas licenças que a r.amara co .ceder para o lIZ0
de armas, não so serão flstas espe(~ificadas, (:omo lambem se
delerminará o rempo de dnraç:io da lir.ença, afiliai não f')t-
L:61lerá a doze mezes.

SOBRE CONTI\AVENÇUES CONTRA PESSOAS.

• Art. 93.: E' prohibido comprar a escravos couzas qne
nao cuslumao ler para vender, e mesmo aquellas qne cos-
lumão ter, não se lhes poderá comprar, sem que sejão an-
loris?dos pelos ~~nhores, feitores on quaesqner pessoas co-
nl~eCl.das (.Ia famllla:. mnHa de W:rtJ a 30:rtJ réis e o duplo na
rClocldencla; exceplnao-se os escl'avos que venderem qnilan-
das em taboleiros e hortaliças.

Arl. !)~. E' prohibido:

S Lo Occultàr llS escravos fugidos sem participar im-
mediatamente á seos senhores, dentro de ~M. horas, sendo
moradores no lugar ou em distancia de 2 leguas, de ~8 1100'as
não ~endo em distancia de 'l mais de legnas, e assim pro-
gressivamente, contan o-se a 2 leguas por dia.

~ .2." Guardar cousas qne os escravos furtão: mnlta
de H>~ a 30:rtJ réis e o duplo na reincidencia.

.. A~t. 9::;. ~ sonhor de escl'avo a quem se fizer a pai'.
tlcldPaçao 110 ra~lJgo antecedente é obrigado a pagar todas
as espezas leltas com as mesmas e com os escravos.

Art. 96. E' prohibido nas ruas e praças das povoa-
çõ~~ levant:.tr alto~ grilos de noite sem que delles resulte
ulllldade alguma ou sem que a isso obrigue a neces~idade
ou medo: multa de irn'tl a 20:rtJ reis e o duplo na reincidencia.

Art. 97. A disposição do al'ligo antecedente é com-
prehensiva dos tiros dados de noite. .

Art. 98. E' contravenção ou infracr:-ão:
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nado pela creação e de pedi)' a imposição da multa por in-
fracção, .

Ouando as t ras fOl'em de cIIltura 011 la voul'a o
dono das creações aLIdo gado S('I'i! obri~ado a (~ercar os pas-
tos 011 vedar que a cr('aç;io olIenda as plantações alheias.
Nos casos acima mencionados a parte o/rendida fará inti-
mar ao douo da crlJaçJ:o para (~ercar fi pasto ou roça quan-
do em campos de crear: milita de 1O:t1Ja 20~ réis.

Art. tOS. E' prohihido fa~er cerca on quae~f)u('r ta-
pumes provisorios nos limites cornmllns d()~ terl'(~nos c fa-
zendas de cnllnra e cl'l'ar;ão SiJnI preced,'r aviso ou par-
Licipaç<1o aos visinhos confinantes: multa de 1O~ a 20:t1J réis.

Art. 100, As cercas e tap"mes 1105 IilTlitl's dos prf~di()..
t) fazendas s()r';lO feila~ ú cnsl;\ dos propl'illl;li'j;)S confin;lII-
tes, e iJ permittir!o aos qne quiz,m1111esta!le1tJ('.er, constrall'
~er os 'conlinautes a concorrerem com urna ll'rça parte do'
serviços ou obl as.

AI't. 11U. I)un odo os eonfinant.,s ;llniga vl'\mente n;[o
se accol'dem ~úbre a e()lI\'ellií~ncia I' ulilidad(' rio tapurnr',
sua quali.dade. cl1~I(), tt'mpo d\~compçar e acabar, e o modo
de fazer 011pagar o feitio, a parlll int,'I'l's~acia chamará ;'l
alldiencia do juiz d,' paz por cital;ão ao 1',"'i1sante e /111'
proporá tn)s louvados. sendo um deslf's approvado p/'Ia
mesma part.e recllsanle, ou, a sua revelia, pelo juiz de
paz approvado pr.la outra parlo um dos louvados por esla
proposla ou pelo juiz de paz a sua rê\'dí:l, serno amhos lIú-
tilk.ados e j llramentados:

.~ L° Os 1011\':\(losirão ao lugar do !npull1l' proj"ctado
e conhecendo da utilidade e convenil'lIcia df;SI.(l para ambos
os COllfinantes sua extenção, qualidade e "CllstO, dal'<111[101'

termo o seo par~cer', n'aquelle exprimil'áõ sua opinião SObl'l~
:1 possibilidade da parte recusante para concorrer com me-
tade tlG serviço ou do custo do lapume, e no caso rle divel'-
gencia dos arbitros a autorill.lCle dl'cidir{l. (I'Joptando a opi-
nião de um.

I

- 3itj -F. l'i. 19,- :li4 -

_ Arl. ".04, Os donos do gadl) que for achado nas plan-
taçot:s, ~Ihefas, ou nas teras tapadas ainda que não plantadas
pagarau a mnlta do ':!.l1Jreis em I'dação a cada cabeça de ani~
mal caval,laroll vacllm,.e del~ l'Ais sob v cada cabéça de
Ollt!"O~alllmaes, tendo Sido uma vez advertidos por ordem
dOJulzde paz,

Entende-se por teneno cercado o que estiver circunda-
do por cerca de madeira perpendicular ou horisontál de
muros vallos ou arbustos, espinhos capases de obstar i~ en-
trada de quaesqner animaes.

Arl. 105 E' prohibido aos socios ou coherdciros
n~etterem gado em terras de cultur'a de que não hom er di-
\'lsas c.ntre os mesmos sem que este,; convenhão, e uma yez
que seJa tapadas ou haj;lo plantações; multa de !!S reis em
relação a cada cabeça, caval1al" muar ou vi\cum.

Art. 106. E' prohibido aos socios, na propriedade de
cul~u!a ou campos de crear', empregar maior seniço ou des-
trUlçal) e cortes de maltos ?e que lhe compete ~ respeito, e
contr~ a \'onlad.e dos SOCIOSou coherdeiros, igualmente a
respeito dos arlllnaes .Iançados nas fazendas e campos de
crear, pelo que a I'l~spello uos socios que uão convierem con-
corrcrúõ touos a presença di) juiz de paz e nomeando arbi-
tras dl~c1arem o nllr~~1 de animaes que pari 'm paslar nos
carnp~s sem destrulçao destes e do numero de alqueires que
pode~a plalltar annualm~lIte de mat!os. O ,Luizde \Jaz desi-
gnara a cada um dos SOCIOSo numero de alqueires que lhe
toca a plantar anl~uallllent(', não c. cedendo a ü,' parte do
te~r~no que possuir, eo numero de animaes que poderá ad-
mlltil' no .campo ou pasto, nunca excedendo de 4 cabeças
por alqueire. O contraventor será mullado em 208 reis lJ o
d.uplo na ~e~ncidenciél. Não comparecendo a parte ou partes
Ciladas o JUIZde paz nDmeará ou approvara s arbitros ou a
revelia daq.uelles.

Art. lOi. Quando as terras em commum forem de
crear, e algu~ dos.socios quiser plantar em algum capão ou
capoma, sera obl'lgado a ~ercal' sob pena de perder o di-
reIto ao darnno causado ou rndemnisação do prejuiso occasio-
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aos donos tios terrenos sc~ulldo suas furças: multa de IO~
a. 30~ réis.

:\ rl. .•tiL O 1'1I0S 11" estradas e serv idões publicas com-
prehende o dar esgo os a' agu,ls ou immundicias que anui.
não e fazem menos COlllIllO~JUas servidões publieas. ()uall-
do não se p'odel' conseguir es~olos que se llirijão ou lancem
as aguas ou immundicias para. os quintaes, patcu ou plall~a-
I;ues, ou sem que se fação 11111'(j,COSem llIuros ou quaüsqllcl'
tapumes, o proprietario 011 quem sua" ve7.es fizer Ilão tem di-
reito a obstar, e quando lhe imcumbir conservar limpa a sua
leslada, e ser'; o seo maior cuidado dar o dito esgotu: Inulla
de 5~ a 1O~ réis e o duplo na reincidencia, alem da obriga-
'ão de fazer a obra.

Arl. -ti ti. No caso do :Il'Ligo ántecedente s81'à o tlono
do tel'reno avisado para indicar o lugar por onde se deva
fazer os ditos esp;otos, e quando não queira e s('ja !let',essario
uma medida urgente que não arlmitta dl'mora em rcalisal-a,
o fiscal indicará a maneira ()['Ia qual se deve fazer o esgolo.

ArL. -116. Os fazendeiros ou donos dos ten'enos do
cultura, criação ou mineiração s;10 obrigados a fazer pontes
so\)rtJs os rios, l'ibeirões e COrt'f~gos. que I!<lO tivCI'elll mais de
30 palmos d& largura no lugar ou immediaçües d:l estrada
ou caminhos: multa de 20~ a 3~ rtJis.l(j o duplo na I'eind-
dencia, alem de fazer a obra. a sua t:usta, não o fazendo no
termo assignado. Na mesma multa incorrerão os que rle pro-
posito arruinarem ou demolirem as ditas POlltHSsem c.on5ell-
tunento .Ios donos ou licença da camara.

Art. H7. Quando o caminho fOI' de alguus morado-
res e não estrada publica, sã.o o\)rigados os mOl'adOl'es que
delle se sel'virão a concerl:ll-o Jla~a.s as despesas a propor-
ção das testada.s de cada um Ilelles. Quando all-!IIIlS dos mo-
radores não cu prir com esst} dllvl~r poder:'l qualquer delle~
fazer o concerto ou limpesa. e havor a despesa dos outros
flue não t~ollcorrcrão, por lima couta corrente dlll~III1lellta-
da. Quando nenhum dos t1Iuradol\'s quiserlJm f,lz'.,r os tral1:\-

31'7F. l'\. l!l.

~C).Nrl'-, ~ -. a eCI~ao, sendo esta rola conveniencia e uti-
lIdade rios tapumes pal'a ambos confinantes oll"conllrmando
o 1:'lI,ld.O.o~ rarecer d'um dos arbitros convencendo-se da
po~slblllrli1de ~a parte recusante para c ,correr com a me-
l,ade. dos SCI'VIÇOS,O~Ido custo, ma rcarit um lermo para o
coml.ço ,o~ conclus,lO da obra; quando porem, se convença
dos pO,u<;o~rer,ursos (!a parte recllsanle, marcará tambem
um p' azo nunca m,aJOr de 11m anno, rara esta pagar me-
t~de dos tapnr~es flJltos, a contai' da sua condusão, sendo
livre a parte Interessada fazer 011deixar de fazer o tapume
quando o pagamento deplmda d/l praso. .

~:l..o À parte f(~ClIsante qlle não con(~orrer com meta-
(~oe,dos SIJrYIÇOS~ara seo com ~ço e acabamlillto tiO prazo rr:ar-
cano?' e nao concorrer coom a sna quota, 30 dias depois da
ohl a aca.b~da pela pal:l~ ~nter()ssada, quatldo fOI'reconllecifla
suaoPOSSlbl~J(lade na dIVIS'lO ou não pagar tiO praso que a au-
tOridade lI\'er ma~'c.adn, pag:mi 12 por C611tOsobre metade
do custo em benehclO da parte qU1J tiver feito a obra á Sllél
custa0

, .. 0~\rL. t 1 I: Os quo desfiserem ou arruinarem obras 011
ser ,~I~OS alheiOS, ~s que de proposito deixarem abertas as
pOllClras que VI:?élO a entrada das fazendas, sllr;io multado~
eru 1O~ a 20l'P reis. .

CA I'I'I'ULO 2."
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SOBIIE.\S SEHVIDÕESPUBLICAS.

1\1'1. ti2. E' prohibi.do a qualquer ressoa cercar ou
torllar de seo uzo exclUSIVO £em ligiLimo tilulo. qualquer
p~rto, rle um terreno, qUi' de longo tl~mpo pertence ao pu-
blico: milita fie Wl'P a 20;11 réis e (I duplo na reincidl~ncia, alem
de ser 1l1'1Ir.rei'mpossada a camara.

,AI'l. H~. Não p~deráõ os proprietarios empedir que
lias suas terr as se. façao estradas de cumprimento e larl1ura
que forem lIecessarras. As.estradas tcr:io em seo leito 10 epal~
mos de largura e o desvIO 011 r1l'sc()['tillamento delO pal-
mos do ca~a lado sendo em ma tto, e ri de cada lado sendo
em eapoOlra, salvo nos lugares em que sl1ja islo impossivl'f



Art. t23. Nos tempos de caristia a camal'a Qrrlena~á
1)01' edila('s ao~ carreiros e trQpeil'os p:!I'a vI'nllAI'em a varejo
:)S vi\'eres,impondo-Ihes a multa do artigo allleced,'nte.

Art. ,12'1. E' pl'ohibido dentro rIo municipio sem
licença:

~ L" Abrir ou conserl'ar casas de ne~ocio qualqu(Jr
que ella seja, loja o~ tenda de ~nalquel' officlOa ou arte me-
canica, comprehenuldas as omcmas volantes.

~ '2." Tirar retrados pDr machinas.
~ 3.0 Mascatear obras de ouro e pmta, fazendas e

l'emedlOs,
~ 4.0 Vcnder sal quor nas povoações ou f?r:l 11'ellas,

salvo aquelles que venderem sal em casa do negocIO. .
~ 5,° Ter rancho de tropa, em que se ,"ond.a milho.
~ 6.0 Ter casa de pasto bu estalagem: ,
~ 7.0 Vender aguardente ou reslillo de c~nna. s Ja em

casa de negocio com porta aberta OLlcasa partlCulal'.
~ 8.0 Abrir barracas OLlbotequins temp~l'arios, Os in-

fractores incorreráõ na multa de toS a 208 reis.
~ 9.° Vender quitandas em tabo1Jliros.
Art. 125. Todos os que venucrem ,gt'oel'os que d~vão

ser !leSaUOsou medidos, terão USnece sal'IOS pesos e medl~as
ba\~nças aferidas annualmente na furma das p~sturas,_ ~ alll-
da qlíe alleguem qualquer falta de pes~s e me~ll~as, nao fi~a-
ráõ por isso isentos de pag.ar a resrecllv~ aferlçao., Nesta diS-
posição estão comprellenuldos os rancheiros, carr.elfos e. tro-
peiros que venderem generos a retalho ou. a \'are.10. Os mfra-
tores incol'I'cráõ na multa de I0i'Pa 20i'P l'eIS.

Arl. 126. Os que recusarem aferir 'ieus pesos ,e medi-
das sel'áó multados em 10i'Preis e nas mesmas penas I~lcorre-
ráõ os que recllsal-os apresentar ao fiscal em cpl'reçao p,ara
examinaI-os.
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lhos, poderá recorrer ao juiz tle paz para manual' fazer á
custa dos moradores ou donos. Esta disposição comprehende
aos herdeiros de uma fazenda qllll não está qjvidida. ali que
estando-a pertença á estrada á todos po direito ou bôa 1'3.
são: multa de lOS a 30i'P I'eis e o uuplo na reinchlencia.

Arl. ,I\8. Nt'nhum proprietario ou pessoa quo suas
vezes faça poderá eslorrar o córte de madeiras em sua:
maltas nom os arrancamentos de pedras para a constl'llcçãll
uu concertos de pontes ou estradas, uina vez que se pague
o ~cu ".alol' em commurn e gl'ral estimação no lugar. O pro.
prJetal'lo Ol~q lIem suas veses fisel' ser;! a visado para desig-
naI' a madeIra, que selldo iguallul'nte apta para a constl'ucção
ou concerto lhe é /llenos necessaria: multa de 1Oi'Pa 30Jill'ci:,

Arl. I lU. g' pl'ohihido, usurpar, tapar, mudar. estrei-
tar. entulhar ou de qualquer rnoLlo arruinar ou damnilkar
as estradil.s, eaminhos, pontes 0\1 ljuaesquer obras publicas:

,multa de 203 a 30i'P reis. e o duplo na reinciilencia, alem' de
~el' tuuo reposto no antigo estado a custa do contraventol'

ÁI'L. 120. A prohibiçãe do <LI'tigo antecedentp. é com-
prehensiva ao caminho particular. ainda de um só morador,

CAPITULO a."
SOIlRE A VENDA DE GENEIWS.

Art. 121. A nenhuma pessoa é permiltido atravessar
do.s co.nduclor~s, rivere~ que enLrFio nas povoações, sem que
pnmelro tenl~ao perGOrml1l as ruas e otTerecido ao publico.
ou permanecido no mercauo: milita de 1O~ a :1O~reis e 2
dias de prisão. Na mesma pena incorrem os que forem 'atra-
vessaI' até distancia de duas Jeguas da cidade, os viveres que
vem com d'.stino á mesma,

Art. 122. E' (lrohi b.ido ao tropeiros e carreiras que
entrão com viveres nas povoações e vender por junLo seus
generos no mesmo dia que chegão, aos aLl'avessadores sem
terem primeiro percorrido as ruas permanecido no morcado,
ou oJTerccido ao publico: mult:l de W:tJl a 20~ reis e dous dias
de prisão.

F.N.Hl. - ~iÇ) -
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ArL.135. A bem da cnmpriml;nto das disposições con-
tidas neste capitulo, os agentes tisca('s dos districL~::> en\'i;~-
ráõ á carnal'a de :3 em:3 mezes, ao tempo das ~CSS?f'S ol'fh-
naria::>, uma lista le todos habitantes d~ seus (hstl'lCt?s com
as altel'acões que se derem, a qual sera logo rrmettlda ao
ill'ocl1l'adór da camara para formar a estal.istica que facilite
a cobrança do imposto no municipio. I

CAPITULO 2."

IMPOSTO DE LICENÇA

Art. 136. Cobrar-se-ha no município a tilulo de li-
cença:

~ Lo De cada casa l.1e . capital.ista .com profissão ha-
bituai de dar dinheiro a premIO, escnptOl'lo de ad\'ogado, e
consultoria do medico ou cirlll'gião, 1O:fJJ reis.

~ 2~0 De cada cartoria de tabellião. oscl'ivão.de 01'-
phãos e escriptorios de solicitadorns de causas, 1Ol1JreIs.

~ 3.0 De cada retraList? q.ue . exerc~r sua profissão,
.W~reis sendo de fora do lllllnlclplO; 20l1J1'0lSsendo morador
no mllnicipio.

, ~ 4,.0 De cada dent!s~a que ~xerc.er sua prOfissão, :30~
reis sendo fora do ffilllllCIPIO, e 151/lreis sendo morador no
ffillnicipio.

~ 5.0 De cada loja ou omcina de relojoeiro 308 reis.
~ 6.0 De açougues de carne verde, 2~ reis.
~ 7.0 De cada hotel ou hospedaria. n~.
~ 8.0 1)e cada botequi~ ou balTaca par,a_ ve~dp,re,rn

liquidas ou quitandas em festejOs e outras reulIlues. 58 reis.

~ 9.0 De cada mascate de. fora do termo .. quo vender
fazendas ou quaesquer mercadorIas neste, n01/l1eIs.

l.OMO xxxxn PARTE L I
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DOS IMPOSTOS MUNICII'AES.

Art. 12i. Os pesos, medidas e balanças serão aferidos
allllualmenle 110 principio de cada anno.

Art. .128. Si as medidas e pesos ~áo aferidos, forem
I'alsos ou falsilkados, depois de aferidos, o contraventor in-
cOl'rel'ú. nas penas de 5 dias de prisão e Hi1/lreis de m-u!ta.

. Art. 129. Os aferidores que fizel'em aferição por me-
nos da marca dos padrões da camara, soffrel'áõ a multa de
20$000 reis. /

Art. 130. Todos os pesos e medidas serão da figura
dos do padrão da camara.

Art. 131. Todos os pesos. medidas e balanças deveráõ
es~ar Iin:tPo~, sem fenda. ou quobradura de maneirü que não
seja p~e.llldleaclo o pnbhco: multa de 58 a to:fJJ reis.

TITULO. ri.o

CAPITULO \. o

UIPOSTO ESPECIAL.

- 380-

ArL. 132. Toda a pessoa que habitar n'este município,
tendo por sua conta casa al'l'endada ou propria, pagará ano
nualmente a quantia de 18000 reis. /,

ArL. 133. Ao P?gamerito d'este imposto estão sujeitas
todas as pessoas que tiverem rendas sumcientes para sua sus-
tentação segundo sua profissão, embora morem com alguem.

ArL. -134. São isentos:

~ !.o Os pobres que vivem da cal'idade publica.
~ 2. o O filho família.

~ 3." O creallo. camarada ou administrador qne mo-
rtlr r.,onjllwlamentr com sell patriío.
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~ 2.° Olj cada cap:ulo quü se mJ.tar llllntl'? do muni-
cipio para negocio se cobrará de cada um 200 reis

Si 3." rhJ cada ongollhtl qlw fabricar aguardente. slJndtl
de cylindr'o 011 ItlO\ do po: ;qU:J ~': G'Ibrar:i. l.k C;L,laum •..0
r ui:-.
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Si 4." De cada un:.(onilo movido por 110;:-; que fabrll:ar
aguardente se cohrará de carla um W;tJl reis.

~ 5.° !le cada engl"nho movido por hoi:i quo. somelll!'
fabricar asmear t1 rapalluras, ;iS rri .

~ 6: De cada engenho de sel'l'a, '"2~reis.

~ 7.0 De cada noi le de espectaclllo publiCO, lOS rei:,.

Exceptu:io-se as representações dadas em b')(}"licio das
igrejas, esLab:.deeimcntos religiosos, orph;los, villV;LSe pes-
soas pobres.

~ 8.° De cada n,,j(ll de cavallínhos !lU qualquer es-
pectaculo gynasLico ou magico, 20~ reis: Exceptuão-Sfl o~ I!S-

per.taclllos lJue fon:1II dados a bellelicio das igrejas, t:'stalw-
lecimentos religiosos, or(lhãos, viuvas e pessoas pobres.

~ 9." !le cada carreiro qllf! sua" profiss5.o for alluguel'
de seu carro, puchar sal, lenha, madt'ira, pedra ou quaes-
quer outras !:Ousas, !(:JP reis.

~ 10. De cada palmo de tel'l'l.'UOdevolulo concBtlido
pela camara, 500 reis.

~ H. De cada saCI:O de sal que for olltl'ado, vfJndido
nu depositado nesta cidadé e seu municipio fica sujdto ao
imposto de 40 reis por cada uma sacco que .eri! pago pelo
vendedor ou r.ldo o qU6 tiver em c1epo~ito.

~ t 2. Pe aferição:
1.0 !lo metro, 7~ reis.

F. l". 19.

~ 9_J• I) d;j)1 e ca a um calclcreiro ou funileiro ambulante,
1O~ "eis.

~ 22. De cada uma licença não es[)ccií1cada, 2~ reis.
CAPITULO. 3.°
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~ 10. De cada mascate quo vender obras de ouro,
pl'ata ou hrilhalltes, WO~ reis.

~I t. De cada um olUeial quú tiv I' lenda aborta
2~ reis. '

: 12.. De cada casa de jogo de bilha.r, 2~ reis.
~ ,1;3. De cada casa em que se \'ender fazendas secr:as

com outros gencros sccco:, e molhados, 5~ reis.
~ ilI. De cada casa que se vender aeneros seccos e

molhados, tanto do paiz como de Córa, 51l\ reis.
~ 15. De cada casa em que somente se vender gene-

ros do paiz, 2jp reis.
~ Hi. De cada botica ou pharrnacia, 5~ reis ..
~I i. De c:icla casa omle houver boticas e pharrnacias,

que lambem venderem drogas medicinaes pagarão mais
28 reis.

~ I8. De cada casa em que fabric:lI' polvora e Cooos
artificiaes, 5~ reis. .-

~ 19. Para vender quitanda em taboleiro, fjjp reis.
~ 20. De cada casa em que somente se vender sal,

5~ reis.

DIVEHSOS nIPOSTOS.

Arl. t3i. Alem dos impostos de qUI) Ir, la o al'tigoan-
tece~l'nte e seus ~~. se cobraráõ e Iiquidaráõ as eventuaes
segu 111 tes:

~ L° De cada rês quo se matar no municipio para
vender carne seca ou vendor a talho se cobrará de cada uma
I8 reis.



AI'I. H2. ~Juando nostas postu ras ~e implJe a nec(!~-
sitlade dll licença l' se llão dec1:II'u a quem se hado pedir.
enlende-se que nesta cidade, ao presidente da camara, e
estando este ausente ao rercador da camara mais votado
que morar dentro da ci(lade, e n,)s distrielos de fóra ao~
respectivos juizes de paz,

Arl. 14:1. Os que Se sentirem aggl'avados por conces-
sões ou d,m/:gação das licenças rpitas pelos juizes de paz ou
presidente da camara nos casos em qne sã? autorisnf1os,
poderáõ recorreI' a camar~ expondo no It!qnerlmcnto os mo-
tivos do aggra\'o ou queIxa.

Art. 14'.. Quaesquer quantias perlí~ncellll'~ ao cofro da
camara mlln:cipal, serão reeebidas pelo pl'Oc:ll'ador da mes-
ma (l qual de\'l!rá ter um agcntl1 em cada di .t!'Ícto para rc-
l~rbl!r as IIIl1ltas e productos (Ias licenças. estes agonles serão
nomeados pelo procurador sob sua responsahilidad,', titula-
dos e juramentados pda camara.

;\rL. 145, O Procurador da canwra ser:'l ll1ullado em
:lO1'1lrs. quantia depois de um auno não mostrar qUI: promo-
ve0 a cobrança contra o dos os devedores da camara, quo ami-
gavelmente deixar de o fazer; e na reincidcncia será dimittido.

Árt. ilt6. Quando nestas postlll'as se impõd a obriga-
ção de razer ou disfazlJl', será assignado o tel'mo de 24 horas
para começar a cumprir a obrigação e que for rasoavcl para
ultimar e que se não observar o determinado na sentença,
mandará a autoridade fazer ou disfazer ;\ cusl.a do que for
condemnado. j

Art. t47. Quando estas posturas impoem a obriga-
ção de fazer qualquer serviço ou obra, o o obrigado não
cumprir no tempo que for assignado na forma do artigo an-

TO~O XXXXII PARTE 1.'
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..'t,: [}e to~? o ~erno de merlilbs para seccos de 40, .0,
to, j), ••, I, O,iJ, O,l, O, J, 0,0 00,5: 2~ reis,

., 3,. De todo o terno de medidas para r lIidos de 20 lU
~, 't, 1,0,5, O,'!, 00,1, OJi, ':!~OOO rs. ' ,

4 .• [}e todo o temo de p~sos e balanc;.a de ijO al.ó 2 ki- \
logram mos: 2~ I'eis, '

5 .• , I~.etodo o terno de pesos e balança de :! kilu~(I'am.
lU os ale <l, 2;;'tlOOO rs. .

6 .• /)0 lodo o terllo de pesos e balan ~as de 100 "ram-
Ulas, até 1 milligl'arn mo: 2:r;l rs. o

Arl. 138. Ao Secrelario da camari1 Sl~ pagarit:

~ I. 1'01'cada registro dc litulo 011dIploma: H~OOO rs.

~ 2,. Por cada alLostado que passar: .1;;'tlOOOrs.

~.. Por eada alvará de licl'n(:a: 111\000.

ArL. 13H ()uando os imposlos mlmicipaes não forem
pagos lias epocas rnal'cadas, proc:Jder,sl'.ha jlldicialmento a
(;obrança dos m'~smos: e os wlItral'enlorl'S pagaráõ a multa
deJO~OOO rs. .

. Arl: -14.0., As licl11l 'as do ar!. l:Jli e seus ~~ s:1o fI-

IJI'Ig~torlas e tll'ad~s em lodM os annos do J.. ao l111imode
.J.a~ell>o. para ~l continu.ação, H para os que d:1 novo se a-
1lrlrem. Oito ,dIas depOIS de sua abertura: multa do duplo
do valor da licença alem do seu pagamlJnto.

.A:1. IH .. _Os encal'l'Bgados da arl'l'cadação das rendas
munlclpacs ~arao annualmente lançamHnto especificado das
pesso?s obrigadas ao pagamenlo dos imposlOs municipaes
iJ darao lIelle uma copia i camara, atlixaraõ utrl nos lu-
~ares publlCO~ do~ .liistriclos. e por l'ste lançamenlo, no
qu~l se ~I~vu l'speclf!car todos os impostos a 'lue cada Ulll
es.ta sUJ.elto, Farão:, cobrança. O~ lançamentos dcv/llll ser
f~ltos ~te LI ultImo de ,Ianeiro; derem as wpias SCI' remet-
lidas a t::lmara e aJlhada~.
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que s Ij:\ habitados os arrabaldes, antes de. estar o 'inlerí9r
occupado, para que nas ruas entre um e ouu'o morador nao
hajão largos espaços.

Art. U;3. Quando dous ou maí individuas requererem
imultaneamente uni mesmo iugar, preferirá aquelle que por

termo obrigar-se a edilicar casa de sobrado em meno!' prazo;
e em igualdade de circumstancias decidirá a sorte.

AI't.I54-, A camal'a é1ulori:ará ao procuradol' a des-
pendl'r no intenallo de cada sessão ol'clinaria a quantia d~
608000 com obras pnhlicas.

Art, t55. O.fiscal no prime!ro dia deses8cl~ ordillar~a,
apresentará á camara nm rf'lalol'lo em que ciMa part(~ cir-
cunstanciada.

~ Lo \ De todas as contravenções que houver ('pito no
município e das multas que houver imposto acompan~an-
do a estas os respectivos autos, que serão logo remettldos
ao pl'Ocurador da camal'a para promover a cobr'ança amiga-
velou judicialmente.

~ 2,° Dos surriços que houver feito e do:; que hourer
lie fazer nas construcções publicas, as eio das rllas e praças,
calculando sua necessidade e pl'opondo os meios para seo
etreito.

Art, Hi6. Fica prohibido aos sacias e coher'deiros das
terras de cultura cercadas natur~.1 t)U artificialmente, de
que ainda não haure di visão entre os mesmos, a terem sol-
tos seos pol'l~OS, desde a plantação alé a colheita: mnlta de.
tO~ a 20~ réis.

Arl. IUi. J Todos os moradores nas ruas principaes desta
cidade, ficão obrigados a calçarem suas lestadas com seis
palmos na frcnle de suas casas e mul'OS, fOl'mando um pas-
seio de pedra lavrada de tres palmos: multa de (01)\ a 2D;1l
réis.
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teceden te, sera posto em praça tJ serviço ou oura e arrema-
tado por' quem o fizel' com melhores condições. Niio ;,ppa-
recendo !allçad(lr e não excedendo sua imn r'tancia a H)O~ rs.
a autoridade mandará fazer e SI)proceder .contra o infractor
para a I.:ob,ança das despezas u custas que forem feitas.

Arl. Htl. l)uando nestas poslllras se mandar adv(','lir
à determinadas pessoas o cumpri/nellto das posturas, será a
advcrteuLÍa feita pelos juizes dl~ paz por intel'medio do (lscri-
vão ou oflicia I de .iustiça, que passará certidão d a notificação
e lambem pelo inspector de qnarteirão com participação of-
ficial deste.

Art. US2. Nas concessões de lerrenos ou lugares para
cODstrucção de casas, a camara deverá regular-se de, sort~
que a povoa\ão comece do centro para os lados, evitando-se

Arl. UU. O /iscal da cidadt:, com aulorisaç:io do pre-
sidente da camar'a, poderá fazer a desp,~za de 60~OOOnn in-
tonal/o de cada sess:'io ordillari:l com obras puulkas.

Art. 1[;0. Quando o infr:!ctor não tiver ol'ns nem
meios de pagar a multa a que for conul)mnado, será preso e
recolhido j'l eadêa e por tallto tempo quanto equivalha a
quantia, cOlltalltiO-SI! um dia de prisão paI' cada mil réis,
nunca excedewlo de 8 dias de prisão e 30 dias ua reinciden-
da Não será preso, porf~m, ou estando o será immediata-
mente solLo logo (ju apresente alguem em seu lugar a
quantia ou o conhecimenlo firmado pelo procurador da ca-
mara, ou seu agente do districto, do qual consle haver en-
trado com a quantia para os corres municipars.

Na faila do procurador ou seu agente, a autoridade po-
derá nomear um depositaria ou agente interino qu£: sirva,
commllnicando á camara.

ArL UH, Quanoo a infl'acção consistir em alLeração
de alimentos e deterioração de medicame los expostos á
venda, serão examinados por facllilalivos e na faHa por pes-
.'oas entendidas da matoria.
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REGULAmENTO N. 71.

LIVR~ DA LEi MINEiRA
1875.

o PHESlDENTE \lA PHOVINCIA DE mMAS GEHAI~S,
cm exew<:,ão do art. :L" ~ ::'0 da lei 11.2112 de 8 d~~.Ialleno
do COl'I'elltc allno. dctcrmina quo SB observe u scgulIIte.

IlI~G(JLI'"~ "1'0.

TOMO XXXXU

PEDRO VICENTE DE :\U:HUO.(L. S.)

•

Art. ,158. Todos os moradores de dentro desta ridade,
que tiverem suas casas retiradas do alinhamento, ficaráü
obrigados a chegai-as ao alinhamento no prazo de um al\OO
depois da publicação df.stas posturas: 111\ a de 20~ a 30~ 1'5.

ArL. Ui!). Ficão revogadas as disposições em contrario.

\fando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
n1Jecimento e cxecução da referida Resolução pertenccr, que
a cumprão e fação cumprir tão IDteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no Palacio da I'J'esidencia da Provincia de
Minas Geraes aos vinte e nove dias do mez de jluvembro do
anno do Nas,;imento de Nosso Senhor Jesus Chri:ito de mil
oitocentos e setenta c dnco, quinquag('simo quarto da inde-
pendencia e do imperio.

Luiz Nit:olâo de Ab"e1~ a ft~z.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos ~9 de Novem-
bro de -1875.

f{ onorio li ermeto Pinto de Figueiredo.

/~~~~)::::/
,

OURO PRETO, J87(i, TVP. DE J. F. DE PAULA CASTRO.

ArL. I." A lotação dos olHeios tle jt:stil;a súrá feita arl-
ministrativamento pelas collectorias provineiaes.

ArL. 2." Os chefe:i uessas estaçõ'~s, informando-se por
escripto uos sel'ventuarios dos oOidos q\lu houverellJ. UI) sl~r
lotados, c de outros funccionaril)s c pessoas quo possao m~-
nistl'(J,r esclarecimentos, proferirão os seus uespachos, d(]sl-
gnando a lotação do rendimento provavel tle UIU anno.

ArL. :1,0 Proferido o jnlgamento da lolaçiio, sera de.llu
intimado a parte interessada, que pocler~ dentro 'd! W dias
apresentar f)ualqucr reclamação., addl1sll!do .~s rasoes e pro'
vas legaes que entender neCeSSal'làS para Jl1stlhcala.

• ' tAl'l. !LO Findos os 10 dias de quo trata o 3rllgo;tu !l'

cedente, sem quc tenha ha\'ido ~'eclarnaç;l~ Oll cum esta, a.l.-
tendida ou não, serão os papeis romdlldos a lhl':iO\lrfll'la
para' nesta scr a lotal:,ão appro\'atla ou rCl'or1llada" ~'om'.' .,;11-
tcudor o inspeclor, (lue para esse fim puder;', r~'iu~sltar,lldur-
m;tljÕeS dos diversos funccionarios ua prO\'IIlCla, hcalJuu



Nesta Secretaria foi publicado o presente Hegl1lamento
:1O~ i!t de .1111110 (le 187ti.

f{ Jl101'io I1 erm~to Pinto de Figueiredo.

-:l-r, N. I.-2-

Art. r;." Esla remessa serú feita mais tardar até W
dias contados da expir3ljão do praso do artigo antecedente,
e não suspenderá a execução do despacho que fixar a lota-
ção.

copia dos papeis na col/ectol'ia, e scientificando-se a parte
do despacho sobre a reclamação e da remessa,

Art. O." Da deliberação definitiva tomada pelo ins-
peetor, lJem como de qnalquer alteração posterior, se fará
communioação a respectiva collecloria, para quo seja reuni-
da a copia cios papeis de que trata o art. fi,".

Art. 7.0 Das lotações assim appI'o\'adas ou reforma-
das se fará lançamento em livro especial antes da commn-
lIica~~ãode que lI'ata o artigo antecedente, bem como do
(lue a tal respeito for alterado por deliberação posterior e
competentemente tornada.

Ar!. ~,o A lotação dos ollicios de justiça será renovada,
todas as voses (Jue, cm virtude do quaesquer disposições II~_
gaes, forem élugmentados (lS rendimentos do lugar 10tado,IJ
bem assim quando a thesoul'aria pl'Ovincial tiver provas uu
que não forão atlendidos devidamente os interesses da fa-
zenda,

Art. n." O imposto das lotações seri pago a boct:a do
colre da tl1esouraria, ou nas. respectivas colIectorias, POl' oc-
casião de til'ar-se o titulo de nomeação.

ArL. 10. Oas decisões do inspeclor no caso do art. fL o

haverá l'ccurso voluntario, sem elreito suspensivo. para o
Presidente da Provincia, no praso de 30 dias.

Ar!. 11. flicITotiom vi!,Yol'as disposições em conll'ario.
Malldo, pOl'lanto, a todas as auloridade aquem o co-

niwcimenLo deste pertencer o cUlllprão e fação cumprir
corno nelle so contcm. Palacio do Governo da Provincia de
Minas Gel';le~, em OUI'U Preto, la de .Jlllho d!l187i;.

Quno PHETO, 1S7(), TYI'. J)E.I. F. DE PAULA CASTRO.

/



LlVIO DA LEI MINEIRA
TmlO XXXXII

1875.
PARTE 2 .•

REGULAMENTO N. 72.

FOLIlA N. 2.

.1 ~. • j • •

o rnESInENTE nA PHOVINcr A, lIsanllo da anLori-
saç,ão contida no ~ n: rio al'L. a.O ria lei n. 'i,112 de 8 de .Ia-
neiro (lo (~orrenLe annú, determina f(no na secretaria lIo go-
verno se observe o segnintc:

nEGULi\.IIE~TO.

r.A PTTULO L"

nA Or.GANISAÇÃ() E PESSOAl, nA SECRETAIIIA.

A1'1. I. o :\ secretaria 110 govel'l1o cujo Gllde ú o seel'e-
I.ario lia Pl'Ovincia Lendo por immediato () omeial maior, di-
vjrlc-se em tres secções c :lrchivo.

Arl. 2," Cada secção tel'ú um chefe, um 1." omcial,
dons ~. os olliciaes, havendo alem tlisto mais nm Lo oflicial
iJue auxiliad o oflicial maior, e seis amanncnses que servi-
r;Lô nas secções onde houver maiol' alTIuencia de serviço.

Arl. 3.0 O archivo terá um LO official archivista e um
2.0 omcial ajudante.

Art. 4.0 Haverá tambem um porteiro, dous continuos
c um ou dous correios, conforme a necessidade dos seus ser-
viços vencendo uma diaria l:asoavel, nunca excedente de
1$200 réis paga pela verba do expediente
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~ 8." Assignar os offici0S e cartas do cOlIvitll para so-
lemnidades ou rústas nacionaes, bem como ontras quaesC)uel'
cOlllmurlÍcações, conforme o presiJente determinar,

•

7-

~ 9,° Corresponder-se com o secrelario da assemblóa
provincial. apl'jJsentando ao Presidente os omcias qne rece-
heI'. e respondendo;-os depois das ordens e instl'ucções que
pelo mesmo Presidcnle lhe forem dadas,

~ l~. Fazul' imprimir, publicar e correI' todos os ai Los

~ 7.' Communical' as autorillades. estações publicas,
empregados (J quaesf}uer pessoas. em 1I0me do l'1'esidcnte,
todos uS aClus da secretal'ia, ou que lhe rOl'em afIcctus, bem
como Inoml'açõcs, remoções ou permutas, demissões, despa-
chos e decisões.

~ ti." Subscl'evel' diploll1as,pl'ovisões, tiLulos, patentes,
termos de contratos, exames, juramentos e posses dos em-
pregados publicos, e anthenlical' com SU<l assignatura as cer.
tidões, editaes, annnocios &.

I', N. 2.

~ 5,° Lançar ou razer lançar os despachos, fine hou-
verem de ser snbmettidos a assignatura do Presidente se-
guindo escrupulosamente as notas ou ordem \'crbal que l'e-
ceber neste sentido.

~ 'l.O Heceber e examinar as peti~oes dirigidas ao Pre-
sidente da Provincia e as que se encammharem ao governo
Imperial, verificando se estão nos termos da lei e [la~os os
direitos e sellos q, e rorem devidos, exigindo, desde logo em
caso contl'arjo que as partes interessadas supprão as faltas
encontl'adas,

Antes de submettel' a despacho as petições o secretario
ajuntará qualquer decisão que sobl'o as mesmas, on á. cerca
de materia analoga tenha sido já prorerida, bem como quaes-
quer esclarecimentos que a respeito julgar cOllYeniente

. \

(i-

DOS DEVERES E ATTRIHUIÇÕES DOS EMPREGADOS,

SECÇÃO -I,'

no SECRETARIO,

Ar!.. 7. n Ao secrctario da provincia, a quem todos os
emprega~os Qa ~ecretaria são subordinados, alem dos deve-
res e olmgaçao Impostas por lei geral incumhe:

~ 1.° Dar ao Pr~sidente da Provincia as informações
q~le entender necessanas ou lhe forem cxigidas, fazendo rcu-
nlr os documentos que existirem relativos ao assumpto,

,~ 2.: Dirigir e inspecionar os trabalhos da repartição
proVidenCiando de. modo que haja todo o escrupulo para a
regularidade do serviço,

~ 3: Fiscalisal' o modo pelo qual os empregados cum-
prem os seus deveres.

CAPITUtO 2. °

_ Arl. ri," o t~aba~l~o da secrf;taria é dividido pelas sec-
çoes que se denolllloarau L" 2," e :3." do seguinte modo:

. ~ L°, ,A L" secção terá a seu cargo expediente rela-
tl.VOaos mmlsterios dos negocios do imperlo, lJuerra e ma-
nnha. b

. ~ 2.° A 2,. secção, o relativo aos dos negocios da jus-
tiça e estrangeiros, .

~ 3.0 A~." secção, o relati \'0 aos uos nelJocios da fa.
zenda, da agricultura, commercio i:J obras publicas & bem
,como o de outros negocios que não lendo relação immediah
com alg,um dos ministerio serão comprehendidos na epiO'I'a~
phe-lJIversos. b

Arl. G.° O Jrchivista terá a seu car110 principalmen le
a, guarda de todos os papeis, livros e docun;'entos da secreta-
na, alem do que especil1cadamentc vae determinado em
outro lugar.

>-
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legislalivos, regulamentos, etc. conforme dispõe o arl. 18
<lo ado addicional.

~ H. Escrever, archival' r, registra, em lino especial
que estará sob sua guarda, a correspondencia reservada de
que o incumbir o Presidente da Provincia.

~ 12. Abrir, numerar, l'llbricar e encerrar todos os
livrós da secretaria, ou encarregar ursse trabalho a qualquer
empregado de sua confiança.

~1:l. DistribuÍr pelas secções o expediente, redigindo
os olHeios e mais trabalhos da secretaria, quando o julgar
convenienle.

~ I!J. H()ver' Li corrigir. antes de submeLl\'r a assiglla-
tura do Presidente, o expediente e fjuaesquer papeis Li traba-
lhos que chegarem a sua preseu~a.

Si H;. Allllitar seo parecer as iufoi'mações prestadas pulo
uIHeial maior e chefes de SI'CÇUHS.

S) W. erear ou supprimir ua secretaria os tinos que
forem pr,~cisus, preceu ndo autOl'isaçãodo Presidenle, a quem
expol'á pessoalmente a necl'ssiriade da altoração.

~ 17. Examinar os papeis rolativos a negocios lindos,
que lho forem apresentados pelo omcial maiol', aíim de que
sejão recolhidos ao archivo.

~ 18. IIdirir juramento o dar posse a todos os em-
prl!gados seus subordinados.

~ 19. Envi<ll' lI1p.nsalmente ao Preside te o mappa do
ponto dos empregados lia s('cretaria.

~ ':!{). HII/)rit;ar as folhas dos pagamentos organisadas
e assiglladas 1)('10 oflicial maior, depois de comprovadas com
as notas do livro do ponlo,e as das dcspI!zas com o expedien.
te para ler lugar o pagamento.

~ 21. Rubricar o pedido quu o omeial maior fizer .(lu:;
arts. nel:tlssar'lQs ao expediente, a vista das relações parclélos
cle cada secção. para SOl' lançado na reSIlL!eti va folba.

~ ':!2. Exigir dos chefes de 5'JcI:,;10 que sejão . invl;lIta-
riados os livros, mappas. I'olalorios, eolll)cl~,ões leglslallvas,
tanto gcracs CalDO provinciaes, que exist~lo a cargo das res-
pecti vas secções.

~ 23. Detel'minar e llirigir a pu/)Iic:.l~ãl\ dos actos olli.
ciaos.

~ 24,. Dal' instl'ucçÕI~s para o regimem interno da re-
partição bem como para a boa execução dos dilIel'ontAs ram(J~
do sel'\'iço de que trata este regulamel~to, resolve.nrlo pur ~I
as duvidas que não demandarem medidas que so da l~rcsl-
dencia possao partir.

~ 25. Advertir, admoestar 011 reprehencler o? empre-
gados que commetLere.m faltas propondo ao Preslllcnt,: a

, snspensão dos mesmos, quando essas faltas so tornarem fre-
quentes e graves.

~ 2G. Convocar, do ordem do Presidonte, os llIllPI'U-
gados para qualquer trabalh~ ~xtrao'!dinal'io, porlendo tam-
bem inGllmbir-lhes de promptlflcarem-no em suas casa:-, so
hou\'cr atraso ou urgencia.

~ 27. Enviar a thesollraria dons mezes antes da abr.r-
tnra de cada sessão ordinaria da Assomblüa Logislativa 1'1'0-
yincial o orçamento da despeza da secretaria para u exer-
cicio financeiro seguinte.

SECÇÃO 2 .•

J no OI'FICIAL MAIOH.

. Art. 8.' Ao omcial maior flUO é o suhstiLuto do set~IO-
tario em suas faltas e impcc1imcntus e qUI: ser:'! ~nh~tituido
1I0S mesmos caso~ pelo chefe de secl;ão que lul' c1esi;.;u,lIlo

TO~IO XXX.XII I'.\I\TE 2.'
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pelo Presidente da Provincia, e na falta de de.ignação pelo
nais antigo no exerci cio dessfl IUciar ou em igllaldatle do
exercício pelo que contar mais tempo de serviço compete:

~ Lo Cumprir e fazcl' cum;)I'ir as 'dens que receber
da I'residencia Oll do sl~cI'r.tario auxiliando a este no desem-
penho de suas ohrigações do l1Iudo e pela forma que lhe for
intlicada.

~ 2.0 Velar lia puliGia e boa ordulll tia secretaria,
mantendo o devido sillJnGÍo e Iiscalisando se os empregados
occupão-se em SOllS trabalhos, e não wnsentindo pessoas es-
l1'anhas no reGÍnto da repartição, salvo os chefes do reparti-
~,ão com permiss:lo do secretario.

~ 3." Distribuil' o expediente da secretaria o archivo.
dirigindo c inspcecionando a cxoCllção dos trabalhos, dando
aos chefes de secção os csc!arcCimtlJtos quo /110 forem redirJos
rC'cehendo ddlcs o exppdionte lJllll oxaminar;'t se estú (;Onfor-
lllO, antGS do aprcsentar ao secretario, e redigindo UUilndo
isso lhe for determinado ou houver grande allluencia de sur-
viço, qllaesquer peças otliciaes.

~ !~.o Ter sohre sua mesa o livro do ponto fazlmdo-o
assignar pelos emprAgados c l~nceITanrlo-o as horas marcadas.

~ 5.0 Fiscalisar livro da porta e fazer com quo o por-
teil'o registre no mesmo dia ou no immediato impreterivel-
monte os despachos do prasidente para serem eutregues as
partes, logo que os procurarem.

S) 6.0 Fazer ao secretario o pedido dos artilrOs necos-
sal'Í()S ao exp.e~liento da secretaria, tendo em attenção os Ol'-
çamentos parClaes das'secçõos para serem ineluidos . na res-
p~ctiya folha, e mandar distribuiJ-os pelas mesas, :í. requisi-
çao dos rcspectlvos chpfes.

. ~ 7.~ Participar ao secretario qualquel' aCto reprehen-
slvel pratlcarl0 pelos émpregados na repartição.

~ tl." Pl'OpL1rau secrot!lI'io a transferencia dos cUlpre-
g~dos de umas para outras SOGljÜeS, quando u julgar convo~
mente, ou jJrocedendo rcclalH;lI:ãu dos respectivus chufes.

~ 9:' Lavrar os tprmos de jnl'amento, exame o con-
tratos que houverem de ser assignados pelo presidente ou
secretario. •

~ W. Fazer (ançar pp:lo arcl~ivista e.m livro es~~cial
pal'a servir de carga ao po~tClro, o lllvent::rlO .dos m?,elS e
mais objectos da secrlltal'lil com declaraçao da saluda ou
descarga.

~ U. Extractar no dia primeiro de cada mez,as notas
de livro do ponto relativas ao mez findo, ~ apresentaI' esse
trabalho ao secretario para com as IlOCeSSal'laS notas, ser en-
enviado a thesomaria provincial.

~ 12. F~7:..ernum~rar os omc.ios.para os ministcrios, o
de mais repartlç.oes publicas da provlncla.

~ 13. Exam inar as informações prestadas pelas sec-
ções, declarando se .com ella~ se conforma c no caso contra-
rio, expondo os motivos da dlscordancla.

~ -14.. Receher do porteiro para a[lrese~tar ao secre-
tario as petições que forem encontradas na caixa para ~sse
Ilm destinada, depois de examinar se estão datadas, deVida-
mente assignadas e sellados os documentos.

~ 15. Fazer diariamente o oxtracto dos actos ue filiO
se deva dal\ noticia polo jomal no dia 5?!guinte.

Lacro que se publique qualquer lei, regulamento ou con~
trato d:verá confrontar a publicação com o auLhogr~[lho n
notar os seus erros, authenticando esta correçào ou exame
com sua assicrnatura e a do archi vista e apresun tanuo ao gll-

vomo o resultado deste trabalho para os devidos l'Il'llitos.

Art. V.O Um L° afficial auxiliariL o omeial maior no~
trabalhos que lho estão desiguados e fará o que eSlo /111
ol't1enar.

nos CHEFES IlE SECÇÃO.

Al'L. 10. Aos chefes de SI)r.Ç~O que serão subsliluidos

TO)IO XXXXH PARTE
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ciaI. para sllpprir a falta qne ~e dê dos I'e~peclivos papei~, r,
facilitar os aponlamenlos que tlevilo prestar para a confec-
ção dos relatarias da prusidencia.

Si 12. Solicito I' do Sccretolrio auxilio d6 emprega~os
das outras secções quando os da sua paI' excessu de servIço
ou por estarem licenciados, não sejão sllfficientes para o des-
empenho dos lrabalhos.

~ 13. Fazer abrir a matricula dos empregado~ e fllllC-
cionarios publicas, cujas obl'Ígações versem s~brc assump~os
de suas secções, obsen'anJo-se lodos os mll\'lmentos e alte-
rações que a respeito de cada um forem se dando.

Arl. 11. Os chefes de secção são responsa veis por Lo-
uos os papeis que estiverem em expediente L1esuas secções,
bem como por todos os objectos que adIas servem, devendo
logo representar ao Secrelario quanLlo houver qualquer falta.

Art. 12. Nem um trabalho serú execulado fóra da
~ecretaria, salvo se por conveniencia do ~crviço o Secretario
('ntender que deve aLltoris~r o con~rario, fi~and~ o empre-
gado responsavel pelos papeis que tl\'er consigo fora da re-
partição.

Art. 13. Ao archivista compete:
~ t.o Responder por todos os livros ,e papeis cio ar-

chivo nada entrefTando sem ordem do Presldenle, Secrela-
rio OI; official mai~r, ou a requisição por escriplo dos chefl~s
de secção, pagando o dobro do que valer qualquer l,i\TOque
se estraviar, alem das penas em que por este facto IIlcorrcr.

~ 2.0 Copservar os papeis dey~L1amente collocados elll
divisões :lpropnaLlas, de modo a faCllltar qualqllcl' busca.

~ 3.0 Classificai-os em ordem chronologica, mlCarde-
nando-os com o competente indice no fim (lo anno, em \'0-

F. N. 2.

•
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pr.ln Lg official e em ~ua falla pelo 2 .• , qllC o ~ecrelario dú
signar, da mesma secI;ão, compete:

~ 1.0 Cumprir e fazer cumprir as ordens que recehel'
da presidencia, secretario ou omcial maior

~ 2.0 Responder pela execução dessas ol'dens e per-
feição dos trabllhos, não podendo desculpar-se (:om os erros
o incapacidadtl de seus subortliuados, contra os quaes repre-
sentará, quando não cumprirem seus deveres.

~ 3.0 Prestai' as informações que a Presidencia exigir,
sobre toJas as questões que COI'l'el'em pela secção.

~ ".0 Assignar os recibos de registl'O de quaesqu cr di-
pli)mas ou actos que se registl'arem em suas secções.

~ D.o Admoestar seus subordinados por leves faltas no
cumprimento de seus deveres, levando ao conhecimento do
omcial maior outras quaesquer faltas que mereção maior
correç,io.

~ 6.0 Ministrar o expediente da secção, submellenuo ;'l

apreciação do Secl'etario ou do oflicial maior antes de ser
passado a limpo quando o julgar conveniente.

~ 7.0 Requisila~das outras secções, do archivo ou do
porteiro os papeis e esclarecimentos necessaríos, para o an-
damento regular dos trabalhos á seu cargo.

~ 8.0 Distribuir pelos seus empregados o serviço, de
modo que o trabalho não so faça mais pesado a um do que
a outro.

~ 9.° ExaminaI' o expediente antes de mandar entre-
gaI-o ao omcial maior.

~ 10. Organísar índices e tomar apon~mentos para
facilitar o exame dos negocios a seu cargo.

~ I t .. Faser um indice, por onlem chronologica, dos
avisos P. ordem; fIo (~overno Imperial, a cerca dos negocias
de s\la~ ~l]cçC)r~,e hem assim dos aclos tio t:overuo Provin-
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DO PORTEIRO.

!lOS" .• ' E 2. o. OFFIC1AES E DOS A~L\:-;UE:iSES.

PAliTE 2.'

SECÇ,\O 5.'

,\rt. 111 Os omcios de simples communici\cão fie
POSSt) ali ('xCI'cicio dr em{lt'cgo ou de recebim 'ilto de papeis.
poderão ser inutilisados, tomando o archivista nota em re-
sumo do objecto do.: mesmos ollieios. suas datas c o nome riu
quum os dirigia.

Art. 15, 02.° omcial ajudante substituirá o archivista
sob cujas ordens ~ervil'a, bem como os outros empregados
que cs'tivorem em scrviço no archil'o, e sobre os quaes tel'á o
archivista él mesma inspct:ção qne os chefl's de sreçiio ~(\h"e
os respeeLil'os empregados.

Art.. IG. Aos 1.°. olliciaes que são suhstitutos dos ello-
fes de sec~,ãn, assim GOmo aos 2... úfTiciacs e amanUCllse.,
compllle:

I'aragrapho. Unico. Cumprir as ordens ljlfe ['ocebo\'l'\lI
do presidente, secretario, olJicial maior e cllde de secçãu,
occupandu-su indistinctamentn com zelo c promptidão dos
trabalhos qllc 1111'S forem distribuidos e ordenados.

:0

SECÇÃO G.'

Ar!. 17. Ao porteiro im mediatamen to sujoito ás or-
dens do secretario e omcial maior, compl'le:

~... Cumprir e fazer cumprir pelos continuos, seus
subord inados as ordens que receber.

~ 2.° AI)['Jr as pOI'tas da SIlCl'ctal'ia lOf'ia hora antes
da marcada para a entrada dos empregados e extl'aort!illa-
riamento latias as vezes </ue isto lhe for ordenada polo se-
cretario.

lumes ~llImllrados, .que indiquem precisamontl~ o :lnno, e (11'0-
cedencla ou maturla

_ ~ !~.° Nolar em livro especial as le' .• decretos e deci-
soos quo fuI' recebendo, para 110 flm do anno, conhecer-se o
que falLa pa."a completar os volumes, camparando as notas
com os omclOs de remessa da secretaria do Estado.

~ ~.o ~rc~livar todos os pareis originaes que forem a
secretarIa, )1J'1nclpalmente os authographos das leis e reso-
IlIções da assemblea provincial que forem sanccionadas, os
aetos o eontractos celebrados pela presidcncia e os regula-
nu'ntos por esta expedidos.

~ 6.° Organislr índices em livros disLinctos, de todas
as especialidades flstatisticas. '

~ 7.° Fazer em livros distinclos a divisão civil juui-
c~a:'ia e eccI.esiaslica da província com as leis (lue as' auto-
I'IS:l0, menCIOnando em lugar competente todas as alterações
que se forem dando.

. ~~. ° Fa~er o 're~enseamenlo unnuo especificado dos
Crtl~leS, wfracç?es de leIS, de seus julgamontos, com decIa-
raçao das autondados e tri bunacs j ulgadorés c demais obsér-
vações conforme o disp . lo no decrl'lo n. ;Ji:i72 de 30 de Oe-
zeml)f'o de 18G5. ,

. ~ 9.0 Formal'ljlJadro geral de lodos o~ oLJjectos de es-
tatlSLJca, afim de seI' presentu a assembli:a provincial.

.~ 10: . Passar as cerLidões determinadas pela presi-
dencla soliCItando para esse fim das secções os esclarecimen-
tos precisos.

Essas .certidões deverão ser subscriptas p lo archivista
que lançara a mal'gem a delaração da sua importancia.

~ 1"... Fazer remessa as autoddades da provincia dos
e~e~plares Impressos das leis e I'egulamentos geraes e pro-
VIl1ClaeS, bem como de quaesquer outras obt':ls que devão ser
distribuidas.

o,.
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Velar /lO as~cio u bom arranjo da súcretaria.

Hespollder pelos moveis ü utensilios da ru-

-I

I I'.\RTE ':!.'

!lA NO~IEAÇX.O SUSI'ENÇ.\() E llEM(SS,\O !JUS Em'IIEf;AllS.

F. N. 2.

DOS COI'TI:\UOS E COIUlEIOS.

Arl. 20. Os continuas e os correios comparr.corilo as
mesmas horas que o porteiro abrir' a secretaria, alim tle au-
xiliarem-no no desempenho de suas funcções.

Incumbe-lhes:
~ LI' Servir no expediente do secr,!tar'io, ollicia~ maior

e secções, accudindo ao toque da campamha, contlll~lIldo os
papeis para os despachos da Presidencia, e do ulllas para
outras mesas o que for pedido, c levando o rocado das partes
sobre objecto do sel'\'iço.

~ 2.0 Manter a ordem e o respeito entre as P('S oas
que se acharem ~a porta ou ante sala, prohibindo que en-
trem na secretaria.

~ 3. o Auxiliar os ompt'egados do al'chivo .na c()l1ocaç~o
e arranjo dOI>papeis e livros nas es.ta~~es l'eSpeCll\'a~, cump~'lr
as ordens que lhes forem tl'ansmlttldas pelo portelro.o diS-
tribuir na capital, sem demora, .toda a cOl'roSpOndtlnCla quo
com esse distino lhes ror entregue.

O continuo mais antigo sub. tituirá o porteil'o em suas
faltas e impedimentos.

Art. 21. O oficial maio\' é cheres de secção vlglarau
sobro os continuas e corrr.ios, advirtindo-os por qu,l1quer
falta que com netterom e representando ao secretario contra
ellcs, quando mereção maio\' correcção.

CAPITULO 3 .•

Art. Hl. Quando os requerimontos versarem sobro
negocias transcendentes 80 podoráõ ser entregues é.I. propria
parte ou á procurador babilitado, licando o porteiro respon-
savel por qualquer falta quo nisso haja.

SECÇ:\O 7.'

6: ~' ";:y d.

~ (i.O
Il:lr'li("ío.

~ 7." Distribnir o serviço aos continnos e aos cOlTcios,
se estús existirem, vigiando Se estes comparecem á hora de-
terminada.

~ :L o Registrar os des[J;Jchos no livro da porta, no
m(~SfllOdia em que f(lrIlm assignarlos, 011 no immediato, illl-
pr.etmüelmente, fazendo um reSllmo snecinto e claro do ob-
.iodo do I'oquerimento.

~ I•." Fazur sellar GOIllo~ respcGtivos sinetes todos os
diploloas c filais papeis expedidos.

~ 8.0 Consnrvar-se eonstantomonte na porta, de onde
SI', sallÍrá para a secretaria a chamado do presidente. secre-
Lario ou oficial maior, on para supprir qualquer ralta de
continuo, por accumulação de serviço.

~ n." Ileceber e entregar ao olTIcial maio)' os ameias e
roquerimentos dirigidos ao presidente e as petições encon-
tradas na caixa para tal fim destinada.

~ 10. ~Ianc\ar entregar pr.los continuas ou correios os
papeis c ofl1cios ás reparLições publicas e pessoas residentes
na capital.

~ 11. ManLel' a ordem e o respeito devido entre as
pessoas que se acharem' fóra dos respostcil'Os, solicitando do
secrdario as providencias que para esse 11mse tornarem no-
cessarias.

~ '12. Autoar conforme lhe for ordenado aos que fal-
tarem o l't~speiLo aos qm rregados, ou com ettercm qual-
quer' (;rime na l'l'parLição.

,\rt.!8, Os 1'r,qu(lrimcntos despachados sor,10 entre-
glws ;IS parLl's que os procurarem, passando ellas /lU livro tia
porta" cUlIlpotenltl r'edho.



DOS VENCIMENTOS E MAIS VANTAGENS DOS EMPREGADOS.

ArL 32. Os empregados da secretaria da pr'csidencia
pcrceberáõ os vencimentos e gratificações marcados na ta-
bella annexa, de accordo com a lei n. 202!~de -1,0 de Oezem-
bro de '1873, t" do os amanuenses quatro centos mil rois de
ordenado e dusentos mil reis dd gratificação cada um.

Não sofTreráõ descontos em seus vencimentos dadas as
seguintes circunstancias.

Art. 29, Para a nomeação do porteiro e continuos é
indispensavcl que o pretendente saiba ler e escrever correc-
tamente e as quatro opperações de arit!lmdica.

Arl. 30. Os C' lpregados da secreta!'ia poderáõ ser sus-
pensos até tres mezes em vista de representação do secreta-
rio, ou directamente por acto da presidencia:

~ 1.0 Por negligencia no cumprimento de seus deveres.
~ 2 o Por excesso de 'falhas não justificadas.
~ 3,0 Por desobediencia e desrespeito aos seus supe-

riores.
Art. 31. Poderão seI' dimitLirlos, além dos casos ahom

do serviço publico.
~ 1. o Por irregularidade de cond ucta.
~ 2.° Quando I'evelem negocias reservados da secreta-

ria e mesmo aquelles que não tenhão sido difinitivamente
resolvidos e communicados. .

~ 3.0 Por ausencia da repartição. por mJis de trinta
dias sem licença expressamente concedida, excepto os casos
PI'evistos por este regulamento:

11

~ !LO Por perpetr:lção de qualquer crime inafiançavel,
sendo a pronuncia competentemente sustentada. .

CAPITULO 4,0

-I!)-F, N. 2.

"Árt. 22. O provimento dos empregados da secretaria,
a excepção do secretario, é da competencia do Presidente da
Provincia, guardada a seguinte ordem.

~ 1.0 O omcial maiol', cheres de se ão porteiros e con-
tinuos são de livre nomeação do Presidente.

~ 2"° Os 1. 08 omclaes seráõ nomeados d'entre os 2.08 C
os 2.08 dentre os amanuenses, observada a disposição do art,
5.0 da lei n. 1805 deI!) de ,Julho de 1872, preferindo o mais
antigo em igualdade de habilitações.

Art. 23. Ninguem será nomeado amanuense sem pro-
var em concurso que tem conhecimento da grammatica na-
cional chorographia da Provincia e arithmctica até propor-
ções.

Art. 24.. Annunciar.se-ha com antecedencia do trinta
dias o concurso do lugar vago de amanuense, e as Ill'ssoas
que pretenderem a nomeação deveráõ instruir com os seguin-
tes documentos, a petição que fizerem ao Presidente.

L o Certidão em que pI:o\'em ser maiores de -18 annos.
2. o Folba corrida.
3.° Allestados que abonem o seu comportamento.
Art. 25. Os pretendentes seráõ arquidos pelos exami-

nadores nomeados pelo Presidente, sendo o acto presidido
pelo secretario.

Art. 26. Findos os exames, os examinadores, em acto
successivo votaráõ em escrutino secreto sobre o merecimen-
to de cada candidato, formando-se uma acta, que será pelos
mcsmo~ assignada.

A1'1. 27. Seráõ dispensados de exame os candidatos
que exhibirem titulas de estudo completo em qualquer dos
cursos superiores do Imperio, e os que provar m terem sido
approvados n'aquellas disciplinas para qualquer emprego
publico, dous annos antes do concurso.

Art. 28. O candidato, approvado que não for nomeado,
poderá sel:o dentl'O de dous annos quando se ofTcrcça outra
vaga indcpe.ndcnte de 110\'0 concurso. .

- 18-



ctivamente servir pelo ausento; nlio lhe G]J1'oveilanrlo 7Ja?'lt
esse fim a l1is[lOsição do (Wtl:g0 antecedente,

. Arl. 39. O empregado chamado é exerc~r as funcçõ~s
de omcial de gabinJte ter[Lalém de. seus venCimentos, mais
uma gratificação annual de 600~ reis.

Ar. 4.0. O que sahir da capital ac~mpanhando o Pre-
sidente para coadjuval.o n~ seu eXI~ed~en.te 011 em outra
commissão por este determInada, tera dlrelt.o a uma gmli-
licação correspondente á metade do seus venCllnen tos.

CAPITULO n,°

- 2-1 -F. N. 2.

DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 4i. A secretaria funccionará nos dias uteis das
9 horas da manhã ás 2 da tarde.

No caso, porem, de urgencia de serviço, poderá. SOl'Pr'O-
roaada a hora dos trabalhos.o

Art. 42. Todos os empre~ados são sujeitos ao livro
do ponto excc[?to, o secretario, quo. é_entretanto obrigado a
comparecer dlal'lamente na repartlçu,?

Em livro especial, que está sob a guarda do omcial
maior, assignará cada o!npregado o seu nome, a sahida o
entrada da repartição,

Feito isto, o omcial maior passará um traço no livro,
que separe as assignatul'l1s relativas á entrada (~osqlle ser-
virem para ucsignar a sahida, ~scr~vendo depOIS .dest~s as
datas em que umas e oulr~s t~verao lugar e asslgnal,lo

Por este livro se orgamsara o do ponto.~
Art. 43, O livro do ponto se escreverá @frl t)I'lria lld

mappa, contenuo todos os dias do mcz; ás hor~s em quo
comparecerem os empregados, as em qUI: se rutiral'llm, c

- 20-

••• o Quando occupatlos em serviço alheio a que por lei
ou ordem superior sejão obrigados.

2 o Quando em commissão do governo.

No exerci cio de Olltras fUllcções publicas teem o direito
de opção.

Arl. 33, O empregado quo tiver empedimento legiti-
mo de comparecer, mandará participação escripta ao secre-
tario e se esse impedimento exceder de tres dias, exbibil'á
documento authentico que o justifique.

Arl. 3'L O empregado que fallar sem causa justifica-
da perderá. todos os vencimentos e somente a gratificação
quando a falta for j ustificat1a, devendo como tal ser conside-
rada.

L" Molestia, 2.° licença, 3.0 gala de casamento,~.o
nojo, 5.° impedimento nos casos em que a lei o pormilte, G.•
moles Liade pessoa da familia que reclame seus cuidados.

Arl. 35. Ao empregado que comparecer depois de
encerrado o pondo e dentro da hora que se seguir a fixada
para o principio dos trabalhos, se descontará meLLade da
gratificação.

Arl. 36. A pena de suspensão importa a perda de
todos os vencimentos.

Art. 37. O empregado que substituir a outro terá
sempre dil'eito, além de todos os seus vencimentos a per-
cepção da gratificação do lugar que substitue, não podendo
porem, em caso algum, perceber maiores vencimentos do que
os do lugar substituido.

Art. 38. O empregado que estivel' interinamente, por
snbislitllição, exercendo qualquer lugar vago e fallar ao
trabalho da secretaria por causa de molestia 011 licença gala
de easarnedto, nojo 011 liUtl'Oqualquer impedimento perde
as v:lntagl'ns da SIlbSliluiçiio as qnaos flassar~W an quo elTc-
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além destas dec!araçõe.;;, lançará o om(;ial maior as obsr.r-
vaçõ.l's q~e pelo secretario forem inuic:ulas,em vista das COIl1-
munlcaçoes que houver recebido,

Arl. 4.4. A nem um empl'l'gado é licito encarregar-se
de negocias de interesse das partes, salvo sendo estas sells
assendentes ou descendentes, irmãos Oll cunhados, e neste
caso mesmo não podel'á sobrc taes negocias lançar despachos
e prestar informações.

, Art. Mi. A t~do e qualquer empregado compete fis-
callsar se_os papcIS que ~eceberem ou a que derem anda-
mento estao datauos, asslgnados e devidamente sellados,

. Arl. 4-G. As reguisições, commulIicações e omcios ex-
pedidos. pelo .secretal'lo, e~tendem-SIJ sempre feitos em nome
da presldencla, devendo ISSOser indiC:luo do modo mais
con venien te.

, Art. !~7: Fica aboli~lo o actual systema de registro em
lIvros especl~s, das ordens, portarias e omcios expedidos
pela secretaria, devendo as respectivas minutas ser feitas de
modo que passão ser encadernadas no fim do semestre de-
pois de classificadas e nomeadas. '

Arl. 4~. Todos o~ empregados (Jl'estaráõ juramento c
esta sole~llIdade co~stltue a posse de cuja dala principiará
a pel'cepçao dos vencimentos que lhes couberem,

Art. 4,9, As licenças e "posentadorias dos empregados
d,a secretaria se reglllal'áõpelo que á respeito ficou estabele-
c!d? no re~ulam~nto n. tl2, emquanto não houver um prin-
CipiOde lei especial sobre a materia.

Arl. .50~ A excepção ~os chefes das repa 'lições e estes
com pormlssoes,do secretarIO ou do omcial maior não estando
elle presente, ninguem poderá tel' entrada a sala de tra-
balho e archivo na secretaria.

Os chefes de repartição que tiverem entradc:. se dirigi-

raü ao omcial maior, e delle solicitaráõ as inrormaçôes qne
lhes forem mister,

As pes~oas que plocurarem a qualquer empregado o dir{tõ
ao portEiro, e este' leIo continuo mandará avisar o empre-
gado, a qual, neste caso sahirá para fallar a quem lhe pro-
cure, contanto, porem, que se não demore de modo á prl'ju-
dicar o serriço que lhe é encarregado. .

Art. 51. Emquqnto houver na secretaria cmprcnados
addidos ao serviço da mesma, e com elll'& o total do ql~adro
se ache completo, não serúõ providos os lugares vagos, ou
qlle vagarern,: os addidos entrar;iõ para o quadro, logo quo
S~J forem verlfican,do vagas de .empregados iguaes em cathego-
ria a que elles tiverem dlrello, ou para lugares superiores
\'agos, e para prel:llchimento dos (Jnaes não IlXisl;i:o empre-
gados do me~mlJ quadro com direito á (Jl'Omoção.

Arl. 52, A excepção de qlle pertence ao Ilumero de
IJmpregados, sells venciment"s o prOl'imllllto poderá () Ill'P-
.-;ClItl~regulamento ~er allorado [Jt)lo presidelJte da prodn-
ci~, conforme a expericllcia e necessidades do sl~r\'iço o deter-
mmarem.

Ar!. :-;3. i'h folha omeial slJráõ [\ublicados diariamcnto
todos os de::pachos, noml'ações, dimissões, suspensões e res -
IllÇÕ~Ssobre maleria de doutrina, que o presidl~ilte assi[.(nar
no dia antecedente. O extracto dos demais aclos olTiciaes sorá
feito no dia seguilJte pelos cl~efes de secção ou pelo emprega-
do que por "lIos lar Illcumbld(l deste servir,o, sondo cntre"uo
ao olIieial maior para ['ometLel-o á imprensa, depois de e"xa-
minado e corrigido.

CAPITULO 6.°
,J

DISPOSiÇÕES TRANSITORIAS.

, Art. ;~4.' Aos actuaes empre~ados da secl'olaria que
100'cm deSignados para occupar os lugares creaJos, não se
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Palacio <.laPresi<.lencia da Provincla de ~Iinas (~el'aes,
Ouro Preto, H <.leSetembro d(~1875.

PEDRO YICt:NTE DE AZEvrmo. LIVRO DA LEI MINEIRA
1875.

TO\IO XXXXIl PARTE 2.'

REGULAMENTO N. 73.

FOLHA N. 3.

Olllill f'RETO,IH7U, TYP. IIE J. I':. !lE PAULA CA '1'1:0.

o PRESIDENTE DA PROVINCIA DE MIN.\.S GERAES,
usando da atlribnição qne lho confere o art. 2/í ~ !J." rio
acto <lrldicional e nos termos do art. 3. o ~ I~.o da lei
n. 2,138 de 27 de OutuLJ,'o do corrente anno, determina que
para a aposentadoria dos empregados publicos provinciaes se
observe o seguinte:

REGIJL,l1 II~~TO.

ArL. 1. ° O empl'egado publico provincial que contar
trinta annas liquidas de bons serviços. que por sua idade
avançada ou POI' molestia, se achai' impossibilitado, phisica
ou moralmente, para continnar a exercer as funcções do
emprego, tem direito a ser aposentado com o ordenado por
nteiro (Lei provincialn. 2138 art. 1.0 ~ LO)

Art. 2.° Aquelle que contar menos de trinta, porem
mais de vinte annos de serviço, e se achar nas mesmas con-
dições, terá direito a apos\Jfltadoria com o ordenado propor-
cionai ao tempo de serviço. (r~ei citada art. 1.0 ~ 2.°).

Art. 3.° 1 ão se com prehende na classe dos emprega.
dos publicos para ter direito por seus serviços a aposenta~
doria, jubilação ou reforma:

~ ,L° Os officiaes e praças de policia.
~ 2. ° . s guardas municipaes.
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~ :1." Os collhclorps ~el1s :l~p.ntes r. ORcrivães.
~ !~.oOs administradores (J escrivães de recebedol'ias.

~ fj.o Em geral, todos os empreg los que não tendo
asseIllalllellto em folha, apenas per~ceberem dos cofres pu-
blicos, salario nu vencimentos diarios, porcentagem ou gl'a-
titicaçiks tl'ansi tOl'ias. (Lei .ci tada art. 2.')

'\1'1. "." Aquelle que se reputar com direito a aposen-
tadoria e quizel' gozar do beneficio della, habilitar-se-ha na
fi)rma seguinte:

~I.o Hequerer:í. lequidação pela thesoural'ia do tempo
dll ser\'iço que tiver. (Lei citada art. 3.° ~ 3.°)

Nesta liquidação se obscrvaráõ as seguintes disposições:
N,ío seráõ contados:

L" Os serríços prestados nos' empregos de que trata o
:l1'L: 3."

2." Os serviços e o tempo consumido no magisterio par-
tículal'. (Lei cit. art. 1'.0 ~ !~.O).

3. o Os prostadoslno oxercicio de emprego publico geral
que (lxctlllãol a 3.' pa te de sua totalidade/liquida, ou com os
qllaos' ji~ o empregado tenha obtido aposentadoria, refórma
jllbilaç:io ou outra' alguma compensação.

Exceptua-se o c~o de já ter, sillo esse tempo contado o
lequidado ao empregado em virtude de lei especial e anterior
a,esle regulamento (f.ei cito art.1 ~ 3.°).

' ••••0 O tempo de licp.nças,salvo a concedida por molesti::,
com'tanto quo não exceda a no\'el1ta dias no decurso de doze
mozes: (Lei cit~ art! 1.° ~ 5.°).

r;." Os dias dn fa\l.as de comparecimento á repartição,
e os em que tendo o empregado compal'ccido, se tiver au-
sentado antes da hora competente sem licença de 'seu, chefe.

/)." O tempo'do' não comparecimento por execução de
sentença tJn qualquer natureza.

i." O dn simpkR snsprnsilo corroccional.

~ 2.. Hequererá qne o seu respecLi vo chefe lhe atteste
~e seu comportamento, ClJllIU empl'l~gal1o c. !IO desempenho
de seus dt)veres. foi a tisra.:torio; e alJl)l:xara a esse attestado,
oriuinaesoll publicas fúrmas de dOlmmentos que abonem sua
co..;'ducla e sel'Viços ao estado.

~ 3.0 Reqnel'orá insj)ecção dfl salllle para o fim de
provar a inhabili tação de que trata o art. LO).

Esta inspecção snrá feita perantl~ o Presidente da Pro-
vinda
Se . porem o emprcrradJ residir ou estiver f6ra da capi-

tal, ~u por s~u estado n~lll p~lder. compa~ecer peran~e o Pre-
sidente da Provincia, podera a IOspecç~o eITectual-se com
aSRistencia do juiz de direito da respctlva comarca.

No primeiro. caso a illspecâo será feita ipor dois ~:'~:
fissionaes 011 pentos, em falta delles, n.omeados pel? pr I.SI
dente da provincia, em dia e hora prevlal!lente desl~nada~.
lavrando-se auto do exame pelo secretano da Presldencla
que ser;l assignada pdas partes interessadas.

No segundo, tiever<Í. SOl' intimado para assisti~ o pro~l~-
rador fiscal na capital, e os collector()s nos demaIS mun~cl-
pios, adaptado o pl'fH'.essll commnm que se observa no furo
para os exames mrdicos cm geral.

A insufficiencia tia inspee(;ão,. tanto em um como em
ontro caso, ó motim para ex igir-se segun(\o e terceiro exa-
me. (Lei cit. art. 3." ~~ 1.0 c 2."),-

Art. 5.° São obrigados a se pre~tarem a servil' ne.stes
exames, os medicos, empregarlos publlcos, quando convlda-
tios, sob as penas ela lei.

Art. 6.0 Com a liquidação d~ tem~o.de ser\'iço e mai.~
documentos de que traIa o art. 4.0 mstr~lf<l o pretend.~nt~ a
aposentaria o seu requerimento ao PreSIdente da Pro\ mCla,

PARTF 2.'
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o qual ouvindo a tilesouraria (ll'fl\'illcial, jnlgar:'l a final so /I

pretendente tem ou não ~ireito ao qllO requer e concederá on
negal'á a aposentadoria, como for de jll~tiça. .

Art. 7,' I', Idi: 1/ (li Ieito a aposan doria o emprcgado
que tIver sido condemnado, por sentença passada em julgado:

-I, ° Por crime de estupro ou rapto. Excepto casando.se
com a o/rendida (art. 225 do codigo cl'iminal).

2.° Por polygamia ou adllllerio.
3," POI' furto, roubo ou estellionato.
~.,. Por peculato, concussão, peita ou suborno.
;I." Por prevar'icação.
a.o Por falta de exacção no cumprim.ento de Sêns dp.vr-

res, delinida e punida no arl. Hilt. do codigo criminal.
7,° Por irregularidade de conducta (arl. HHi do eodil1o

criminal), "

8.° Por qualquer crime 'punido com pena de galés on
prisão com trabalbo,

~ Unico. As demissões que o Presidente da Provincia
determinar, não sendo motivadas pela condemnação por al-
guns dos crimes previstos neste artigo, nào ofrendem o direito
á aposentadorIa de qu 'm o tiver, podendo esta ser requerida
mesmo depois de dada a demissão, ainda que sem est,\ clau-
sula expedida. (Lei ci t. arl. 4.")

Neste caso, se o empregado tiver de serviço, pelo mo-
nos o minimo do tempo marcaào por este regulamento para
a aposentadoria, entende-se quo (~sta lhe ó dada forçadamen-
te, sendo então necessario apresentaI' apenas a liquidação 1.10
serviço feita pela thesouraria para sua elfectividade.

Art. 8." Renuncia 1pSO (acto a aposentadoria o empre-
gado provincial, que depois de aposentado ace tal' e axercer
definitiva ou interinamente emprego publico eSLipendiado
geral, provincial, municipal, e mesmo ainda de commissão:
(Lei cil. arl. 5.°)

Art, 9.° Nenhum

com o ol'tlenadn do lugar qUI1 m;li~p.r. exercpnilo, S~I~1 que
tenha nelle, pl:lo munos, tres annos Ilqlllflos de l~xerCICIIJ.

Sem essa condiç~"io a aposentadoria se regulará pp..IIIOI'.
denado do emprego ankriormente occupado. e de venCllnl'lI-
tos immediatameute infef'Íorus, (Lei cit. art. G,o)

Art. 10. Pal'a calcular-se a aposentadoria seráõ ti i\'~.
didos os vencimentos t~rn tres partes, slmdo uma parte consI-
derada comu gratificação e dllas como orden",do.

Exceptlla-sc d('sta regra os professores publicas, de cujoS
vencimentos só lima quarta parte será considt'rada como gr:\-
Lificação (Lei cil. arl. 7,")

ArL. 11. O emprlJga.du que dl:pois ue trinta allnos I!-
quidos de sl'l'\'iços. t;stalldo ainda apto, continllar. no ('xt'rCI-
cio de seu l~mpl'ego, ten', direito a p()rce!Jer mais uma gra-
tificação addicional correspondente a SI~X ta parle dos \'I'nci-
mentos qlw tiver. (Ll'i cil. al'I. 8.°)

Art, I~. O empref!auo que tivor servido pelo tl'mpo
liquido de.quarenta armos, ser~ aposentado ~o~ todos ( ~,s
seus \'enciml:ntos, gllrdada a regra du arl. 9." (Lei Cll. arL. 9. )

Art. 13. A sentença de interdicçSo, passada UIIl .inlga-
do, nos casos em que tiver lugar cunr~l'me o .direito ciril,
suppre o exame medico paJ'él pro\'a. d,~ IncapaCidade do e/II-
pregado.

Em taes circumstancias, Ó competente para. relJuerer
polo empregado a apos(mtadoria o seu cUl'ador legilllllo.

AI'L. t4. Ficão revogadas as disposições em contrario.
(Lei cil. ar!. 10).

Palacio d govemo da provincia de Minas Ger30s em
Ouro Preto, t I clt) Dl~zernbro tle t87i;. .

P~:DIIO VIr.ENTE DE AZE\'EllO.

TOMO XXXXll rA 11'1'1': 2,'



Nl'sla selirelaria foi puhlic:ldo o [II'f'senln regulamenlo
aos J I'de Ol'zembro de J875 .

.o secretario da pro\'incia,

/l onol'io 11el'lnélo Pinlo de Figueiredo.

LIVR~ DA LEI MINE1RA
1875.

TO~I(J X X~.X II 1';\HTE 2 .•

REGULAMENTO N.74.

FOLHA N. tI.

!lE 28 llE IlEZEMBRO DE i87fj.

{) i'HESlllENTE liA PRO\'Ii'lCIA DE "IN.I', (;I~'i,\E~,
lIs:lndll da f:1l.:nldade qun lhe ,:lIllfere o arl. 1 , ~ I1 da Ini
11.':!IHl de,:!;j ,k NIlVi'mbl'o dOCllrl'enleanno, dl'll'l"lllin:J '1111\
na aITtll:adal;:io da laxa do heranças I~ Ie~arlos Stl ohsl'rvt: o
stl~uinlt':

CAPITULO L"

(jUI\O I'I\ETO. ISíli,

IlA I~IPOSIÇ,\O E QUOTA IIESPECTI\'A.

Ãl'l. I." O sello de IHlran~::lsli II'gado". l'lInlrihlliç[lO
I;unb 'lll cOldwdda pt:h dOllomillaç,lo i1,,-.II'cilll:l 1111 Laxa
di) her:lll(;as I' Itl~:lllo~-é" impllsto di"j,ln p ,LI li':lIISlObs;'11I
da prnpri,'dat\.o r)l)r I'ITt~illlde ll'sla.menLo 011 all,illll'slado.
(.\I\'ill'iL de 17 de ,Illnho di: 1809 ~~ H," e \l."),

,\1'1 ,:!," À quola do IllIjloslo sl~l'iLdl'dnsida do yalor
I'oal e l'!1'eclivll da prllfll'iedadtl lrallsmillida. PI~1aIÚl'm;l se-
gllinle.

~ I," !l,'1. p"r t:f'lIlo sobre li valor tia I'rol'rÍlJllal1e
lransmiltitia por t('s!;IlIJeI,lo ou alJ-iulcslatlu,

1.. ~\us irmãos gl.'l'llIanus,
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2." Aos sobrinhos, filhos tle irmãos germanos.
3." Ao conjuge. .
~ 2." Quinze por cento sobre o valor da propriedade

transmillida por testamento aos demais parentes e aos ex-
tranhos.

~ 3.. Quinze por cento sobre o valor da propriedade
transmi ltida ab-i ntestado.

i••Aos ir'mãos unilateraes.
2.° Aos sobrinhos, filhos de irmãos unilateraes.
a .• Aos tios, irmãos de paes.
4 .• Aos primos, filhos de lios, irmãos de paes.
~ !~.o Vinte por cerilo sobro o valor da propriedade

transmitlida ab-intestado aos de mais parcntl's. (Lei provin-
cial 2'181 de 25 de Novembro do corrente anno, arl. 18 ~~
I• <.)0 3.ell.). : "., . k..

Art, 3." As disposições do artigo antecedente, quallto á
parOlltes, não refere-se aos ascendentes e descendentes. I}('r-
deiros necessarios ou forçad os do fallecido, que são, em todos
os casos isentos do imposto. (Decreto n. 1343 de 8 de
Março de 1854; n. 2708 do Hi de Dezembro de 1860, arl.
3.° n. 5581 de 31 de Março de 1874, art. 3,0).

Arl. 4." Se a h rança ou legado consistir em usofruclo
será exigida a respectiva taxa na rasão de cinco por celllo do
valor dos objectos, se o mcsmo usofruc lo for vitalicio (, o
usofl'uctual'io tiver menos de tl'luta <lIIflOS de idade.

Se, porem, for maior de trinta annos, ainda quando o
usofructo seja vi talicio, pagará o usofructual'io Ires IJor'cco to.

Us mosmos Ires por cento seráõ pagos, quando o uso-
fructo for temporario, qualquer que seja a idade do herdri-
1'0 alI legatario. (Lf'i pr'ovincial cil. de n. 2181 arl. 18 ~~
5.° e 6.°).

AI'I.~" Oos filhos natlll'aes I'CcolliJecidos por escri.
ptura publica 011 lestamento, nos lOl'lIIOSda lei de 2 de Se-
t.embl'o de 18,'1.7.sendo-lhes jndicialmente contt~slada a qll:l-
lld.a?c de /i"l'dl'il'os forçados, culn';)I'-sc-!Ja a taxa it qlll: s:lo
sUjeitos os eslrJulJlJs, salvo O direito de J'estitui ill quando

() r'cconhecimenlo fOI' confil'm:Hll) p()r sentença fine se tomar
irl'lIl'ogavel. (Cil. deCl'el. del8GO al'L. :.l," ~ L", do 1R7!~
ar!. 4,:°).

:\ 1'1. fi." Tam.' em paj:;ará taxa a herança ou legado de
aSI:enill'nle 011 d"scendentll por allinidade :í. conjugo não
slljeito ao l'egill1L:n LIacOlllfllunhão.

0;-; adopti vos, P0I'~IIl, I'I~PUlar-sc- h;to estranhos para os
('ITllitos deste rf'glllarnento. (Cil.. doc. de 1SôO art. 3 .• ~ 2 .• ,
de 1874. art. 5.")

Al'l. 7." Os lilhos di) I,rim!jiro matrimonio, qne her-
darem de sen irl1l;lo pr0ddundu, uos termos, d~ Ol'd. Livr~
1,.," T. !JI ~ 2 0, são sujeitos ao pagamento do Jmpos~? (LeI
provinl~ial n. 2024, do L' de llezembl'O do 'IR,3, ar!.
L° ~ H.)".

~ 8.. Nos casos de curadoria e snccossão proviwria,
na fúrma da Onl. L. 1." T. G2 ~ 38, lIegirnento do dps 'm-
bargo do Paço ~ 50 e I'egulamento n 2!~:J3 de .15. de Junho
de 1851), art. !~7, será dovida a taxa, sal\'o o lI'orlo de reg,-
tituição, appal'ecendo o ausel~te. (Dec, n. 270 de 1860 ar .
4.", n. 5581 de 1874 al't. 8.").

,\rI. 9.° No lidei commlsso se altenderá ao gráo tio
pal'entesco do fidnciario e do fideicomn issal'io, com u .testa-
dor, e ao gráo de pal'entesco entl'e os .mesm~s .fiducrarlO o
lJdeicommissario, qnando este apenu? tl.ver dlre!to ao que
restá 1', por ser facultado á aquelle o dlrolto de. dispor. (OrLl.
n. ~8!) de 12 cle Outubro de1870j doc. Clt. de 1874,
art. G.•).

Arl. 10: A renuncia da terça de herança a de legados
ou dtJÍxas testamentarias, feita em favor de . q~aesquer her-
deiros 011 casa de caridadl', não prejudica o direito da fazenda
a cobrança ria I' spectiva taxa; s~:\'o o caso d? ser a .mesma
rlJnllncia feita em farOl' de herdeIros neeessarJOS. (LeiS pro-
\'inciaes n. !~34 de 1!J de Ontnbro de 181,8, art. 7.• ; n.570
de 10 cle Outubro de 1851, art. -16).

TOMO xxx; L' PARTE 2.'



CAPITUl.O 3 .•

D.\ AlUI ECAIlAl.::i.O E FISCALlSA :.\0 DO IMPOSTO.

- :li -

Arl. H. Todas as heranças. ou sejão de testamento,
on a!l-inlestailfl, cujos herdeiros e h'galarios liverem de pa-
gar taxa, scráõ arl'l'cadada~, inrentariallas, avaliaua5 c pal'-
lilhadas com audiellcia do procurador fiscal na capital, e dos
col\llclores nos oulros municípios.

~ unico. A partilha dos bens poderá eíTectuar-se de
modo amigavel, satisfeitos previamonle os impostos (Ievidos.

Arl. H;. O procurador Fiscal, por si, ou pelo solicita-
dor, a quüm dará as illstrucções l1l'cessarias, e os col\ectores
em seus municípios, assislirúõ a todos os aclos de arrecada-
(;ão e inventario para fiscalisarem a exacLidão da descripç:io
e avaliação dos bens, d&s declarações do inrent:lrianle, das

TmlO XX~ Il l'A RTE t .•

eomprl'l]f'ndrnllo n('S!.:1 (lxprr~são os qninhiirs 11OI'Nli1.ario.,
(Decret. n. ij~81 Ull 31 dl) jlarço de 18n, arl. 1:1 ~ 3.")

~ i." Os legadlJ~ ;'l I'sel'aros '1111' !"orem liberlos em lrs-
lamento, n:l0 eXL~tlendo de 200S000 a c;]da um. (Loi cil.)

~ 8.° As imagrlls e vasos sagrados.

~ n." O~ sl!n'iç.os f:Om qne for gravada. por lempo não
ex~edentl) rlo cinco annos, a manllmiss:l0 concedidél. em les-
lampnlo.

Se maior for o praso, con3iderar-se- ha corno herança,
Oll h'gado a deixa de lars sl~rviços, avaliando-sr. esles no ml'smo
juizo do invlllltario para a dl'ducção da respecliva taxa; sall'O
o easo de renllllcia para qne o liherlo entre In~o na posse
plena de sua libcrdadl'. (Lei n. 20'•.0 de 28 de Setembro dn
IRil, art. '•. 0)

~ .10. Os espolio:; du \'alor inferior á 500:mOOO. Nesle
caso, sendo notoriaml'nt(~ conhecida essa circun, tancia, os
agenles fJscaefl não prollllll"el'áõ () inventario. (Lei Prov. ciL. n.
':! Il-H art. 18 ~ 10).

F. N. '•.- :lfi -

Arl. H. A.doação rnusa mnrtis, po~ ser rqniparafla
a legado, paga o Imposlo ao lemjJu de verificar-se se ainda
sllbsiste. (f)nc. n. 2708 fio t860, arl. 5 ° 11. iJ581 de IK7/j
arl. n."; lei provincial cit. li. ':H81 artl8 ~ 7.")

A['I. I~, Das deixas e legados commettidos nas carlas
chamadas do eOllscilJncia, a taxa será cobrada na fÓl'lna I'S-
labeleeifla pela resolução de 26 de .Inlho de 1813. (Ci!. dec.
de 'IRljO art. 21, de t87! •. art. 10).

CAI'ITULO 2.°

DAS ISENÇÕES no DIPOSTO.

Ar!. 1:1. S:io isentos do pagamenlo da laX3:
~ L" As heranças e legados de pl'opril'dade on uso-

fruclo deix:l.dos ás l:asas de caridade, matrizes, igrejas e (~a-
pellas. (Llli pl'Ovincial n. 2024. do .•." de Dezembro de f873,
ar!. L" ~ 8: n. I.°exceplo os legados pios não cumpridos.
Lei Provincial n. '~3'~de UI de Outubro de IRI~8. arL. 8.').

( ~. 2.° As esmolas para serem distribuidas aos pobrC's.
(eit leI de 1873, art. L° ~ 8.° n. 2).

~ :3: O:i premios ou legados deixados aos leslamen-
teiros, não r.xcedend~ á vintena lestnmenlaria, pagando-se o
impo:-;Io (lo excpsso, quando t:ws premi:>s e legados exeed~-
rem a lIH'sma vintena, sendo para r.ste fim arhilrada na fúrma
do dl~ert~lo de :1 de .Iulho del8fH. (Resolução do Lo de
Julho de HHi; cil. lei de 1873).

~ 4: As IWl'anças e legados consistentes em apolices
(la divida publica fundada, e seus juros. ([mp. RI~sol. de /j
de Ma:'ço de .18(8),

. !"i." As alforrias ou d,)ar;ões de liberdade feitas em
leslamento r os It'gados deixados á escravos para o mesmo
fim, sornenle atô ao valor do Ir.gatario ou libertando. (Lei
Provo eiL. ~ 8: n. fj; drcreto n. 2i08 de fi) de Dezembro de
t8GO, arl. 6.°)

~n: Os Irgados inreriorp.s ú. !JOSOOO; (L'



sem constar o pagamüllto do imposto uevidu. (Alvarú dll 17
de ,Juoho lle 1809 ~~ 8.' e 9.')

A.rt. '1 I. O 12l'or.nrador fi~cal e os rolll'ctorns, acha/ido
'1l1e o Imposlo ('st:t ('lJI tl\rmllS di' SI) liquidai', 1'l'qulr,'r:lÕ
fIlie se, pl'fJceda ao calculo provisorio e C\pfinitivo, c qlll' para
o dU\'IUIl pagamento SI! arrematem do cspolio tantos 11l)IIS
f]lIantos SI'J;I/) /i1't:I'SS:trins,

, ~ 1." SIJ algulIl lierdeil'lI ou in!l're~sad" se off ",'111:1'1'
a pagar a imrortallcia devida a fazellda, e l'/I'l!t:war o pa;:a-
m."fll" em, 'no"da I;ol'l'f'nlc deutro d,: quarenla e oito Iloras,
/iall ha \', ra JII;!ar a :trl'cmataç;'io de que trata ('ste artigo.

. ~ 2." ~as aJ.lcllI:llaçul:s du I)('ns para p;lgamelllo do
Ilnpl)sto.spgll!r,sl'~liao 0.-. termos rias ('XI'CII(:ões IiSf~;lI'S /iO
mesmo JllIZIi d" 111\','nl;II'III.

Arl. 22. Hal'endo "lItrl' as dividas :lctivas da li 'rlilr.a
algullJas '111" ~e PCJ'~~() J'I'putar iJlcobJ'avei:; on de dillit'il ti-
qllid~ÇêIO, ('(lI' illsohahilidarle, fallencia on ontras cirllllll-
slall('r:ls, dos r!nl'l'drll','S, é (l('rmillido (/lll! o~ ",'nll.'i, f).'; pa-
rillCll~ o II1Iposlo :;11111'" t) ('r"dIICt.o d,IS IJlI~SlJlaS dirid;ls I'm

!lasla (Iubllt.:él IIU Juizo Llo iilventario, ou rellllIlGil'!Il as divi-
das para O:Wlltll'al'etn-sr: do pagamento da taxa, J'1'colli,'llilo-
S~l os r '.SPI:,;tivos titulas ao (;ufre dusaepusllo:; da lhe,-oul'a.-
na pro\'lnClal.

. :' llnico, Si os devrdorr:; rnhahilital'l:rn se, s('r{I', os
tlt.I!lo~ enlregllf's, ::lI)S intl'l'fl,ssarlns, qllando os r,~chrul:III,
~aIISrasl:ndo (I1'í:\'lamellln (I ImpO:'l.o, 011 (Il'ostalldo fiança
Idouea para pagai-o l'lll praso rasoilV('1.

_ Ar!. '13. ()I.lêlU!Oaos ti,tllll)s de fundos pllhlieos, I' OI\:-

<,:(wsdI' companhias ou SOCiedades, assim naciollaes ('OIUO
estrangeiras, <:.'llva a disposição do :11'1. 13 ~ 'LO, .erá a taxa
n:glllad.a reI a cotaç,io media no dh do fall"cimento do les!a-
do ou mleslado,

~ unicu. Se os titulo:, de '/uo traIa ilsliJ élrligo nãu ti vc-

- :JR -

dr.~\lez:is al.llllldivl'is, r) da cr.rl.I'za das dividas ar:li\'as e pa~-
iras, bem como para rilQlllll'llr,!iI1 IPUlIlo I~OII,'il!r:i cxp'ldi-
Çêl(1do nH~~mo 11l\'1'lIlarin. (!leci~. geral de ~2 de OutlllJl'tl.
de 186i).

Art.IG. Os juiz('s, Ilt'raute qUI'm se PI'oclluer á rtrl'e-
cadação e inventario tio:; bens ue fallecidos lestauos ou intes-
tados, dtl que sn de,'a pagar taxa, ou seja ri requerimento de
parte, 011 ex.otlh:io, ordl'ltará() previamente a citação e au-
diencia do prowrador fiscal, ou dos collectores, sem em-
bargo, nem PI'I'juizo, da assistellcia r, promoção que perten-
ce, ao promotor de resitluos.

Art. -li. As avaliações dos bens dos inventarios :iOráõ
feitas por IOl1vados nomeados a aprasimenlo tias partes e dO
procurador Iiscal ou eollectores, nos termos da Ord, liv. 3.°
til. n.

Art, ,18. A cobri1nça do imposto se <.>/Tectuará lógo que
se possa liquidar directamenle pelo inventario, em qualquer
estado ddll', ou dlsdc que esteja liquida pelo testamento a
sua importancia.

Annullada, porem, defilliti\'amentn a transmissão, ser;l
integralmente reslitulda a taxa e exigida do Ili'rddro ou le-
gatario judicialmellln econlwcido. (LI:; Provo cito n.2181
art. 18 ~ 8.")

Art. H), Se a liquidaç;lo demorar-se mais cio um anno,
o procurador fiscal ou os rcspecti "OS collectol'Bs req lIercráõ
iquidação provisoria, e por esla dJ'eclllar-se ..ha a c.obrança
Ido imposto.

A di/Terünça entre esta liquidaf;iio e a ddiniliva deter-
minará ou a cobrallça do imposto sobre o valor accrescido,
ou a restituição devida, em vista do mandado do juiz da
causa, apresentauo á l~stação em quu for feila o pagamento
rIa taxa (Lei Pro\'. dI. n, ':H81 art. 18 ~ 9.')

Art. 20. Nenhuma partilha se julgará por sentença,
nenhuma herança ou legado, ainda mesmo de usofructo,
poderá ser entrr,gup, nem se passará ou receberá quiaçãot,

f. N. 4, 39
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rem cotação obsel'vat'-slJ-!Ja á respeito t1elks a regra pres-
cripta no <.Il't. n. '

,\ rlo '21. O im poslo sobre Ileranças e legados n;lO .é
extensivo aos fructos e rondimentos havi ~ depois da mortt~
do testado ou intestac!o. (Alvarú de U de Nuvembru t.Ie 175lt.)

Arl. 'Z5 O 3ugmento de valor que tiverem os bens
tlesde a morte do testado ou intest,u!o aLé a epocha do paga-
mentu do imposLo st'ra allcndido em ~avor da fazenda pru~
villdal para flel\e se pagar a taxa denda; bem como o sera
em prejuizo da mesma fazenda a pt>rda de valor no ~a~o de
rnina tolal dos bens de que St\, compu~()1' a ItI~r;Lnç,a, Isto por
occasião da liquidação provisoria.

Arl. ':W, As arrecadações, illventarios e partilhas su-
ráõfeitas pelos jlliZl's da PI'ovI)doria, municipaes c de 01'-
phãos, conforme a lf~gislaçãlJ dxistl'ntl'.

Art. 27. O qlW fica disposto nos arts, antl'centes é ex-
t(~nsivo a todas as arrocadações e inventarios aclualmeilte
pendeutes, em qUI: ,houver ,!ivid~ de laxa 'le herellças e l~-
gados, e que não LI\'erem Sido Julgado') por sentença na e-
poca da publicação deste I'(:gularnento.

Arl. 28. O prOC41trador fisc;i1 e os t:oJlectores sãu obri-
"ados a procul'ar ter noticia, pelos 1l1"ios ao seu alcance tle
latias as heranças de fallecir!os tl'sta~los ou i.ntestados~ de
que se deva laxa, pam [II'omO\'I'r o~ l,nventHlos fl pa~Lllh~s
eorrespond,muo.se com oS parochos. JUIZeS de p~z! e sybde-
le"ados dos munidpios para lhes fazcl'l'm a partlclpaçao dos
ql~e fallecerem, o d,'ixa~('I~ h.'ra'\l:a~, examinando _ItS car-
torias dos escrivães elos .IU1Zt'S mUlllClpaes e.de orphaos, eoS
livros da distribuição todas as \'('ZI'S qlln o Julgarem necl's,
:-:al'io

Cumpre tambem aos col\eetol'es:
L" ParticipM aos juizes compdellles qual's os, testa-

rr.ent,~il'os, :lIlministradol'l's I' ('abeç.as rle casa,' qll'~ df'lxart'm
de daI' coml'çu 111) pl'a~1I If'l.~al, ao !II\'elllarHI I.' arl'('(';III:..-
~ão dos bell~l do que SI! deva taxa.

':!." HC(lu"rer aos mesmos juizc:; que rnandtJIJl intimar
esses individuos para qUI! o fação dentro de 8 dias tia iu-
timaç:io, sob as penas da I•.i.

3." Cllllllllllniea,' a thesolll'<Jria (lI'ovincial u nome das
r\l!~soas qltl:, ainda-depois .Ie inlimadas, não ti\'I'I't'1ll prot.:c-
tlielo ao invt!nlario e mais lermos.

All. 2!J. Os tl'staml'lllos que I'orelll abertos 110 muni-
cipio da capital, ou nol": LiVllr"em de s•.r CUII!/widos, logo de-
pois de regislrados, slJr;i.ü presentes ;l Sf!CÇ;IOdo collll'IlCIOSII ;'l

cargo do procurador fiscal para in~r;revd-o em til'l'o COIllPI:-
tente. lançando-se.lIll's:I vel'lI:1 d,~ apresl~nl:lç,;in por •.lle aS-
signada.

'os outros nlullit:ipio~ a inse!'Jp~:;io sl~rit f\.'Íla pelus agen-
tes fiscacs, lJ l'lll ambos os casos ('m 11m !iHO para I'SSI) Iim
('spccialmente deslinado, alwrto, nllln,'radn e rullrÍt.;ado por
clJancella na L1)1~souraria pro\'int.:i aI.

~ unico, Nenlllllll ll'stall1l~nlo ~e plldl'lÚ Illandar "di-
llÍli\'allJentll wmprir, sem que consle lor-sl.1 I'eilo a I":!.(,'rifla
remessa e inst:ripç;io.

Arl. 30, '\0 n~criv;io do jllizo da prov,'f1ori:l d,! Gapdla:-;
e rosidllos, qlle t11~jxar de fazer a rellle[~a dos l,'staml'lItos. lI;t
fúrrna do artigo allt"(~l'dentct delllrll de oilo dias da d,lla do
rq:islrll: '1lle~ll'r l:f)l'tid;io 011 prali«;ar '1l1al'llll'l' :Ido 1'I'lalim a
lesta.mf~nt() '1IW n:10 esteja ilJ~Gripto lia SflCÇ;IOdo rolltl'fH~iosl)
011 lia l'espoI;tira' t:tdll'c1oria, ~or:i imposLa a pt'lIa 1'111 '111ll in-
COI'l""!,pela respollsél bi!idadr.

Arl.:ll. A in~cripçào dos teslaml!lll0S, mesmo d'a'llll'l-
Ics que n;lo in8titlJil'f'rn IlI'l'deiros, sl!rá ftJita do seguinle
lIIod u.

~ I," Ó Ululo da inst:riilç;io com/ara do 1I111noro '1110
lhe compelir, 1I00nl~do tl'stador, natllralidadl', f'stadl', pro.
fiss;iu, dala do UUltU, re"irll'lIcia ao IOllljll) lh-Sli', dal<.l da

1'0)10 XXXXII. 1',\fiTE
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abertura do testamento, nome do testamenteiro, e praso
concedido para o cumprimento das disposiçõcs testamentari?s.

~ 2.. Serâõ designados os herdeiro e legatarios pelos
soas nomes, naturesa da herança ou Icoado, com especifica-
ção do que consistir em dinheil'O, apolices, acções, bens mo-
veis, semoventes e de raiz e outros e/feitos.

~ 3.° Abonal'-Se-hão nas inscripções os pagamentos da
taxa, á medida que se forem verificando.

Arl. 32. Os escJivães dos juizos perante quem se pro.
ceder á arrecadação e inventario dos bens dos fallecidos, sfio
obrigados a dar vista ao procurador .fiscal e aos collectoros
respectivos, dos inventarios logo depOIS do enccrramento dos
mesmos, sob as penas da lei.

~ 1.0 Os juizes o ordenaráõ quando os escrivães não
tenhão cumprido esse dever.

~ 2.° Em quanto não constar do. rrocesso que .esta
formalidado foi preenchida nlo se podora Julgar a partilha,
extrahir formaes. certidões de quinhões, nem passar ou
aceitar quitações judiciaes.

Art. 33. A cobrança das taxas devidas de heranças já
inventariadas e partilhadas será promovida pelos ml!im;
executivos, á vista de certidões extrahidas na eonformirtade
das leis em vigor. depois do inscripta~ as dividas nos livros
competentes da thesouraria provincial.

CAPITULO ,.. °

DISPOSIÇÕES GERAES.

Ar!. 3.'1. A laxa de heranças e legados recahe sobre
todos os !wns, qualquer que seja a sua naturesa, mov.eis, se-
moventl.~s, immoveis, direitos e acções, comprchendldos os
títulos du fundos publicos Oll acçõt)s de companhias ou so.
ciedades cslran;;LJil as, com lanto (IU~ lcuhão perlencido ao
defunlo llO momentu de sua morto.,

- ".3-
~ nnico. Execptnão-se (1:\ disposição deste artigo os

hl!llS il~lInoveis, movllis u semovenles situados em paiz es-
lrangOlro. .

Art. :35. S;'io comprehendidos nas disposições desle
'rc,wlarnenlo os l)Sll\angeil'Os (lei n. 317 dc:: 21 de Outubro de
18,.3 ar\. 31) e Llelles se cobrará a laxa de heranças c lei1a-
dos nos mesmos casos e plda ml~sma (órma porque SP cobra
dos nacionaes.

ArL. 36. O direito dos cofres pl'Ovinciaes á percepção
da taxa de hel'auças e legados, e a classifieaç;io da respectiva
ronda como geral ou provincial, se regularáõ pelas seguintes
tlisposições.

~ L° Nenhuma laxa se arrecadará das h~ranças e le-
g3:dos_dos lestado~ e intestados que fallccerão anles tla pu-
bl~caça~)do Alvara de 17 de .I.unho de 1809, qualquer que
sOJa a epocha em que tenha Sido ou for efTcctuarla :'I enlrerra
c dada a quitação. (Alvará de 2 de Outubro de 1811 ~ (l..
decreto de 27 de Novembro de -1812.)

~ 2.° A taxa das hl}ranças e legados dos in testados ou
testados fallocidos desde 01.° de .Julho de -1833 alé o uILi-
mo de Junho de ,1836, pcrt- nce em i['uaes partes, por me-
l~de á.s rendas geraes o ,!ro\'inciaes, ai,nda que em epochas
postel'lol'es se tenha reallsado Oll reallse a entrerra e quita-
ção. (Lei de 22 de Outubro de 183(j arl. 2.1 e lei de 21, de
Outubro de 1832 art. 77.)

~ 3.' A taxa de heranças e legados dos testados e in-
testa~os ~all~cidos antes do 1.0 de .Iulho de i833, portence
por IIIl811'0a rendl geral, posto que a enLrega e ljuitação
tivesse lugar dentro do tempo decol'rido desde o 1.. de .Iu-
lho de -1833 até o ultimo de ./unho de 183G. (Lei de 21,. de
Outubro de i832, art. 77.)

~ 4." As disposições do" paragraphos antecedente são
TOMO XXXXII PARTE 2 .•
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extensivas ao Ilsofru('.to dt~ t)i.'ll5qu.~ por herança tiVt1ss(Jmon
lenhão de passar a oulrem; devenlJo a taxa do nsofructo e da
h('rall~~a p,'rt('lIel~r 110 todo á relida geral ou em partilha
('om ;'L 1','llda provindal, (;OlIl altenção a Lempo da morte
dos lL'~tados ou illLnsLados, e sem nada influir a epocha da
eutrega e 4uiLação,

ArL. 37. As guias dos escrivães dos juizes perante quem
se fizurem os inventarios on se derem as contas testamell-
tarias, parà pagamento do imposlo, seráõ passadas em du-
plicala, afim de qne nma das vias seja por ell~s directamenLc
rerndLida á thesonraria provincial pal'a aS devidas cOllfron-
tações, devendo uma contra conLer, alem da dedal'ação
do fallceimento do testador ou ab.inte:tado, a da natlll'esa
lia hl~l'ança ou legado, a do grito de parenle~co do herdei-
ro ou lf!gatario, a de quem tiver oll1ciado por parte da fa-
zf~nda, e a do ~oliciLador respectivo.

~ llnico. A remessa OI'denada neste artigo sel'á feita
no fiUl de cada Lrimestrp, dcv(;nd( os respectlvoi\ juizes e
os de t1irf~ito em correição fiscalisar o pontual e exacto cum-
primt!nlo dôste devrr por parte dos escrivães.

Art. :18. A tax.a d~ heranças (~Iegados será escripturada
r:OIllOl'enll:J. Jll'Opria do exercicio em que for paga.

AI'1. 39. Ós livros da inscripção, de que tratão os arts.
29 e:H permaueceráõ na secção do conlencioso e nas col-
lectorias emquanlo não estiver,~m findos pela declaração de
julgamento das contas dos testamllntos, a qual será feita
a vista dos autos que o escl'ivã'o da provedoria deverá re-
metlcr dez dias <.Icpois da publicação da sentença.

Arl. ,~o. O procurador fiscal, por inter .edio dos agen-
tl~Sda fazenda, promoverá o andamenlo dos inventarios, sen-
do os referidos agentes citados e ouvidos, como fica disposto
nos arls. 1!J. e -15.

Arl. 41. As questões qne se levantarem e juizo, ou
peranto as repartições liscaes, á respeito da obl'lo -o, ap-

plica(;ãfl, iSI\IlC(;ão.an'!I:at1a(;iin e restitllição dn imposto da
laxa de heranças (l legados, sãu da exdllsiva C()lOpl~Lellciada.
alltorirladu administrativa; (decreto n. 2343 <Ir,29 dfl .Janeiro
d,) 1859, art. :3." ~~ Lo e 2ü),perLtJncelldo O julgamenLo das
mesmas questões á Lhesouraria provincial (;om recurso para
o PresidenLe da Provi neia.

Arl. ~.2. Os que injustamente se 0pposol'elll ao pa(fa-
mento da taxa, por meios judiciaes, decahindo em ulLi~a
insLancia e passada em julgado a falta de fundamento da
reluctancia havida, pagaráõ alem <.Iascustas, nov!) por cento
dH premio, contado lia dala da avaliação dos hens,em confor-
midade do disposto nos arts. 19 <.Ialei pl'Ovicial n. 570 de 10
de Outubro de 1851 e tO da de n. 606 de 22 de Maio
de 1852.

Art. 'l3. Para a imposição das multas dos alvarás de
17 de .Junho de 1809, ~ .13 e de 2 de Outubro del8H, ad-
miLtir-so-hão denuncias peranto as repartições fiscaes, e °
procurador fia fazenda, sendo o producto das mesmas multas
(tistribuido entre o denundante e a fazenda provincia!.

Art. !t1~. Os colleclol'l's no principio do cada trimestre,
remetteráõ ao procllradnr fiscal, um 3xtracto das inscripções
dos testamentos que So houverem feito no trimestre anlt'riol',
para que este possa proceder as <.Iiligencias nccessarias.

Art. !~5. Os colll!ctores que não fiserem a remesa or-
denada no 3rl. anleced,mLe, ou que não cumprirem a obri-
gação imposta no art. .28 ~ 3.°, seráõ suspensos pela the-
souraria provincial por um á seis mezes, além <.louma muHa
igual a porcentagem <loque se arrecadar ,iuranto a suspen-
são, cum recurso para o presidente da provincia.

Art. 46. Ficão revogados os regulamentos n. 2.) de f)
de Dezembro de 18M>, n. 32 de 28 de Dezembro de 185'. e
mais disposições, ordens ou instrucções em contrario.

As autoridades, a quem o conhecimento deste pertencer
o execul:3I1l e fação execu tal' . '
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o SI~I~rt.tario drt gü\'errio :1 I'"ça imprimir . pnhlil'.ar

Palado do governo da pro\'inl~ia dI! Minas Gl1ra('s, Illl1
011 rn I'rl'to, 28 de Ilezembro de 18J;j.

I'EDI\I) VICENTE DE AZE\'EDO.

OURO PRETO -1876. TVP. DE J. F. DE PAULA CASTI\O .•..
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