
Cantillo A ugwto Maria de Brito.

Camillo Augusto Maria de Brito.

Para V. Exc. ver.

Ezequiel Augusto N unes Bandeira a fez.
Sellada e puolic.;a<1a nosta 8ecretal'ia aos ~l de Dezem-

bro de 1880.

Amaro. todo o territorio que verte parll as cabeceiras ,lo Pu-
I'aopeba,
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LEIN. 2ôô2,-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880,

O Oonego Joaquim José de Saut'Anna, Oommendador
da Ordem de Ohri8to e Vice Presidente da Provincia de
i\I inas Genles: Faço sa bel' a todos os seus haui tantes, que
a Asscmblea Legi»lativa Provincial dec.;retou, e eu sauc-
cionei a Lei seguinte:

Ar't. unico. Fica pertencendo ao districto e fregue-
zia de Santo Amaro, desmembrado do distl'ictO do Gloria,
da fl'eguezia da Oapella Nova das DOl'es, do tel'lI1O de Que-
luz, to,lo o tel'ritorio que verte pum 'as cabeceira" do l'a-
raopeba, ficando a divi:;a pelo alto da serTa que divide clS
agua~ do Piranga, Oilrandahy e Paraopeua; l'o\'Ogadas as
disposiçãe" em contrario.

Mando, portanto, a to,las às autoridade.; a quem o co-
nhecimento e execuç:\o da referida Lei pel'tel,lcer,q ue a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente c.;@1l10nella se con-
tem. O Secretario desta Pl'oviocia a [ayil imprimir, publi-
car e eorror, Dada no Palacio da Pl'esidencia da Provincia
de Minas Geraes aos tt'inta dias do mez do ,lovernbro do An-
no do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chri~to, de mil
oitocen tos e oi tenta, qu inq uagosimo nono da 1ndependen-
cia c.do lmperio.

JOAQUlII1JOSE' DE SAN'l"ANNA.

O Conego Joaquim Jo~é de Sant'Anna, Commendaclol' (la
Ordem ue Chl'isto e VicO' Presidente ua l'f(wincia de Minas
Gemes: Faço saber a touos os seus habi.lallles, que a Assem-
bleu Legislativa PI'ovincial decretou, e eu sanccionei a Lói
l:íuguinta: '

Desmembra da freguezia da Vir'ginja, e unnexa á de Pouso Alto
a fazenda de.José Venceshío de Salles, '
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LEI N. 2660-DE 30 DE NOVEMl3RO DE 1880.

LEI N. 266l-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Camillo Augusto Maria de Brito.

Sellada e publicada ne~ta Secretaria aos 4 de Dezom-
bro de 1880.

Desmombra do districto do Gloria, e incorpora á freguezia de Santo

Desmembra da freguezia de S. José do Chopotó, municipio da
Pirunga, e incorpora á de N S. das l\lel'cê~, ~o do Pomba, a fa-
zenda de Francisco Antonio de Oliveira.

o COllen'O Jóaquim José de Sant'Anna, Oommend,,:dor
da. Ordem d: Ohristo e Vice Pre;idente (Ia Provincia do
:Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, q.ue
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sancclO-
nei a Lei seguinte: ,

Art. 1.0 ,Fica dosmembl'ada da .freguezla de S, José
do Ohopotó, municipio da Piranga, p~ra a fl'oguezia d~ N.
S. das Mercês, termo do l-'omba, a fazenda de FranCISco
Antonio de ali veira, residente naquella freguezia.

Art. 3.° Revogam se as (Iispo~içõtls om cont1'ario.
Mando, portauto, a t~clas as autoridade" a quém o co-

nhecimenlO e execução da' reftJrida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão int~ira,1l1ente c0r11:0nel,la ,se
con terno O Secretario dos ta PrOVlllCla a faça 110prllOlr,
publicai' e correr. Dada no P~lacio ,da Pl'esidencia da Pro-
vincia de ;\li,las Geraes aos tl'llltadtasdo mez de Novem-
bro do Al1llO do 11ascimento de Nos~o Senhor Jcsu~ CllI'i<;to,
de mil oilOcento,s e/Oitenta, quinquage'imo noHo tia Ir ,,-
pendeucla e do Imperio. .

JOAQUIMJOSE' DE SAN'l"ANNA.
Para V. Exc. ver.

Anacleto Queir'oga Martins Pereira a fez,

SellarIa e publicada nesta Secretaria aos 21 de Dezem.
1)1'0 de 1880.



JOAQUIM .JOSE DE SANT'ANNA.

LEI N. 26ô4-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Elova á categoria de freguezia o districto do Inha~ma. do termo do
Seto Lagoas.

-- ,
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contos e oitenta, quinquagesimo nono da Indopendencia o
do Imperio.

JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.
Para V. Exc. ver. .
, Ez~quiel Augusto Nunes Banrleira a fez.

de l~~IÓ~da e publtcada llest,a Secretaria aos 21 de Novembro

Ca~il!O Augusto Maria de Brito.

O Conego .JoaquÍll! José de Sant'Anna, Commendador da
grdem .d~ OhrJsto e Vlce-Presidente da Provincia de ..Minas
bletaes. ~<aço.saber a todos os seus habitantes, que a Assem-

ea ,LegIslatlva Provincial decretou e eu sanccionei a Lei
segulllte: '

t
Art. 1.° Fica elevado á categoria de freguezia o distri-

c o-Inhauma, do termo de Sete Lagoas.
Art. 2.° Revog~m-se as disposições em contrario.

~Iándo, portan to, a todas m: au toridades a quem' o co-
nheCImento e execução da referida Lei pertencer que a cum-
pram e façam cl!mprir tão inteiramente cemo n~lIa se con-
tem. O SElcretarlO desta. Provincia a faça imprimir, publicar
e.correr. ~ada no Pa.laCI') .da Presidencia da Pr'ovincia de
Minas ~elaes, aos telllta (has do mez de Novembro' do Anno

Nascunento de Nosso Senhor Jesus C sto de mil oito-

2." Secção.-O Vice Presidente da Provincia, nos ter-
m?~ da L.eI n. 408 de 12 de Outubro do 18.18, manda que
seJao pubhcadas em avulso as Leis ns. 2554 2"7"" 9(j-8 26°0
9UlJ8 0)710 d d ' U , - I, O,_ ~ _ , esta ata, elevando á fl'eguezia o districio do
lnhaum~. creando os municipios de S Joã Nepomuceno e
S',J~sé d Alem p~l'ahyba,~reando cadeiras de instrucção pri-
m,trla, creando a fI eguezla de Montei ros, e annexando ao
termo do Curvello o districto de Almas

Palacio em Ouro Preto, 30 de Nov~;l1bro de ~S80.

JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

LEI N. 25ô3,-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Para V. Exc. ver.

,. Anaelelo Qttei1'oga Ma1'tins Pereira a fez:
Sella<la e publicada nesta secretaria .aos 21 <leDezembro

de 1880. 'CamUlo Augusto Maria de B1'ilo.

Transfere da froguezia o municipio do Rio Novo p~ra a fl'eguezi~ o
, rnunici{Jio do Jui<\ de Fora, a fa1.end~ da Boa Vista, de Salathlol

de Faria Lobato.
O Conego ,Joaquim José de Sant'Anna, Commendado~ da

Ordem de Christo e Vice Presidente da Provincia de Mmas
GeraeS: Faço saber a todos os seus hllbitantes, qu.e a ~ssem~
blea LP-gislativa Provincial <lecretou, e eu ~ancclOneI a LeI
seguinte: ' .' ..Art. 1.0 Fica. pertencenllo á fregllezla. e mUn\ClplO de
Juiz de Fora à fazenda da Boa Vista, propriedade de Sala-
thiel <lo Faria Lobato, situa<la na freguezia e municipio do
1tio Novo.Art 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a qu(>m o conhe-
cimento e execuçào da refel'i(la Lei pertencer, quo a cum-
pram e façam cUfllPl'i[' tào Íl~tei[:a,rne[:tp- ~orno. n~lla se ~o[\-
telO. O Secretario desta Provlncla a laça Impl'll\ll[', p,;bltcar
e co['rer. Dada no' Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes, aos trinta dias do mez de Novembro d? A~ll1
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus. Christo de m1l OIto

O
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.!>"rt. I." Fica tle;;mombra<la da frcguezia <la Vi rgi n ia, e
UI1\j(>:;uLt Ú de Pau:>" Alto, [un!Ja,; do Illunicípio d'este nUl\le,
a fazell,\a (\8 Jo,é Venceslào de Salles.

A.rt. 2.0 Revogam-se as dispusições em contrario.
Mando, portanto, a toila:> as autol'1da<les a quem o conhe-

cimento e execução da refel'ida Lei pertencer, que a cum-
p['am e façam cumprir tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
cal' e correr. Daua no Palacio da Presidencia da P ['ovincia
<le ,,'1 inas Geraes, aoS tri n ta dias do mez de Novembro do
An[1\.l (lo Nascimento <le I osso "enho[' Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da 1ndependencia
e do 1[0perio,
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JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANr;'A.

Revoga os 3.° do art. 2,° da Loi n. 2039.

O Conego .Joaquim Jose 'de Sant' Anna, Oommenda,dor
da Ordem de Ohristo e Vice-(>resielente da PI'ovincia de Mi-
nas Geraes: Faço saber a todos os seus habitaute." que a
Assemblea Legislativa Provincial decretou, o eu sunccionei
a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica revogado o S 3.° do art. 2.0 ela Loi n.
20:39, que desmembrou as fazendas de Tres Barras e Tumba
"do municipio de Ouro Preto para o Dom Fim.

Art. 2.° Revogam-se as dis posições em co~trario.
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LEI N. 2UG0-DE 30 DE NOVEI\IBRO DE 1880.

Para V. Exc. ver.
Ezequiel Augusto Nunes Banâeil'a a fez.

Sella(Ja e publicada nesta Secretaria aos 21 llo Dezem-
bl'o de 1880. '

Camillo Augusto M ariq, de Br'ito.

LEI N. 2667-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880..

OConego Joaquim JMe 110. ant'Anna, Commen(lador ua
Ordem de Chri:;to e Vice-Presidente da Provincia de Mi-
nas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a As-
semblea Legislativa Provincial decretou, ~ ou sanccionei a
Lei seguinto:

Art. l.0 Fica desmembrada da freguezia da cidade do
Araxà,e annexalla a de Nossa Senhora da Conceição, a fazen-
da donorninada Mandioca, pel'tencente ao coronel Fortu-
nato Jose (Ia Sil\,ll Botelho,

Art. 2,° Rüvogam-:,:e as <1isposições em contrario.
Man(lo, portanto, a: todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da refei'ida Lei pertoncer, que a cum-
pl'illll é façam cumprir tão inteiramente como nella se con-
telll. () SeGretal'lo desta Provincia a j"1Ça. imprimir, publicar
e ~orrer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
l\Iinas Geraes, aos t.rinta dias (lo mel. de Novembro do Anno
do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christ'J do mil oito-
cen tos e oi ten ta, q uinq uagesi mo nono 9a Indepenllencia e do
Im l)erio.

[)eSlllem1Jra da fl'cg'uezia da cidade do Al'axiÍ, e annexa iÍ de Nossa
Senhora da Conceição. a fazenda denominada l\Iandioca, per-
tencente ao cOl'onel ["Ol'tunato Josó da Sil va Botelho.

JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

Camillo Augusto Maria de Brito:

Camill(l Augusto Mária de Bl'UO.

LEI N. 2665-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Para V. Exc. ver.
Anacleto Queiroga Mar'tins Per'eira a fez.

Sollada e publicada nesta Secretaria aos 21 de Dezem.
bro do 1880.

O Conego Joaquim José de Sant'A:nna, Commenllador
da Ol'dem d~ Christo e Vice-Presidente da Provincia (lo l\li-
nas-Gera'es: Faço sabel' a touos os seus habi tan tos, fI UO 11.
Assemblea Legislativa Provinci:d decretou, e eu sanc(;ionei
a Lei seguinte: . , .

Art. unico. Fica elevada a categoria de districto (le
paz a pOVO<lçãOdo Gamba, portencente ao uistricto da çi(latie
do Bom Fim, sob a invocação do Santa Cruz das Agua,; (lla-
ras, comprehenuendo, alem do seu territor!o,.os d~ .Cad10oi-
ra uos Amorins, Sesmarias de baixo e dl' Cllna, VJelraS, C .
queiros, fazendas do ~ajor Ignacio. José da Silva l\lalta, ~
dosherdeiros de .]oron11no José lJerelra e a da 'Soletiade; fI-
canuo incorporado a parochia de N. Senhora das Dol'l'!s da
Conquista, do mesmo municipio; revogadas as disposiçõos em
contl'ario.Mando. portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente .c0m~ n~lla se ~nn-
tem, O Secretario desta Provihcia a faça Impl'JlnJr, publl(;<lr
e correr. Dadá no Palacio da Presiclencia da Provincia li
1Iinas Geraes aos trinta dias do mel. de Novembl'o' do Anno
do Nasciment~) de No%o Senhor Jesus Christo de mil oitoo

centos e oitenta, quinquagesimo nono da Independoncia e (lu
Imperio.

Eleva à categoria de districto de paz a povoação do Gambá, pcr-
tencente ao districto da cidade do Bom Fim, sob a invocação de
Santa Cruz das Aguas Claras,

Pam V. Exc. ver.
Ezequiel Angusto Nunes Bandeira a fez.

Sollaua. e publicaua nesta Secretaria aos 4 ,ue Dezembro
de 1880.

centos e oi tenta, quinquagesimo nono da Independencia e do
Imperio.
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Revoga o art. 1.0 da de n. 1906 de 19 de Julho de 1872.

O Conego J oaq u im Jose de Sant' Anna, Commendador da
Ordem do Christo e Vice Presidente da Provincia de Minas
Gemes: Faço saber a todos os seus habItantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a
Lei seguiu te:

Art. 1.0 Fica revogado o art. 1.0 da Lei n. 1906 de
H) de Julho de 1872, que regula as divisas entl'e as frerrue-
zias de Madre de Deus do Angú e a da Leopoldina, e ti em
vigor. o art. 4.° da Lei n. 1198 de 9 ne Agosto de lS()4, que
anterIormente à citada Lei regulava aquellas divisas,
menos o S 2.°, na parte que desmembrou da freguezia da
Leopoldina, para annexar à da Madre' de Deus, as fazendas
do 130m De~tino, Morro Alto,IProvidencia, Santa Ursula,
e o territoi io da margem direita do Pirapitinga Grande; es-

LEI N .-2669 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

A nacleto QtteÚ'oga ].fartins Pe1'etra a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 21 de Dezem-
bro de 1880. .

Camillo Augusto Maria de B1'ito.

Para V. Ex. ver.
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do Corrego do Retiro de Manoel Coutinho, e por este abaix.o
ató ao Rio Mareado.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridaues a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pHrtoncer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como 'nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos trinta dias do mez de Novembro do
Anna do Nascimento de Nosso Sonho r Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia
e do Imperio.

JOAQUIM JOSE DE 'SANT' ANNA.

Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2668-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.,

Mando, portanto. a todas as autoridades a quem o co-
nheci ,ento e execução da referida Lei pertencer, que
cumpram e façam cumprir tão inteiramente cumo nell1.
contem. O Secretario de ta Prov,incia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palado da Presidoncia ,da Pl'(l\'l,l-
cia de Minas Geraes, aos trinta diag do mez do, NovemlJro ,lo
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Ohristo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimú nono da Indep13lHlencia
e do Im perio. I

JOAQUIM JosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Ex. ver. ",
Ezequiel Augusto Nunes Bandeir-a a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 21 de Dezem-
I bro de 1880.

.•••ltel'a as divisas da fl'eguezia de Sant'Anna do Sapucahy,munir:ipio
de S. Gonçalo do Sapucahy.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna,Commendador da
Ordem de Christo e.Vice-Pçesidente da Provincia do i\li-
nas Geraes: Faço saber a todos os, seus habitántes, que a
Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei
a Lei seguinte:

Art. 1.0 As divisas de Sant'Anna do Sapucahy, mu-
nicipio de S. Gonçalo do Sapucahy, ficam alteradas pela
seguinte forma: com o Congonhal, as divisas comprehendem
o terri torio que ainda perténce a freguezia de Sant' Anna do
Sapucahy;quanto ao ecclesiastico,o territorio que pertencera
á mesma freguezia e districto; com o municipio de C;ü~las,
as;rlivisas são pelo.Rio Mareado até as suas cabéceiras no al-
to da Serra do Cervo; com o' Mareadinho, pelas actuaes di-
visas, a sahir na ponta do valIo de Domiciano Ramos No-
gueira e Francisco Tavares Paes, e por este vallo adiante,a
descer no Ribeirão do Paiol, e por este acima às suas cabe-
ceiras e alto da serra do Campo, e poroste, á esquerda, sa-
hindo no va110 da divisa de Manoel Cou"inl1o Xavier Rego
com José Dias de G. Junior, e por este vallo abaixo ató ao
Co rrego do Samba, atravessando, rumo direito, a cachoeuir



JOAQUIMJOSE' DE SANT'ANNA.
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LEI N. 2671-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Manda pertencer á freguezia '. de Nossa Senhora das Mercôs do
Pomba a fazenda que foi-dos Christos, desmembrada da fre-
gnezia da cidade do Pomba.

Camillo Augusto Ma~'ia de Brito.

O COllego Joaquim José .de Sant'Anna, Commendador
da Ol'dem de Christo e Vice Presiden te da Provincia de
Minas Gemes: Faço sabel' a todos os seus habitantes, que
a Assemblea Legislativa 'Provincial decretou, e eu sanccio-
nei a Lei seguinte:

Art. unico., Fica pertencendo á freguezia de Nossa
Senhora das Mercês llo Pomba a fazenda quo foi dos Chris-
tos, desmembrada da freguezia da cidade do Pomba. deven-
do a ,divisa se~ pela natcente e vertente do Corrego de S.
}Jolll!1lgos aualxo, até eucontrar as divisu~ anticrus com o
Pomba e Mel'ces, no Conego dos Arrudas; revoga<las as dis-
posições em contrario.

~lando, portanto, a touas as autoridades a q'uem o co-
nhecllrlento e execução ela referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
cO~ltern, O Secretario desta Proviucia a faça imprimil', pu-
blJcar e correr., Dada no Palacio ela Presidencia da Pro-

nhecimento e execuçiio, da referida Lei pél'tenCel', que a
cumpram e façam oumprir tã) iuteiramente como nolla
se contem. O Secret.ario desta Provincia a faça illlprimil',
publicar e coner. Dada no Palacio da Pre"idencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos trinta dias cio mez de l Tovcm-
bro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chl'isto
de mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Indepen-
dencia e do Im perio.

JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

Anacleto Queiroga Martins Pe~'eira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 21 de De-
zembro de 1880.

Camillo Augusto Maria 'de Brito.

Para V. Exc. ver.

Anecleto Queiroga Martins Pereira a fez.

SeBada e publicada nesta secretaria aos 21 de Dezem-
bro de 1880.

LEI N. 267,0-DE 30 DE NOV'EMBRO DE 1880.

Transfere da Íl'e"llezia de Santo' Antonio do Amparo, termo da
Olivei-ra, para0 a freguezia e termo de Bom Successo, por suas
actuaes divisas, diversas fazendas.

O Con'erro Joaquim José de Sant'Anna, Coml~endadol'
da Ortlclll d~ Christo e Vice Presidcnte da ~)rovlnCla do
Minas Gerae,;;: Faço sabcl' a tr)dos os SCll~ habItantes, que ~
Assemblea Legislativa ProvinciaL decretou, e eu sanCClOnOl
a Lei seguinte:' "

AI:t, unico. Ficam transferirlas da freguezla de S~nto
Antonio do Amparo, termo da Oliveira, pa,ra, a fregu~zla e
termo do Bom Suçcesso, por suas ~ciuae,s diVIsas, ~~ t.a,z~n<-
das dei Pedro Luiz de Avellar, MIguel Gonçal.ves ,li~llelr,l
e Antonio Carlos Férreira; revogadas as tlJsposlçoes em

contrario.
!vlando, portanto, a todas as autoridade~ a quem,o co-

tabeleciclo~ como divisas entre as duas fl'eguczias o:; lillli-
te,,; das <[\latl'o fazeutlas l'(;feri~las, quo ficam assim pel'telJ-
celldo à fl'CO'llczia tia Leopoldllla. ' ,

Art. 2~. Revogam-se as (lisposjç~e,.; em contrario.
Mando, portanto, a todas aS,autol'l~adu:; a quem o co-

nhecimcnto c execução da referida L81 pertencer, que a
cumpram o façam cumprir tão il~túi,ranHmte ~omo, n~!la se
contem. O Secretario desta PrOVlllCla a faça lmprumr, ~u-
blicar e correr. ,Dada no Palacio da ,Presidencia da Provtn-
cia de Minas Geraes, aos trinta dias ,do mez de D,ezen~bro l~()

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jes us ChflStO ..e m,ll
oitocen to" e oi tenta, q iünquagesimo nono da I ndependencla
e do Imperio.
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JOAQUIMJOSE' DE SANT'ANNA.

Transfere para o arraial do Onça a sóde d~ fl'eguezia dó Cajurú,
municipio de S. João d'El-Rey ..

LEI N. 2674-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880,

. ,

o Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador

-25-
LEI N. 2673-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

.Camillo Augusto Maria de n~'ito.

.Para V. Exc. ver. ,
Anacleto QueirogaMartins Pet'eira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 30 de Dezem-
bro de 1880.

Manda pertencer ao municipio de S. Gonçalo do Sapucahy as
freguezias de S. Francisco de Paula do Machadinho e Santa Ri-
ta da Boa Vista, que se denominará Santa Rita do SlIpucahYi o
ao municipio de Pouso Alegre a freguezia de Sant'Anna do Sa-
pucahy.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador da
Ordem de Christo e Vice Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Art. unico. Ficam pertencendo ao municipio de S.
Gonçalo do Sapucahy as freguezias de S. Francisco de Pau-
la do Machadinho e Santa Rita.da Boa,Vista, que se deno-
minará Santa Rita do Sapucahy, esta desmembrada do ter-
mo do ltajubil. e aql1ella do rie Alfenas; e ao municipio de
Pouso Alegre a fl'eguezia de San t' Anna do Sapucahy, des-
mernbl'uIla do de S. Gonçalo do Sapucahy; revogadas as dispo-
sições em contrario.

Mando, pClrtanto, a tcdas as autoridades 'a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramen,ttl como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Pl'esidencia da Provin-
cia de Minas Geraes ao& tl'inta dias do mez de Novembro
do Anuo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chirsto de mil
oitocentos e oitenta, quintIuagesimo nono da Independencia
e do Imperio.

Camillo August? Maria de Brito.

Camillo Augusto Maria de Brito.

• , S 'A, JOAQUIMJOSE DE ANT NNA.
Para V. Exc. ver.

Ezequiel Augusto Nunes B.andeira a fez.
Sellada e publicada nesta SecretarIa aos 30 de Dezem-

bro de 1880.

\'incia de Minas Geraes, aos trinta .dias do mez de Novem-
brll d,) Anna rio Nascimento de No,so Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos c oitenta, quinquagesimo nono da Inde-
pendencia e do Im perio.

JOAQUIMJosE 'DE SANT'ANNA.
Para' V. Exc. ver.

Anaclelo Queirpga Afartins Pereira a fez.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 30 de. Dezem-

bro de 1880.

LEI N. 2672-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Eleva á categoria de cidade a villa de' Sete Lagoas.

O Conego Joaquim José de SanfAnna, Comm~n'd.ador
da Ordem de Christo e Vice-Preilidente da ~rOVI1lCla de
Minas Geraes: Faço saber. a todos os seus habItantes, q~e
a Assemblea Legislativa Provincial decretou,e eu sancclO-
nei a Lei segu in te: . .' .

I Art. unico. Fica elevada a categoria de Cidade ~ vl1la
de Sete Lagoas; revogadas as disposiç?es em. contra no.

Mando, portanto, a todas as au~oI'ldad.es a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que
li. cumpram e façam cumprir tão inteiramente ~omo.n~l-
Ja 1'e contem. O Secretario desta Provincia a faça.lmpl'l!nlr,
public:!r e correr. Dada no Pa~acio ~a Presidencla d~ Pro-
vincia de Minas Geraes aos tl'lnta diaS do mez de No~em-
bro do Anno de Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chnsto,
de mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Inde-

I pendencia'e do Imperio.
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Ezequiel Augusto N1,mes Bandeira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 30 de Dozom
bro de 1880. ' " - -

Camillo Augusto :AI aria de B?'ito.

pl'am e façam ct~mprir tão inteiramonte c@mo neIla so con-
~~r~1.? ~ccretal'lo desta Pro,vincia a faça imprimir, publi-
l:,lt ~ (:01 reI', Dada no ,Palac,lO da Presidencia da l~rovincia
dC.J.\lllMSGeracs aos trmta dias do mez de Nove 1•• d AI T ' ' mulO o n-
n,0 (O ascllne~lto de N~sso Senhor Jesus Christo, do mil
o~tocelltos e o.ltenta, qumquagesimo nono da Independeu-'
cla e do ImperlO. '

" JOAQUIMJOSE' 'DE SANT'ANNA
Para V. Exc. ver. .

LEI N. 2676-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Marca as divisas entre o Itaju~á-novo e o ltajllbá-vo!'hO.

. O Conego .Joaquim,José de Sant'Anna, Commendador da
~ldem de Ohrlsto e VIce-Presidente da Provincia do Minas
b'lera~s: .Ft1? saber a, to~os os seus habitantes,quf3 a Assem-

ea" egls alva Provlllclal decretou e eu sanccionei a Lei
segumte: '
, Art. unico, As divisas entre o Itajubá-novo e o Ita'u-

~h-velho ~e~ão começo no Ribeirão de Santo Antonio ,J_
~al~do as. dlv~sas de ,Jos~ Luiz da Silva, e por estas acil~~~O~llé
(s', ,e Flan~~sco J?aqullll de Sant'Anna, o por ellas abaixo
atu ao Rlbellão das Bicas atrave '<;anuoeste Rib' '1"-mo direiV ao E . - l' '.( 81 ao em ru-t v( 'splgao (O Quilombo, e por este acima até en
~~I;I/~;~a~ ~~t1;~\~S~'l~{~rnal'llO, e por est? abaixo, p~oCUt:and~
d' " d .' 110, e por este abaIXO até encontrar as
,n~sas e Jacllltho Per~lira da Silva' revogadas d'

slçoes em contl'ario. ' ( as lSPO-
~lanuo, portanto, a todas as autoridades a quom o

nheclmento e execução da referida Lei pertencer que a Cll~~-
pram e façam cl,lm[lri r tão in tei ramen te como n~lIa ;e con -
tom. O Seeretal'lo ,lesta Pt'ovillcia' a faça imprimit' bl'-
e ~Ol'l'el'. Dada no Palacio da Presidencia da Pr' 'pu" Icdat,
1\1II1'lSGe' t " (ovlllCJa,- laes", aos rmta dias do mez de Novemb['o de
Anna do Nasclluento de Nosso Senhor Jesus Christo. de mia

Camillo A ugustoM aria de Brito.

O Conego Joaquim JOS8 de Sant'Anna, Commendador
da Ordem de Chri~to e Vice Presidente da Provincia de
Minas GemeS: Faço ~aber a todos os seus habitan tes, que
a Assemblea Legislativa Provincial decret')u, e eu sanc':
cionei a Lei seguinte: \

Art. unico. Fica elevada á categoria de districto de
paz a povoação de Thebas, da freguezia da Piedade, termo
da Leopoldinu, com as divisas que a respectiva municipali-
dade demal'car; revogadas as disposições em contrario.

Mando, pol'tanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecime!lto e execuç'\o da referida Lei pertencer,que a cum-

LEI N. 2675-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.
,

Eleva á categoria de distl'icto de paz a povoação de Thebaa, da
fl'egueúa da Piedade, termo- da Leopoldina.

da Ordem do Christo e Vice Presidente da Provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que
a A.ssemblea Legislativa P.rovincial decretou, e eu sanc-
cionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica transferido para o arraial do Onça
a séde da freguezia do Cajul'\l, municipio de S. João d'Ei-
Rey; revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto,. a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e oxecução da referida Lei pet.tencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella so
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Gentes <"tOstt'inta, dias dó . mez de Novem-
b~o do Anno do Nascime,nto de Nosso Senhor Jesus Christo,
de mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Inde-
pendencia e do Imperio.

J OAQUIMJOSE' DE SANT'ANNA.
Para V. Exc, ver.

A uguslo J.vI. da Costa Lima a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 30 de Dezem-
bro de 1880.



JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

Nunes Bandeir'a a foz.

Secretaria aos 4 de Dezem-

Ezequiel Augusto

Sellada e puhlicada ne3ta
hro do 1880.

Para V. Exc. ver.
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centos. e oitenta, quinquagesimo nono daImporto. Independencia e do

JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

Camllo Augusto,Maria de B,-ito.

LEI ~. 2678-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Crea o municipio de S. José d'Além Parahyba.

O Conego Joaquim Jo é de S t' \ COntem 'de Chislo e VI'ce [:J 'lant fdnna, ommendador da

G
rOSlC en e a Pro' " d 1\'

eraes: Faço sab r a todos os seus h . VlnCla e limas
sOt~blea Legislativa Provincial d' tabltantes, que. a A..s-
Lel segui n te: ecre ou, e eu sancc lOnel a

Art. 1.0 Fica crendo o muni ," d S
Parahyba, composto d'l' f .ClplO e . José d'Alem
brach do m ... d ,;; regllezlas deste nome desmem-

e . unlclplO O Mar de Hespanha d í1' ,
na do Plrapetinrr" do . . . ,e a \ e Sant An-o", muntClplO ria' Le 'do
aquella ~reguezia.á categoria cio vil'la. IIpO! tna, elevada

S 1. O tOl'l'ltorio d. f . IAnO"ú 1\lO de . t ,1 r.eguezla e a 1\. ladre de Dens do
. o ' . mora en l'e as ltnha f .' I' .Plrapetinga e o Rio Parah 'h.' s erro,t.s r <l.I~eOl~()ldlll;l e

quelle nOlllO fi~a 'wnex.td~ ~ até elljC?ntt ar o <!lsln<.;to d'a-
Parahyba.' ' . , paroc lia de Sito .rosé d'Alem

~ '). A d";:; _. S lVlsas entre S J é d'AI
Santo Antonio do Aventureiro" ,,?S em Parahyba e
oncl.e nasce o Rio C .• ;"' ser ao pelos altos da sorra
tencendo a S JOSAOId1~e\llç,1O,fiplCandoas suas ".ertontes por-

• t: : em ar'lhyba' , I"
esta frl3guezia e o Mar de I-Ie .' I " e as c rVlsas entre
gjllindo a linha divisoria das sf~~~r~~a~er~o DP,eJ~~erra, se-
e e So \lí':a, Lucas Anlonio Mo t ., . o 1. oão Soares
Mon teiro Lei te Drs Ed lldell dOde Bar~'os, José Maria, . uar O o Almeida Magalhães,

Camillo Augusto Maria de B}'ito.

Para V. Exc. ver.
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o Conego Joaquim Jo:;é de Sant'Anna, Commendador da
Ordem de Chl'isto e Vice Presidente.da Provincia de Minas
Genl.es: Faço saber a tOllos os seus habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei

seguinte:Art. 1.0 Fica creado o municipio de S. João Nepo-
muceno, e elevado a villa esta freguezia.S 1.0 O !lOVOmunicipio so compora, alem da freguo-
zia de S. João Nepomuceno, do districto de Santa Barbal'a e
da freguezia dá. S. S. Trindade do Descuberto, ambos des-
membrados do Rio Novo, o da parochia de Dores 'le Monte
Alegre, desmembrada do municipio, do Mal' de Hespanha;
e se in~tallará depois de offereGidos pelos respectivOS ha-
bitantes edificios para casa de calOara e cadêa, e para esco-
las de instrucç<1o primaria, nas condições de aceitação.

S 2. o Este mun icipio, que ficara pertencel~do a co-
marca do Rio Novo, tera todos os officios de justiça creados

por lei.Art. 2.. ~evogam-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida Loi pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como' nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar
e correr. naua no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes, aos trinta dias do mez de Novembro do Anno
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-

LEI N~ 2677-DE 30 DE NOVEMBRÇ) DE 1880.

Crea o municipio de S. João Nepomuceno.

Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez

Sellada e publicada nesta secretaria aos 30 de Dezem-

bro do 1880.

oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia

e do Imperio.



LEI ~. 2580-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Crêa cadeiras de instrllc - . ., . çao pl'lmal'la em divel'sas localidades.

O Conego Joaquim José 1 S t'AOr<lem de Christo e Vice-Pr~e'd a~ nna, C~ml~1endador da
Geraes: Faço saber a touo SI en e da~rovll1cta de Minas
sel~bl~a Lrgislativa Provi~~f lse~ls ,htabltantes, que, ,u AS-
LeI seguinte: a (eCI () ou, e cu sancclOtlei a

Art. 1.0 Ficam cr'eadas d' ' d'nos seguintes lugares: (, ca eIras e lllstrucção primaria

!3 1.0 Na freguezia dos Paul' t. t 'guezia UO'1'1'emed'l! 'term~ J ~~ ,as, ,ermo do SelTo;na fre-
Borda da Mata te~\llà de ;)0 la Pardo; na freguezia da
COllceiç:1o dos Ouros terll10 u o~s~ ~lefre; n<~freguezia da
zia do S José ue 'l'ol~do tO., os (O Paralso; na fregue-
Morro da Garça, termo' doerJ~~ ~Je ,Jagua,I'Y; ,no aq'aial do
termo de Caethé' no I' t 'Ct 1vel10, no dlstl'ICto do CuiaM
Alegl'e, da pal'oc'hia d( '\}'IC o de Sa,nto Antonio da Val'z~~
xambú, termo de Eae ~nda~JlO M~>l'el,m; na p~1J()ação do Oa-
guezia da Madre de D~U ~' no dl~t:l?to da Piedade, da fl'e-
sexo feminino. s, o mUlllclplO do Turvo, todas do

~ 2.. Na freguezia da C .do Carmo do Rio Clar' . onc~lçiIo da Apparecida,rlo termo
Curvello; na povoaçã~' ~~ ~~a!al dBOAndrequicé, .termo do,. ~lm ranco, termo ae Santa

Ezequiel Auguslo Nunes Bandeira a fez.

Sellada e publicad t .Ile 1880. a nes a SecretarIa aos 11 de Dezembro

Camillo Auguslo Maria de fl)'ito.

Para V. Exc. ver.,
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Mando, portanto a todas as t 'd d
cimen to e execução da referida ~1 ,01'1 ~ es a quem o conhe-
pram e façam cumprir tão i t . ~,I pelttencer, que a cum-
tem, O Secretario ,lest" P ~ e!lamen e como nella se con-

U <Ao rOVlnCIa 'L faça' "e correr. Dada no Palacio da P c. ,lmprllTIlr, publicar
Minas-G:eraes, aos trinta dias do resldencl~ da Provincia de
do NaSClll1ento de Nosso Sonhor J mez ~el N,~vembro d,o Al~no
centos I;) oit,enta quinqu'lO'esimo esus dHIsto, de 11111Olto-
Imperio. ' (b nono a Indepenuencia e do

JOAQUIMJOSE' DB SANT'ANNA.

JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Camillo A uguslo 111aria ele Britto.

Para V. Exc. vêl'.
Ezequiel A ugttsto Nunes Baneleir-a a fez.

Sel1arla e publica nesta Secretaria aoS 4 de Dezembro

Ge 1880.

Francisco de Assis 'Pereira de And rade, Ga1d'ino AI vos (lo
Banho o Conego Joaquim Camillo de Brito, os quaes flca-
rito portencendo a ~ . .José d'Alem Parahyba.

Art. 2.0 Este municipio, que ficará pertencenrlo il
comarca do ~lal' de Hespanha, terá todus, os officios do jus-
tiça croados por lei.

Art. 3.0 Revogam-so as disposiçõ6s em contl'al'io.
Mando, portanto, a ,todas as autol'idades a quem o co-

nhecimento e execução da refel'ida Lei pel'tencel', que a
C"tllUpl'am e façam cumprir tão inteiramente como lIe11a ~e
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
bJi(:ar e correr. Dada 110Palado da Presidencia ela Pl'ovin-
cia de Minas Geraes, ao" trinta dias do mez de Novelll bl'O
do Anno do Nascim,~nto de Nüsso Senhor J(~SUSChristo de
mil oitocentos e oitenta, quinquagessimo nono da lndepen-
dellcia e do Imperio.

- 30-

LEI N. 21m3-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Autorisa o Governo a pagar a João Francisco de CarNalho tres con-
tos e setecentos mil réis (3:700"000) como pagamento do dous
semestres, de consel'vação da estrada do Picú, entre o Alto da
Serra e a cidade de Baependy.

O Cooego .lo I.quim José de Sant'Anna, Commendador
da Ordem de Christo e Vice Pl'esidente da Provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a
Assemblea Legislativa Provincial decl'etou, e eu sanccionei
a Lei seguinte:Art. unico. Fica o Governo autorisado a pagar a João
Francisco de Carvalho tres contos e setecentus mil réis
(3:700$000), a que tem direito, como pagamento de dons semos-
tres, ainda IÍão recebidos, de conservação da estrada do Picú,
entre o Alto da Serra e a cidade de Baopendy; revogadas as
disposições em contrario.



JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.
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Ordem de Christ V. PGeraes: Faço sab~rea t~d~s residente ~a Provincia de Minas
blea Legislativa Provinc' ~s ~eus habitantes, que a Assem-
Lei seguinte: la ecret.)u, e eu sanccionei a

Art. 1.0 Ficam transfer' d d d' t .Deos para o da Piedad d . I as o 1S rICto da Madre de
dro de Doos e term e o RIO Grande, da freguezia da Ma-
tutú Porto e Q bO dCoTurvo, as fazendas do Fundão Ma-

, ue ra arro. '
~rt'd 2.° Revogam-se as disposições em contrario
. an o, portanto, a todas as autoridades .

nhecllnento e execução da referida Lei a quem o co-
cumpram e façam cumprir tão' t '. pertencer, quo a
contem. O Secretarl'o desta 1:J I~ Ol~amefnte como neHa se
b

rOV1l1Claa a ' "
ltcar o carrel'. Dada no p. I . d ' ça 1.mprtmlr, pu-

cia tle l\,r' .. G a, aclO aPl'es1denclU da Provin-
.lln,1S eraes aos trlUt d' d

d~ Anno do Nascimen'to de N a Sas I o Illez de Nov.embro
mil oitocentos e oitenta ui~sSO ~?lOr Jesus Chrtsto de
dencia e do Imperio. ,q quageslmo nono da Indepon-

Para V. Exc. ve~~AQUIMJOSE' DE SANT'ANNA.

SeI Ezequi~l Augusto Nunes Bandeira a fel.
bro de l~~~.epubltcada nesta SecretAria aos 30 de Dezem ••

Camillo Augusto :Maria de Brito.

LEI N. 2682-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Revoga o art. 2.° da de n 1676chia da Conceição dos O~ro ' que d!ra~sferio a séde da paro-
o ta das Cachoeiras. s para o lstrlctO de S. João Baptis-

O Conego Joaquim José d S t'A
da Ordem de Christo e Vice-Pr:sid au t dnn~, Co.mn:endador
nas Geraes: Faço saber a todos en. e a I r?VlllCla de Mi-
Assemblea Legislativa Provo . tSd sous habitantes, que a
nei a Lei !'eguin te: lUCla ecretou, e eu sanccio-

21.d:~~'te~~~ro:~c:01~er:~~(}~~i~ ~r:éd~'~ da Lei .n. 167ü de
celção dos Ouros para o districto rle ~ uaI'ocl~la da Con-
chooims, no municipio de S J é d S'pJoa~ BaptIsta das Cu-_. os O aralso.

Ca.millo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2681~DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Para V. Exc. ver.

Ezequiel Augusto Nunes Bandeira..a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 4 de Dezembro
de 1880.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador da

Transfere diversas fazendas do districw de Madre de Deos para
b da Piedade do Rio Grande.

Luzia; na povoação da Lapinha, freguezia da Lagoa Santa;
no districto da Extrema, freguezia e termo de Grão Mogol;
no districto de Santa Rita, freguezia dos Lençóes, do termo
do Rio Pardo; no districto da Piedade, fregllezia da Madre
de Deus, termo do Tu rvo; na povoaça.r> da pau te Peq uena,
da freguezia da cidade de Santa Luzia; toLlas L1ú soxo
masculino.~ 3.0 De ambos os sexos, e regidas por professoras, nas
povoações: do Pasto do Padilha, das '1'rfls Barras, dos Mon-
jollos, da Saia e do Bom Jesus dos Guanhães, todos do termo
do Seno; na povoação da Ilha, termo da Conceição.

~ 4 ° Uma do sexo feminino na villa do Mnsambinho.
~ 5.0 Duas segundas cadeiras do sexo feminino: uma

na cidade. de Itajubã, outnt no arraial do PresiLlió, termo
de Uuá.S 6.° Uma segunda cadeira do sexo masculi~o no ar-
raial ,10 Sapé, termo de Ubã.

Art. 2.0 Ficam creaLlas cadeiras de latim e france~ na
villa de Sete Lagoas e na cidade da Ayuruoca, cujos profes-
sores vencerão um conto e duzentos mil réis cada um.

Art 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
pram e fação cumprir tão inteiramente como nella se com-
tem. O Si:lCretario desta Provincm a faça imprimir, publicar
e correr DaLla no Palacio da Presidencia d3. Provincia do
Minas Geraes, aos trinta L1iasdo mez de Novembro do Anna
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-
centos e oiténta, quinquagesimo nono da Independencia e
do Imperio. . I

- :~2-



Para V, Exc. ver.

AÜ17ustoM. da Cosia Lima a foz.
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de Minas Geraes aos trinta d'
~nno do Nascim~nto do Nosso las do mez de NO,vembro do
OItocentos e oitenta uin S~nhor Jesus Chrlsto de mil
e do Imperio. ' q. q uageslmo nono da Illdependencia

I

Par V E JOAQUIM JosE' DE SANT'ANNAa . 'XC, ver. .
~oJjada Ezeq,uiel Augusto Nunes Bandeira a fez

de 1880. e publICada nesta Secretaria aos 30 de De~embro

Camillo Augusto Mmia de Brito.

LEI N. 2684-DE 30 DENOVEMBRO DE 1878.

Crea o municipio de Santo Antonio do Machado.

O Conego Joaquim José do S t'A
Ordem de Christo e Vice-Preside an .nna, C?m~endador da
Geraes: Faço saber a todos os seunt~ g~t Pr~vlllcla do Minas
blea Legislativa Provincial de s t a I an es, que.a Assem-
seguinte: ' cre ou, e eu sancclOnei a Lei

Art. 1." . Fica creado o munici ' d S'
do Machado, sendo elevada à viUa est:l~re~ a~to dAntonio
brada do termo de Alfenas. tl ueZla, esmem-

S 1.0 O novo municipio se c á 1
villa, das parochias do Carmo daolr;[0r" a em da nOVa
desmembrada do municipio de Alfenas ~c~r~muça, ~ar~lbem
desmembrada do municipio da Cam 'I"' a o DouradlJlho,~ 2. E pan la.

;j' •ste municipio que ficará t d
mal'ca de Jacuhy, tera tod~> os offi ',' ~er ,enc?n o a co-
por lei. ,CIOS e J ustJça Cl'eados

11:~d;';or~~~~g~~-~e ab di~po içõos em. contrario.
cimen to e ~xecução da r~fe~~daasuJu~ol'ldatdeS a quem o con he-
I

r ' ..•el por encor que a
ll'am e laçam cumprir tão inteir t ! cum-
tem, O Secretario desta Provin ,ame~ e c~mo I~el!a se COIl-
cal' e correr, Dada no Palacio d~la a }ça l~lPI'llllll', publí-
do Minas Geraes, aos trinta di': Prosldencla ~a P rovincia
J\nno (10Nascimento de Nosso Sesnl~~r~~z d,eC~~.vombro d,o
oItocentos o oitenta quinquagesi n . esdus lIstO de mIl
e do Imperio.' I o nono a Ind!3pendencia

JOAQUIM JosÉ DE SANT'ANNA.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador
da Ordem de Ch!'isto e Vice Presidente da Provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a
Assemblea Legislativa provincial decretou, e eu sanccionei
a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica c!'eada a comllrca do Paraiso, composta
dos municipios de S. JO,sé do Paraiso ° Jaguary.

'~l.0 A comArca de Jaguary compor-se.ha dos munici-
pios de Pouso Aleg!'e e Ouro Fino.

~ 2.0 Em quanto não for classificada e provida a coma!'-
ca do artigo,..primeiro. o municipio de Ouro Fino ficara au-
nexo a comarca de Jaguary, e o de S. José do Paraiso ã. que
p~rtencia. '

Art. 2,° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem, O Secretario desta Provincia a faça impl'imir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio âa Presidencia da Provincia

LEI N. 2G83-DE::l0 DE NOVEMBRO DE 1880.
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Para V. Exc. ver.
I Augusto J.vI. da Costa Lima a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 30 de Dezem-
brodelSSO.' '

Camillo Augusto Maria de Brit?

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução da referida Lei pertence!', que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella
se contem. O Secretario desta Pl'ovincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos trinta dias do mez de No-
vembro do Anno do Na~cimento de Nosso Senhor Jesus Chris-
to de mil oitocentos e oitenta, quinquage5imo nono da ln-
dependencia e do ,Imperio.

JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

..•Croa a comarca do Paraiso, e contem outras disposições a respeito.



Camillo Augusto Afaria de Br'ito,

LEI N. 2686.-DE 30 DE NOVEM,BRO DE 1880.

Para V. Exc. ver.
"

O Conego Joaquim Jose de Sant'Anna, commendador da

TI'ansfe['e diversas fazendas de umas para outras freguezias.

Augusto M. da Costa Lima a fez.
Sella'la e publicada nesta Secretaria aos 30 de Dezem-

bro do 1880.
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mes, termo de Barbacena, as fazendas de propriedade de
Luciano Pita de Castro, seus filhos e genros, e com as mes-
mas divisas.

~ 7, o Da freguezia da villa de Campo BaIlo 'para a de
S, Francisco de Paula, do municipio da Oliveira, a fazenda
de J0sé Din iz Linhal'es, sendo as di visas pelo Espigão da
Aglla Limpa, aguas vertentes, até encontrar as actuaes di-
visas.

S 8.0 Das freguezias da Conquista e do Rio do Peixe,
elos municípios do Bom Fim e Entre ~ios, para a do Japão,
lo Illunici pio da Oli vei ra, as fazendas denominadas da Ma-
ta, Cachoeira tias Aguas Claras, Sapecado, Segredo e Pauto
do Parú.

S 9,0 Da freguezia e t1istricto de S. João Baptista,
termo do Bom Successo, para a freguezia e municipio da
Oliveira, a fazenda do Jacaré, pertencente a José das Cha-
gas An(\l'ade. .

~ 10. Do municipio dq Curvello para o de Sete Lagoas
as fazendas do Jequitibá e Ponte Nova, e do PitangllY para
o mesmo de Sete Lagoas a fazenda denominada Taquaras.

Art. 2.. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem ,) co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpl'am e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicaI' e carrel', Dada no Palacio (la Presi(\encia da Provín-
cia lle IvIinas Geraes, aos trintit dias do mez de Novembro
do Anno do Nascimento de Nosso Senhol' .Jesus Ohristo (le
mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Inuepell-
dencia e do Imperio.

JOAQUIM JosÉ DE SANT'ANNA.

LEI N. 2685-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

'fransf~re diversas fazendas de umas para outras freguezias.

O Cone o Joaqu'il~ José de Sant'Anna, Comn~en?aelor
1 Ordem d~ Chl'isto e Vice Presidente da P:ovlllcla de
h;inas Geram;: Faço saber a todos os seus habitantes, q,ue
a Assernblea Legislativa Provincial decretou, e eUS9,nCCIO-

nei a Lei seg uin te: .
Art. 1.0 Ficão transfendas:. (t

I o Da fl'eguezia e termo da Itablra para a freo~e-
zia d~ C;rmo, do mesmo termo, a fazenda de Rayrnundo DIas

Uoelho ~. ;eu~afil~Z:~ezia do S. Sebasti~o do Rio Preto ~a~a
. do ~hmbé ambas do termo da Conceição do Serro, as fa-
a 'd J' é ,tI 'o de Queiroz Manoel Fer.nandcs daszen(i'ts e os h. on:; , é d R' d
~ler~ê, Francisco dos Reis de Carvalho, Jos. os eis. e~. "li João Luiz da Fonseca, João :Mal'la de AraUJO,

;~I,v~ 10,~ lande', das Mercês, Domi ngos Fernandes das
~1alC~S? JO::I Jeronimo Fernandes, Antonio Fernandes .das

erc~~, l\Ú uel Are!lanjo Ribeiro, Joaquim Je AraUJO e
~elrce"'J' ~ Luiz da Fonseca e Joaquim José de Valla-
SI va, oaquull

dares. 3.0 Da freguezia de S. José d'~l~~ey, termo ~
~ . 'a a freguezia e mUlllclplO de S. João

~~S{~l~e;o:~, f~~:nd;s dos cidadãos José Francisco de Men-
d E nilio Rezende de Mendonça.

onça ~ o I Da par~chia da Capella' Nova do Betim para a
de Sa~nta' Quiteria, ambas do termo de ~abará, a ~azenda d,c-

. d ArroJ'o pertencente a JoaqUlIl1 FranCl~co da S11-
nomlna a ,
va Diniz. R't d S . ahy para a~ 5 o Da freguezia de Santa 1:1. o apu.c
da ci~ad~ de Pouso A~egre, a ~azenda'doPahllltal, perten-
cente a Joaquim Candldo RodrIgues. . 1

s. G o Da freguezia de Nosso Senhor d~ Bom F~m, (o
::3d . P ba para a de S. :Mign.el e Almas de Joao 00termo o om ,

.::.:.3ti -

Sellada e publicada nesta secretaria aos 30 de Dezemtlr

de 1880. C"a,miUoAU{l~sto Maria de Brito.
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Ordem de Christo e Vice.Presidento da provin~ia de Minas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, 'que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:Art. 1.0 Ficam transferidas as seguintes fazendas:

13 1.0 A da Cllarneca, pertencente. á viuvae herdeiros
do capitlto Manoel do Amorim Souto, do districto e mu-
nicipio do ,Bom Fim para o districto de S. José do
Paraopeba, do mUlllcipio do Ouro Preto.

13 2. ° A dos Algodões, da freguezia de Trahiras para
a do Taboleiro Grande.

13 3.° A da Bqa Esperança, pertencente a Jacinlho
Soares de Gouvêa e Carlos Leite de Araujo, e bem assim os
si tios pertencentes aos herdeiros de Seraphim José Vieira
e Sebastião José de Freitas, da freguezia e districto da Ta-
pera para o elo Calambao, ambas do muniCipio da Piranga.

13 '1.0 A dos Ca~imir()s e a do Baguary, esta de pro-
prie;iade de D. Anna Josepha, e actualmente perten-
cente a freguezia da Campanha, e aquella á freguezia do
Dourarlinho, para a freguezia,do Carmo da Escaramuça, do
do termo de Alienas.

. Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
_ Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o co-

nhecimento e execuçãO da refadua Lei pertencer; ep;r:'t
cumpram e façam cumpril' tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos trinta dias do mez de Novembro
do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo oe
mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Inoepen-
dencia e do Imperio.

JOAQUIM JOSE DESANT'AN~A.

Para V. Exc. ver.
Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 30 de Dezem-
bro de 1880.

CamiUo Augusto Maria de Brito.
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LEI N. 2687-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Crea a comarca do Musambinho, e eleva á cidade a '11
mesmo nome. VI a do

,
JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

Augusto M. da Costa Lima a fez.

bl'O ~~ll~g:O.e publicada nesta Secretaria aos:}O de Dezem-

Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2688-DE 30 DENOVEMBRO DE 1880.

mova á ~ategoria de freguezia () districto de Santa Rita
mem I'ado da fl'eguezia dos Alegres. • des-

OI' lO c7nego ,!oaquim José de Sant'Anna, Cammendador da
; l,en~.l ~ Chrlsto e Vice Presidente da Provincia de lVlinas
bl~~ílL' r' 'fÇt~ saber a ~od~s os seus habitantes, que a Assem-
er;uine~~s alva Provmqlal decretou! e e~~ sanccionei a ~ei.



•

LEI N. 2690-Dp: 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Eleva a district~ do paz o povoado do Bom Retiro.

Orde~ ~on~fo, ~oaquiI~ José d~ Sant' Anna,Commen,dador da
na ..e .l~lsto e Vice-Presidente da Provincia do Mi-

A
s Gebl1<Les

L
.I ~ço saber a todos os seus habitantes que 'L

ssem ea egilat' 1) . , "
L
' . ~ Iva rovlllcluI decretou e eu sanccione'i

a el segulllte: J

Art. 1.0 Fica elevallo a districto I
Bom .R~tiro,que ficara pertencendo à Cid:dgadzo J pO,voado do
as diVIsas que forem e t b 1 ' aguary. com
maras municipaes de J s a e eCldas por ?OmmiSSão das ca-
ção da Presidencia. aguary e Ouro FInO, com approva-

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario
h ~Iandt, portanto, a todas as autoridades a qller~ o co-
n ecuuen o o execução da referida Lei (ltlrtencer (ue a
cumtpram e façam cumprir tão inteiramente como n'el'I'l se
con em O SocI'et 'I P . . ' ,bl'" ano (esta rOVIllCla a faça illlpriroir pu-
"lc'lr e ?orrer. Dada no Palacio da Presidencia da P;ovin-
~a delI~as ~eraes, aos trinta dias do mez de Novembro do
.~no ~ asc.unento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
0e~docelnos e, oitenta, quinquagesimo nono da Independencia

o mpei'lO.
JOAQUlMJosÉ DE SANT'ANNA.
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oitocentos e oitenta quinrr' "e do Imperio. ' 'J,u,\geslIno nono da Indepenuencia

P V E
JOAQUIMJosE' DE SANT'ANNA

ara . 1 xc. ver. .
.Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

b d
Sellada e publicada nesta Secretal'Í't aos 30 de Dro e 1880. ' , ezem-

Gamillo Augusto Maria de Br.ito.

Para.V. E,x. ver.
Ezequiel Augusto Nunes Bandeir'a a fez.

d
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5 de J .

1'0 e 1881. anei-

Gamllo Augusto Maria de Brito.

JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Camtllo Augusto Maria de Brito.

\' Augusto M. da costa Lima a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 30 de Dezem-
bro de 1880.

Para V. Exc. ver.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador da
Ordem de Christo e Vice f'residente da Provincia de Minas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:Art. 1.. Fica elevada á categoria de freguezia o dis-
tricto de Boa Familia, termo de S. Paulo do Muriahé.

Art. ~.. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, por tanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr, Dada no Palacio da Presidencia da Pro
vincia de Minas Geraes aos trinta dias do mez de Novembr
do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de m

LEI N. 2689-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Art. 1.0 Fica elevado â. categoria de fl'eguezia o dis-
tricto de Santa Rita, desmembrado da freguezia dos Alegres,
com a denominação de Santa Rita de Patos.

Art. 2.. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando. portanto, a todas as autoridades a q.uem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencor, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como neHa se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir. pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de l\1inas Geraes, aos trinta dias do mez de Novembro
do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono'da Indepen-
dencia e do Imperio.

_,,"0-

Eleva li. categoria de freguezia o districto de Boa Familia, ter-
mo de S. Paulo do Muriahé.



JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

~Iando, portanto,:l todas as autoridades a quem o co-
nheCImento e ex.ecução da referida Lei pertencer, que
li. cumpram e façam cumprir tão inteiramente como r}pI-
la ~e.contem. O Secretario de~ta Provincia a faça imprimir',
publIc'u' e correr. Dada no Palacill da Presidencia da Pro-
vincia de Minas (Jer'aes a:1!'\ trinta dia~ do mez Ile Novem-
bro do Anno de Nascimento de Nosso Senhor Jesus 'Christo,
de mil oitocentos e oitenta, quinq uagesimo nono da Inde-
pendencia e do lmperio. .

JOAQUIMJOSE' DE SANT'ANNA.
Para V. Exc. ver.

Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.
Sellada e publicada nosta Secretaria aos 5 de Janei-

ro de 1881.

LEI N. 269~~-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Camillo Augusto Maria de Brito.

Eleva á'categoria de fl'eguezia o districto de S. Pedro da União, do
termo de Cabo Verde.
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o Conego Joaquim José de Sant' Anna, Commendaclor
da Ordem de Christo e Vice Presidente da Provincia de
l\[inas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que 3-

Assernblea Legislativa Provincial decretou e eu sanccionei
a Lei seguin te: '

Art. 1.0 Fica elevado ácategoria de freguezia o distric-
to de S. Pedro da União, do termo de Cabo Verde.

Art.. 2.. Revogam-se as disposições em contrario.
. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

CImento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumpr'ir tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar
e coner Dada no Palacio da Presidencia da Pl'ovincia de
Minas Geraes, aos trinta dias do mez de Novembro do Anna
do Nascimento de No'lSO Senhor Jesus,Chl'isto de mil oito-
centos e oitenta,.quinquagesimo nono da Independencia e do
Imperio.

JOAQUIMJOSE' DE SANT'ANNA.

Camillo Augusto Maria de Brito.

Para V. Ex. ver.
Ezequiel Augusto Nunes 13.andeiraa fez. .

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5 de ,Jan81-
1'0 de 1881.

LEI ~. 2ô92-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Elevà a districto de paz I) districto policial da Extrema, do termo
de Grão Mogol.

LEI N. 2691-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

•
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Eleva á freguezia o districto da Rapadur,a, do termo de Rio Pardo,
com a denominação de Santo Antomo de Mato Verde.

O Conego Joaquim Jo:;é de Sant'Anna, C~m~en,dadb~ da
Ordem de Christo e Vice Presidente da PrOVll1CIa de Mll1as
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, 'qu~ a ~ssem:
blea Legislativa Pl'ovincial decretou, e eu sanCClOnel a Lei
seguinte: . ., .

Art. 1.0 Fica elevado a. freguezla o dlstrlcto da Rapa-
dura, do termo do Rio Pardo, com a denominação de Santo
Antonio de Mato Verde. .

Art. 2~o Revogam-~e as disposições em co~trano~

O Conego Joaquim José de Sunt' .\nna, Co~nm.endado: da
Ordem de CJu'isto e Vice Presidente da PrOVlnCla do MlIIas
Gentes: Faço ~aber a todos os seus habitantes, que. a ~s-
semblea Legislativa Provincial decl'etou, e, eu sanCClOIlel 11./

Lei seguinte: " ,
Art. l.0 Fica elevado a distrlcto de paz o dlstrlcto po-

licial da Extrema, do termo de Grão Mogo!. .
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrarIO.
Mando, portanto, a todas as autoridades.a quem o co-

nheci ento e execução da referida Lei' pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tão in~eil:amente ~omo .ne~la se
contem. O Secretario desta PrOYlIl:';la a faça unprtmll', pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da.Provin-
cia de Milla'i Geraes aos trinta dias do mez de Novembro do
Anna do Nasciment~ de Nosso Senhor Jesus Christo do mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da lndependel~cia
e do llllperio.



Camillo Augusto' M ar'ia ete Br'ito.

LEI N. 2G96-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Mand.a pertencer á freguezia do Juiz de Fora a faze~da de "f tZlnhos, . II a 0-

O Conego Joaquim José de SanfAnna, Commendador da
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Sellada o publicada nesta Secretaria aos 5 de Janeiro
de 1881.

Camillo Augusto Maria de Bl'ito.
I

LEI N. 2695-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Transfere da fregueúa O' Illunicipio do POIlSO Alto para a freguezia
de Baepeney a fazenda da Conquista.

O Oonego Joa.quim José de Sant'Anna, Oommendador
da. Ordem de Ohnsto e Vice-Presidente da Provincia de
Mmas Geraes: F~ço .saber a t.od~s os seus habitantes, que
a ~ssem~lea L~glslatlva Prov1llclal decretou,e eu sanccio-
nel a Le1 segulll te:

Art. 1.0 Fica perteD~endo à freguezia e municipio do
Baepe~dYr ~ fazenda dononllnada Oonquista, propriedad~ de
JoaqulI~ IhéOd~r? .de Oarvalho Simões, desmembrada da
freguezla e mUIllClplO de Pouso Alto.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em conLrario.
. Mando, portanto, a tod~s .as aut.oridades a quem o conhe-
clmento.e exeCuçàO?a rel~l'Id~ LeI pertencer, que a CUDl-
pram e façam cu.mJ.lrll' tão lntelramente como nella se l:on-
tem., ,O SécretarJO desta I~rovincia a faça imprimir, publicar
e?Oller. Dada no I~alaclOda Presi<!tml:ia da Provincia de
Mlll~.S G~rae.s, aos tl'lnta dias do Illez de Nuvembro do Anno
do Nasclll~ento de I\osso Senhor Jesus Chl'isto de mil oito-
centos. e OItenta, quinquagesimo nono da lndependencia e do
ImperJO.

JOAQUIM JosE DE SANT'ANNA.
Para V. Exc. ver.

. Augusto M. da Costa Lima a fez.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5 de Janeiro

de 1881. '
Camillo Augusto li!aria de Brito.

JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

ver.
Augusto M. da Costa Lima a fez.

Para V. Exc.
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LEI N. 2694-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

o Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador da
Ordem de Christo e Vice Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
bIea Legislativa Provincial .decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Art. 1.0 Fica elevado á categoria de fl'eguezia o dis-
tricto do Oambuquira, do termo da Oampanha, com as se-
guintes divisas: Da Oachoeira do Sapucaby no Rio Verde
ao se1'l'ote da fazenda-Oachoeira, e por este, rumo direi-
to, ao capão do Porquinho, na estraclada frcguezia,dos Tres
Oorações do Rio Verde para a Oampanha; por esta até ao
Ribeirão de S. Bento, por este acima até as divisas da,., fa-
zendas de D. Rita e Dl'. Manoel Eustaquio, e pelas mesma:;
di vi~as até ao alto da serra das Agllas Virtuosas, em rumo
direito, e por esta, em rumo direito, ao ponto mais proximo
da divisa, até chegar ao principio da divisa, ficando fora
desta demarcação as fazendas de João Oandido Junqueira,
José Joaquim Bernardes e Feliciano Luiz da Oosta, que
continuarão a pertencer à freguezia da Oonceição do Rio
Verde, termo de Baependy.

Art. 2.0 Revog~m-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes aos trinta dias do mez de Novembro
do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo norio da Independencia.
e do Imperio.

Eleva á categoria de freguezia o districto do Cambuquira, do termo
da Campanha, e marca-lhe as respectivas divisas. .

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5 de Janei-
ro do 1881.



JOAQUIMJOSE DE SANT'ANNA.
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e correr. Dada no Pahcio da P.'d .
l\Iinas Geraos, aos tri~ta dia' 1 leSI en(;la. da Provincia de
do Nascil~ento de Nosso senl~;l? J~),ex,d~r~~embl'o d~ Anno
centos.eoltenta,quinquagesimono~u~d IldllSt

,) <lu 1Il!1 OiLO-
ImperlO. , 10 a n ependencla e do

Pa['a V. Exc. ver. JOAQUIMJOSE' DE SANT'ANNA..

Sellada e b' Augusto M. da Costa Lima a fez
de 1881. ' pu !lcada nesta Secretaria aos 5 de janeiro

Camillo Augusto lt1 ar ia de Bt'ito.

A ttguslo M. da Costa Lima, a fez.

LEI~. 269S-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Eleva á categoria de freguezia o district .
do Curvello, sob a denominação de f o ~e dMontelros, termo
da Lagoa, cuja 'sede será na freguez~:~uOezl;at' e dSanto Antonio, ' "e Iro a Lagoa.

O Conego Joaquim José de Sant'A
da Ordem de Christo e Vice P' nna, Commendador
l:as Geraes: Faço saber a todo resIdente da ,Provincia de :Mi-
se~blea Legislativa provinci:losd~eusthabltantes, que a As-
LeI seguinte: cre ou, e eu sanccionei a

. Art. 1.0, FIca elevado a cate o . .
t:.lCto de Mon tei ['os do termo d 8 na de freguezJa o dis-
çao de f['~guezia de'Santo Anto~io ~I:vfll~. sob a dellomina-

~ UlllCO. Sera a ~éde da d't f a a,,?a.
nominada Retiro da Lagoa. I a reguezla a povoação de-

Art. 2.° Revogam-se as di '
~lalldo, portanto, a todasS~~~~~~~id'~lec~ntrario:

n~eClll1ento e execução da referid ~ S.i quem o co-
cumpram e façam cum ri' _' .a Lei pertencer, que a
contem. O Secretario rlo~ta[ ptao .~nt~lramente. como nella se
1.1' ~ 1'0\ lI1Cla 'l faça "
u Leal' e correr Dada 110 P 1 . I p' uuprlmlr, pu-. .' a aclO ( a re ,i I . I '
cla de Iv1lllas Geraes, aos triuta dias d~ ( e~Cla ( a ProvIn-
do anno do Nascimento de No' S h mez de Novembro
mil oitocentos e oitenta, uin s~? ~n Ol' Jesus Christo de
pendencia e do Imperio. q q age:sllJ1o nono da Indepen-

JOAQUIMJOSE DE SANT'ANNA •
Para V. Exc. ver. .

Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2697-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Para V. Exc. vê['.
Augusto M, da costa Lima a fez.

Sellada e publica nesta Secretaria aos 5 de Janeiro

~o 1881.
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"'"
Annexa á freguezia de S. João d'El-Rey a fazenda da Roça Grande.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador da
Ordem de Christo e Vice Presidente da Provincia de l'l1infl.s
Geraes: Faço sabol' a todos os seus habltantes, que a Assom-
bIea Legislativa Provincial dec['otou, e eu sanccionei a

Lei seguinte:
, Art. 1.' Fica annexada á freguezia de S. João d'El-

Rey a fazenda da Roça Grande, pe['tencente a José Francis-
00 de Mendonça e sua mãi.

Art. 2. ° Revogam-se as disposições em contrario. ,
Mando, portanto, a todas as autori,lades a quem o conhe-

cimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
pram'e façam cumprir tão inteiramente como neHa se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar

Ordem de Christo o Vice-Presidente da P rovincia de Mina!!
Gentes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e 'eu sanccionei a Lei
seguinte: .

Art. LO Fica pertencendo ao municipio e freguezia
do Juiz de Fora a fazenda de Matozinhos, pertencente a Sa-
lathi\31 de Faria Lobato e Companhia, ~ituada no districto
do Espirito Santo, termo do Mar de Hespanha.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palado da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos trinta dias do mez de Novembro
do Anno do NascimHnto de Nusso Senhor J(~sus Christo de
mil oitocentos e oitenta, quinquagéssimo nono da Indepen-
dencia e' do Imperio.



JOAQUIM JosÉ DE SANT' ANNA.

Para V. Exc. ver .
Ezequiel Augusto Nunes Banrlelra a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5 de Janei-
ro de 1881.

LEI N. 2701-DE 30 DE NOVEMBRO. DE 1880.

Camillo Augusto Ma1'Ía de Brito.

o Conego Joaquim Jose de Sant' Anna, Commendador
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Eleva li. categoria do freguezia o districto do Bortioga, do tOl'mo
do Barbacena ..

da Ordem de Christo e Vice Presidente da Província ,de
Minas Geraes: Faço sabeI' a todos os seus habitantes, que a
Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei
a Lei seguinte:

Art. unico. As divisas entre o districto da Piedade,
municipio da Leopoldina, e a freguezia e districto de Cata
guazes serão as seguintes: partindo da divisa do Porto
de Santo Antonio em direcção ao Rio Novo, e deste ao Rio
Pardo, pertencendo a Cataguazes as fazendas-Engenho
Velho, do capitão .JosóRodrigues Barbosa Primo,-Cacho-
eira, de Nicolao Alves Ferreira,-Boa Esperança,da viuva
de Diniz J unqueira,-Floresta,do coronel Manoel Fortunato
RiLeiro, e-Larangeiras, de João Patricio de Moura e Silva;
e pertencendo a Piedade a fazenda da Cascarra, de Josó
Marciano de Moura e Silva, a de João Rodrigues Carneiro,
e as da viuva de Francisco Dias Ferraz e Daniel Alves Fer-
reira; revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades.a quem o co-
nhecimento e ~xecução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella
se contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos trinta dias do mez de Novem-
bro do Anno do Nascimento de Nos~oSenhor Jesus Christo
de mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da lndepen-
dencia e do Imperió.

LEI N. 2700-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Marta as divisas entre o districto da Piedade, municipio da Leo-
poldina, e a f,reguezia e districto de Cataguazes.

O bonego Jo l,quim Jose de Sant' Anna, Commendador

- 48-

Sellada e publicada nesta secretaria aos 4 de Dezembro
de 1880. o 1 . d B °tCamillo Augusto 11 arw e n o.,

LEI N. 2699-DE 30 DE NDVEMBRO DE 1880.

Manda pertencer li freguezia de S. Thomé das Letras, o desmembra-
da da da Encruzilhada, a fazenda de Santo IgnaclO.

O COl\ego Joaquim José de Sant'Anna, Comn:en~lador
da Ordem de Christo e Vice Presidente da P.rovlllcla de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus h.abltantes, q~e
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sancclO-
nei a Lei seguinte: o

Art. 1.0 Fica pertencendo,3. fregu~zla de S. Thomé
das Letras, desmembrada da da Encruzl.lhada, a ~azenda
de Santo 100nacio, pI'opriedade dos herdeiros do major José
Ribeil'o d~ Luz no municipio de Baependy. .

Art. 2. o Revogam-se as disposiç?es em contrario.
Mando, portan to, a todas as aut?rldades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pedencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente C?1I10 !Iel.la se ~o~-
tem. O Secretario desta Provincia ~ faç~ ImprimIr, 'pu~lIc,lr
e correr. Dada no Palacio da Presldencl~ da PrOVJJlCla de
Minas Geraes. aos trinta dias do mez de No~embro d? A~no
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrlsto de mIl O.ltO-
centos e oitenta, quinquagesimo nono da IndependenCla. e
do Imperio. , S 'AJOAQUIM JOSE DE ANT NNA.

Para V. Exc. :ver.
.Anacleto Qtteiroga Martins Pereira a fez.

Saltada e publicada nesta Secretaria aos 5 de Janei 1'0 de

1881. Candllo Au{/usto Maria de Brito.



Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2703-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

:Manda pertencer á freguezia da cidade de S. Francisco um terreno
?csmembrado da fl'c.g~e.zia de Nossa Senhora do Alllparo do Bre-
JO do Salgado, munlclplO da Januaria.

OConego Jo.aquim J~sé de Sant'Anna, Commendador da
Ordem de ChrJsto e Vice-Presidente da Provincia de Mi-
nas Geraes: !!,aço.saber a .to~os os seus habitantes, que a As-
sel~blea ~eglslatJva Pr(lvlllcIaI decretou, e eu sanccionei a
L01 seguInte:

Art. . unico. J!i?~ pertencendo ú freguczia da cidade de
S. Fran?ISCO, ~Ul1lClPlO do mesmo nome, e desmembrado da
freg~e~l~ de Nossa Se~hora do Amparo do Brejo Salgado,
munlClplO ?a ~anuarJa, o te~'l'eno cornprehendido desue a
barra do .RI?BJrãO .dos Pandel ros no Rio S. Francisco, e por
aquelle Rlb01rão aCima até ás suas cabeceiras na Serra Ge-
ral,. e_d'ahi em rum~ á fazenda do Buraco, pe'rtencente ao
capltao Jose JoaqUIm Estrella, e desta fazenda em linha
recta á cabeceira do Ribeirão de Al'êa, e por este abaixo até
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Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5 de Janeiro
de 1881. ,

Camillo Augusto Maria de Brito.

~ unico. Ficam elevados a di3tricto de paz: a capella
de Monte Bel~o, do municipio de Cabo Verde; a povoação de
S, João da Veiga, do termo de Arassuahy, com as divisas que
Ihe ~3:rcar o Governo, com audiencia da respectiva camara
mumcI paI.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

Clmen to e execução ~a refe~ida. Lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprIr tão InteIramente como nella se con-
tem. O Secretario desta ProvinCla a faça imprimir, publicar
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas G:éraes, aos trinta dias do mez de Novembro do Anno
do NaSCimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-
centos e ?itenta, quinquagesimo nono da Inaependencia e
do ImperIo.

JOAQUIMJosÉ DE SAN'l"ANNA.
Para V. Exc. ver.

LEI N. 2702-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.
Crea as fl'eguezias de Cannabrava e Santo Antonio da Ponte Nova, e

oleva a distl'icto de paz a capella de Monte Bello e a povoação
de S. João da Veiga.
O Conego J oaq uim José de San t' Anna, Commendador da

Ol'dem de Christo e Vice Presidente da Provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que
a Assmnblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanc-
cionei a Lei scguinte: '

Art. l.0 Ficam creadas as seguintes parochias: a de
Cannabrava, com o districto deste nome e o do Paredão, do
municipio de Paracatú; a de Santo Antonio da Ponte Nova,
composta do districto deste nome, que pertencerá ao muni-
cipio de Lavras, desmembrado do de S. João d'El-Rey.
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da Ordem de Christo e Vice-Presidente da Provincia de Mi-
nas Geraes: Faço saber-a todos os seus habitantes, que a
Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei .
a Lei seguinte:

Art. 1. o Fica elevado á categoria de freguezia o di-
stricto de Be'rtioga, do termo de Barbacena, sendo-lhe uu-
nexado o districto dos Ilhéos,_ desmembrado da freguezia
do Barroso, do municipio de Barbacena.

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida ,Lei pertencer, que a
cumpram o façam cumprir tão inteiramente "como nella se
contcm. O Secretario dcsta Pro"vincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Gemes, aos trinta dias do mez de Novem-
bro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos e oitenta, quinquagcsimo nono da Indo-
pendencia e do Imperio. .

JOAQUIMJOSE' DE SANT'ANNA.
Para V. Exc. ver.

Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Sellada o publicada nesta Secretaria aos 5 de Janeiro
de 1881. .



JOAQUIMJosE' DE SANT',ANNA.

I

LEI N. 2705-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

l\Ianda pr;rtoncer á fregnezia do N. S. das Doros, municiíJio da Ja-
nllarla, dos~~n~brad~s da froguezia do N. S. do Amparo do
mOlllllOmunlclplO. diversas fazendas.

, '
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!Mando, portanto, a todas as autol'idades a quem o co-
nheCImento e execução d?- refe~>ida, Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão lIltelramente como nella se
cont?m. O Secretario desta Província a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia ch Pro-
vincia de Minas Gemes aos tl'inta dias do mez de N~velll-
hro do Anna do Nascimento cle Nosso Senhor Jesus Christo '
de mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo n'ono da Indo~
pendencia e do Imperio.

JOAQUIMJOSE' DESANT' ANNA.
Para V. Exc. ver.

Augustó M. da Costa Lima a fez.

Sellada e publicada. nesta Secretaria aos 5 de J anei-
1;0 ,do 1881.

Camillo A1,egustoM:aria de Brito.

O Conego Joa9uim José de Sant'Anna, Commendador
d~ Ordem de C~r1:'ito e Vice Presidente ela Provincia de
Mlllas Gemes: blÇO saber a todos os seus habitantes que
a. As.sembl.ea L~gis]ativa Provincial decretou, 'e eu 'sanc-
ClOne! a LeI segulll te:

A rt. un!c?. Ficam pertencendo á freguezia de N.S. das
I~ores, mUlllClplO da Januaria, e desmembradas da freguo-
Zla de.N. S. rio Amp.aro, do mesmo municipio, as fazendas
deno~n llladas- Barre! 1'0- Vamos J an ta r-'l'abúa- Brej inho
~egu mdo desta em Iinha recta á fazenda dos Pandei ros'
perte,ncente a Ponciano Palmeira, a qual é tambem compro:
hei1I~)(la nestas divisas; revogadas as disposições em con-
trarIO.

~[ando, portanto"a todas as autoridades a quem o co-
nheCimento e execução da referida Lei pC3rtencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como ne11a se
cO,atem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
hhcar e correr. Dada no Palacio da Prosidencia da Provin-

Camillo Augusto Maria de Brito.

Para V. Exc. ver.

Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5 de Janeiro
de 1881.

Manda port(lllCol' á froguezia de Sant'Anna do Capão Rodondo o tor-
reno comprohondido da foz do IUo Paracatú, om linha rocta ás
fazendas dos Capõos. Baneiras o Riacho do Campo. na margom
do Urucuia.

LEI'N. 2704-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador da
Ordem de Chl'isto e Vice-Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes,que a Assem-
bIca Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Loi
seguinte:

Art. unico. Fica pertencendo â. freguezia de Sant' Anna
uo Capão Redondo, municipio de S. Franciscf}, o terreno
comprehendido da foz do Rio Paracatú, em linha recta ás
fazellllas dos Capões, Barreiras e Riacho do Campo. na mar-
gem do Urucuia; revogadas as disposições em contrario.
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á sua foz no Rio Urucuia. e bem assim todo o terreno ~om-
prehendido desde a' foz do 'Ribeirão das G:ua~>i~as,n~ margem
direita de S. Francisco, e por aquelle Rlbelrao aCUDa até ao
luO'ar denominado Macacos, e j'ahi em linha recta as cabe-
ceiras do Riacho 'l'amandua, e por este abaixo até ã sua bar-
ra no Rio !llangahy, e por este até â. sua f~z no Rio S. Fran-
cisco' revoO'adas as disposições em contrarIO.

M:and~, portan,to, a todas ~s aut?ridades a quem o co-
nhecimento e execuç'lo darefenda LCl pertencer,que a cum-
pram e laçam cumprir tão int?ir~lllente c0~no n~ll.a se COl~-
tom. O Secretario desta ProvlllCla a faça unpnmlr, publt-
cal' e correr. Dada no Palacio da Pfosidencia da Provlncia
de Minas Geraes aos trinta dias do mez de' Novembro do An-
no do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo, do mil
oitocentos e oi tenta, quinq uagesimo nono da Independen-
cia e do Imperio.



JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

P.ara V. Ex. ver.

Ezequiel AU{fusto Nunes l1andeim a fez.

LEI N. 2707-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.
Uosmembra da fregue" d' C h .bira do Cam o o~i~!l ac OOlra do Campo, o annoxa á da Ita-

tricto do pai o' distrit::~t;ofi~i~'l ~On~l? ,do Tijucoj e o!eva fi dis-
do ao municipio de S S b 1'- dOsp OIX.otos, ficando lllcorpora-
Passos. . e as lao ° aralSO, dosmombrll.do do do

Orde~ ~oen~t~,~~aqu~ JOpséd~ Sant' Anna, Commendador da
nas G . < I o e Ice residente da Provincia de Mi-
Assem~~:\;~~~ast~ber a to~os ,os seus habitantes, quo a
a Lo

' . t tl ' va Provlllclal decretou, e eu sanccioIlel'
1 segulll e:
Art. ,1.0 Fica desmembrado da f . d00 Campo e annexadoá d It. b' d reguezIa a Cachoeira

nicipio de' Ouro Preto o d~ t ~ tlrad o Campo, ambas ilo mu-• , IS l'lC o e S Gonçalo d 'r"
com as actuaes divisas; a fazenda do M~rac '1 o IJUCO,
tencente ao capit'to José Rod " p,' UJ,t, porem, per-
ros de D Anu' J'. r r,gues elxoto e outros, herdei-
guezia d~ Cas~ BOraaQnlcl1anadRodrlgues,fica incorporada á [re-

'. " ~ .' o mesmo termo.
á cafeg~~~~Ode~is~l:i~~~~o/po~icial(~OSPeixoto's fica elevado
de S. Sebastião do Paraiso d:~meeml~r~d'oPodlo'addeOP~omunicipio

Art 2 o R '. ,\ssos.M . d' evogam-se as disposições em contrario.
, h . an t' portanto, a todas as autoridaues a quem o co-
.IU ecunen o e execução da referida Lei ptlrtencer que a
\ mpram e raçam c~mprir tão inteimmente corno ;e11a se
~l !ltom. O SecretarIO desta Provincia a faça imprimir, pu-
ci~cdr ~/orreGr. Dada no Palaeio da Presidencia da Proviu-

, e lllas .reraes, aos tt'inta dias do mez.de Novembro do
~~11l0do Nasc,lmento de Nosso Senhol' .Jesus Christo de mil

O
I doceIntose.olteuta, quinquagesimo nono da Independencia

o mperlO.
JOAQUll'iI J os1\: DE 8.A.NT! ANN2\.
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Sellada e publicada nesta Secretarl'ado 1881. aos 5 de Janoiro

Camillo Augusto .Maria de Brito.

Augusto M. da Costa Lima a fez.
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O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador
da Ordem de Christo e Vice-Presidente da Provincia de Mi-
nas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a
Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei
a Lei seguinte:Art. 1.0 Ficam transferidas as sédes das freguezino.:

~ 1.0 De Camargos, para o arraial de Bento Rodrig\le~,
ambos do municipio de Marianna.

~ 2.0 De S. Gonçalo da Ponte para o districto de San-
t' Anna do Pa,raopeba.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como nella se con-
tem, OSecretario uest,a Provincia a faça imprimir,' publicar
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincía de
Minas Geraes, aos trinta dias do mez de Novembro do
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus (;hristo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia
e do Imperio. ' '

JOAQUIM JOSE' DE"SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

LEI N. 270ô-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Transfere a sédo da freguezia de Camargos para o arraial de Bento
Rodrigues, e a da do S, Gonçalo da Ponto para o districto do
Sant"Anlla do Paraopoba. "

Para V. Exc. ver.
. Anacleto Queiroga Martins Pereira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5 de Janeiro
de 188!. Camillo Augusto Maria de Brito.

cia de Minas Geraes, aos trinta dia~ do mez de Novembro do
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentoil e oitenta, quinquagesimo nono da Independoncia
e do Imporio.



Camillo Â.ugusto Ma ria de Brito.

- 57-

LEI N. 2709-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

LEI N. 271O-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Eleva á categoria de freguozia o distrieto do Morro Vermolho,do ter-
mo de Caothé, com /lS suas aetuaes divisas.

O Conego Joaquim .José de SanL'Anna, Commendador
da Ordem de Christo e Vice Prosidonte da Proviltcía de
Milla~ Gemes: Faço saber a todos os seus habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sahccio-
nei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica elevallo á categoria de freguezia o distri-
cto do Morro Ve:-melhll, do tel'mo de Caethé com as suas
actllaes divisas. '

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
~1ando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecl1nento e execução da referida Lei pertencor, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramentu como nolJa se
captem. O Secretario desta Provincia a. faça imprimir, pu-
blIcar e correr, Dada no Palacio da Presidencia da Pl'ovill-
cia de Minas Gemes aos tl'inta dias do moz de Novombro
do Anno do Nascimento Ile Nosso Senhor Jesus Christo (le mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia
e do Imperio. .

JOAQUIM JOSE' DE SAN'l"ANNA,
Para V. Exc. ver.

Anacleto Queiroga J.Wartins'Pereim a fez.
SelJacla e publicada nesta Secretal'ia aos 11 de Janeiro

de 1881.
Camillo Augusto Mw'ia de B ilo.

Desmembra do rnunieipio de Sete Lagoa~ o incorpora ao do Cur-
vollo, o distrieto do Almas, ,

O Conego Joaquim .José de Sant'Anna Commendador da
,OrcJ.oll1 de Christo e Vice Presidente da Provincia de Minas
Gerae:,;; F,aço ~aber a t~(lo~ os seus habitantes, que a Assem-
bIca Logl~lattva Provlllclal c!ecret')lI e eu sanccionei a
Lei seguiu ie: '

Art. 1.0 Fica pertencendo ao município do Cur vello,
desmembrado do de Sete Lagoas, o di:,;tricto de Almas.

. -
JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

Camllo Augusto MarLa de Brito.

Para V. Exc. ver.

Anacleto Queiroga Martins Pereira a fez.

Sel1ada e publicada nesta Secretaria a.os 11 de Janeiro
de 1881.

LEI N. 2708-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.
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Transfero da freguezia da BocaiJ.la, termo d';\yuruoca, para. o ~lis-
tricto o freguozia de Santa ~lta d~ Jucutlng;a, termo do ~llO I re-
to, parto da fazenda do eapltão VICente Joso Lopes.

;. O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador
da Ordem de Christo e Vice-Presidente da Provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, quo
a Assemblea Logislativa Provincial decretou,e eu sanccio-
nei a Lei seguinte:. . .

Art. 1.0 Fica transfenda da freguezJa da Bocallla, tor-
mo da Ayuruoca, para o ~istricto e freguezia de Santa.I~ita
da Jacutinga, termo do RIO Preto, por suas. ac~uaos dIVIsas
com a primeir'a destas freguezias, a parte, ml.nel ra da f~zon-
da do capitão Vicente ~osé L~pes, ~m quo reSIdem se~s fill~os.
Custodio de Araujo Lmte o EugOlllO Carlos de AraUJO LOltO.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, por tanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, quo a
cumpra~ e façam cumprir tão in~ei~amente ~omo. n~lla so
contem. O Secretario desta Provlllcla a faça ImprImIr, pu-
blicar e correr. Dada no' Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes aos trinta dias do mez de Novembro
do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da lpdependencia
e do Imperio.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 11 de Janei-
ro do 1881.
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, .
Augusto M. da Costa Lima a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 11 de Janeiro
de 1881.

Qamillo Augusto .ilIa1'Ía de Brito.

Elova á categoria do freguezia o diatricto do Livramento, termo de
Bar'bacona.

o Conegó Joaquim Jose d'e Sant'Anna, Commendador da

LEI N.2712-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Desmembra da freguezia de Sant'Anna do Sapé, do termo de Ubá, o
annexa á do Empossado, do tormo do Cataguazos a fazenda
aa Cachoeira do Funil. •

LEI N. 27l3-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commend~dor da
Ordem de Christo e Vice l>residente da Provincia do Minas
Goraes: ~aço.saber a !od?s'ós seus habi.tantes, que a Assom-
blea LegIslativa Provlllcml decretou e eu sanccionei a Lei
seguinte: '

, Art. I:' Fica elevado à categoria de freguezia o dis.'
trICto do LIvramento, termo de Barhacena.

Art. 2.' Revogam-se as disposições 0111 contl'ario.
, MandO, portanto, a todas as autoridades a quem o conho-

cimento e execução da refeÍ'ida Lei pertencer, que a CUlll-
pram e façam cumprir tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta ~rovincia a faça imprimir, publicar'
e ?orrer. Dada no PalaclO da Presidencia da Provincia do
I\1lllas Geraes, aos trinta dias do mez de Novembro do Anna
tlo Nascimento de T\osso Senhor Jesus Christo de mil oito-
centos e oitenta, quinquagesimo nono da Independellcia o do
Imperio.

JOAQUIMJosE DE SANT'ANNA.
Para V. Exc. ver.
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Sellada e publicada nosta Secretaria aos 11 do Janeiro do
1881.

CamWo Augusto Mar'ia de Br'ito.

o Co nego Joaquim Jose de Sant'Anna, Commendador
da Ordem de Christo e Vice Presidente da Provincia do
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccio-
nei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica transferido da comarca do Sapucahy para
a do Rio das Mortes o termo do Bom Successo.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
,Mando, portan to, a todas as. autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a (aça imprimir, publicar
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia do
Minas Geraes, aos tripta dias do mez de Novembro do Anna
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mi I oito-
centos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia 0

do Imperio.
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Para V. Exc, ver.
Augusto M. da Costa-Lima a fez;, .

Transfero da comarca do Sapucahy para a do Rio das Mortes o tor-
mo do'Bom Successo.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, podanto, a todas as autoridades a quem o ~o-

uhecimento .e execução da referida Lei pertencer, que II

cumpram e façam C)llllprir tão inteiramente como neHa se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia, de Minas Geraes, aos trinta dias do mez de Novembro
do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cbristo do
,mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Indep~n-
dencia e do Imperio. .

JOAQUIMJOSE' DE SANT'A.NNA...
Para V. Exc. ver.

Augusto M, da costa Lima a fez.
Sellada e publicada nesta SecreÜl.ria aos 4 de Dezem-

bro do IS80.
Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2711-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.
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LEI N. 2715-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.
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~1ando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhocllllen lo o exec.ução da referida Lei pertencer, Cf uo a
cumpram e façam cumprir tão inteiramento como nella so
CO!ltem. O Secretario dO$ta Provincia a faça imprimir, pu-
blICar o correr. Dada no Pala'cio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos trinta dias do mez de Novembro
do Anna do Nascimento de Nosso Senhol' Jesus Christo de
mil oitocentos e oitenta, quinquage$imo nono da Indepen-
pendencia e do Imperio.

, JOAQUIM JOSE DE SAN'r' ANNA.

Para V. Exc. ver.

Antorisa o Qoverno a pagar ao tonente coronol Antonio Joaquim
Nu~os 13rasiloiro a quantia do 3:050$, quo <1ospondoo COlll o for-
nOCllllonto do sol<1oás p,'aças do corpo policial, no pedodo do
Outubro <1e1876 a Auril de 1~77.

Anacleto Queiroga Martins Pereira a foz.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 11 00 Janoi-
r,' do 1881.

Camillo Augusto Maria de Brito.

.
O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador

da Ordem de Christo e Vice-Presidente da Provincia de Mi-.
nas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes que a
'As.semble.a Legi.slativa Provincial decretou, e eu ~anccio.
nel a LOI ~egulIlte:

Art. 1.0 Fica o Presidente da Provincia autorisado a
pagar ao te.nente coronel Antunio Joaquim Nunes Brasilei-
ro. a qyantla_ de tres contos novecentos o cincoenta e nove
mIl reis (3:900$), que .d~spendeu com o forn~cimento de soldo
ú~praças do ?orpo poliCiai destacadas na cidade de S. Fran-
CISCO,' no penodo de Outubro de 1870 a Abril.de 1877

Art. 2.0 Revogam-se as qispqsições em contra~'io.
~lando. portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecunento e execução da referida Lei pertencer quo a
cumpram e façam c~lllJprir tão inteiramento como ;lOlIa se
contem. O Secl'etarlO desta Provincia a faça imprimir, pu-

LE1 N. 2714-DE 30 DE NOVEMBRO DE 1880.

Para V. Exc. ver.

Anacleto Queiroga Martins ]'ereira' a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 11 de Janeiro
de 1881.

Camillo Augusto Maria de Brito.

Desmombra da freguozia da Itabira do Campo, o annoxa á do S. Cao-
tano da Moeda, a fazenda da Rocinha, o bem assim o lugar do-
nominado Paulista. .

O Conego Jo l,qui'm José de Sant'Anna,Cot?m~ndado: da
Ordem de Christo e Vice-Presidente da Provmcla de Mmas
Geraes: Faço saber a todos os seus habi tantes, q~e a. Assem:
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanCClOnel a LeI
seguinte: . . .' .

Art. 1.0 Fica. desmembrada do dIstrrcto e freguezla da
Itabi ra do Campo, e annexada á de S. Caet.ano da Moeda,a. fa-
zen4a da Rocinha, pertencente a antonIo Manoel da SIlva
Maia. e bem assim o lugar denominado Paulista, ,

Art. 2. o Revogam-se as disposições em con tra no.

- ao-
Ordem de Christo e Vice Presidente da Provincia do Minas
GÚI'aes: Faço sabeI' a todos os seus habitantes, q~e a ~ss€m~
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccwnCI a 1..01

se uinte:
Art. l.. Fica desmembrada (ia fI'eguezia de Sant'Anna

d,) Sapó, do termo do Ubá, e annexada a freguezia ~o Emp(!s-
sad(;, lIo termo de Cataguazes, a fazenda da CachoeIra do l' u-
nil, pertencente a Manoel Aifor:so ~odt'igues Juniol~.

. Art. 2.0 Revogam-se as dISpOSições em contra no.
Mando, portantp, a todas as autoridades a quem o conho-

cimento e execução ,da referida Lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir tão in~oit:amente c?mo ~el!a se cor:-
tom. O Secretario desta PrOVlllcra a faça Impl'lml r, pubIJ-
cal' e corre.r. Dada no Palacio da Presidellcia da P rovincia
de Minas Geraes aos trinta dias do mez do Novembt'o do
Anno (lo Nascim~nto de Nosso Senhor Jesus Christo de m.il
oitocentos e oitenta, quinquagesimó nono lia lndependenclu
e do lmperio.
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48:000$

22:000$
1'1:350$
9:000$
8:000$

700$
30()$

40:00!J$
30:0110$
lG:800$
40:000

000$
35:000$

14:001)$
5:00l)$

$
2:250$

1:600$
35:000$

200$

900$
450:000$
40:00J$

0:000$

2,705:(350$
P -:lr~. 2. o ~urante esse exercicio, fi~a o P residente da

rovmCla autorlsado a despender a quantia de ') 708°l'l')3.$0-'0
em que é fixada d " -, ov_ U

o • a espeza provlllclul di t °b 'd. I'serviços seguintes: ' s 1'1 UI ,t pe os
S 1.0 REPRESENTAÇÃO PROVINCI\L'
I Subsidio aos deputados. . '.' .
II Indemnisação de despezas de via-

gem ...
lU ~es~~al' da'se~retari~ :
IV lac~ygraphia .....
V. PublIcação de debates e annaes

. VI Expediente . . (.
VII Acto religioso da illstall~ção :

102:350$
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S 11. Multas por infracções de leis
e regulamentos. . .

S 12. Reposições e l:esÚtuiçõ~s .
S 13. Renda extraordinaria. .
~ 14. Volumes portateis . . . .
S 15. Escravos em serviço de mine-

ração. .....
S 16. Commercio de es~ra'vo~ . .
S 17. Venda de bilhetes de loteria

, S 18. Vehiculos na estrada do Para~
hybuna

S 19. Tax~s Úin~ra;ias'
S 20. Cobrança da divida .acÚv~ \
S .21. Sello e emol umell tos' da 2'uar~

da naclOnal .
S 2~. Au~ili~ p~lo' co'fre' g'era'l á

força polICIal. ....
S 23. Imp03to sobre o our~
S 24. .Extracção de loterias
S 25. Imposto sobre o sal '.
'S 26. Pedagio . . . . .
S 27. Imposto sobre passagens 'na~

estradas de ferro subvellcionada~. . . .

240$
340:000$

100:000$
20:000$

105:000$
200:000$

250:000 .
93:000$

109:000$

720:000$

Camillo Augusto Maria de Brito.

- 62-

LEl N. 2716 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880.

o Conego Joaquim José de Sant'Anna. Com,mendador da
Ordem de Christo e Vice Presidente da Provincia de i\linas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes,que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a' Lei
seguinte:Art. Lo A receita provincial 'para Oexercicio de
1881 a 1882 é orçada em 2,705:050$000, proveniente da
arrecadação das seguintes contribuições:

S 1.0 Direitos de 3 % sobre gene-
ras de exportação .S 2. o Quota de 4% sobre a exporta ..
ção do care. .

~ 3.0 Direitos de 0% sóbre a expor-
tação de generos de producçãO e criação.

S 4.0 Imposto sobre engenhos.
S 5.0 Imposto sobre casas' de nego-

cio. . . .S 6.0 Sello de heranças e legados .
S 7.0 Novos e velhos direi tos pro-

vinciaes ., ., .-.
S 8.0 Emolumentos das secretarias.
S\), o Imposto de registro, transmis-

são e venda de escravos .
S 10. ' Juros de 4 apolices doadas à

provincia .

Orça a receita e fixa a despeza para o anno financeiro de 1881 a 18820

Para V. Exc. ver.
Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 4 de Dezem-
bro de 1880.

blicar e correr. Dada no Palacio !la Presitlencia da Provin-
cia ,lo l\linas Geraos, aos trinta dias do mez de Novembro
do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da lndepen-
dencia e do Imperio.



------
468:440$

1:20'{$700

10:000$

2:000$

5:000$
1:000$

62:011$400

46:900$
2;000$

30:000$

65:850$
3:000$

549:656$110

351:070$

122:340$

7:000$
1:000$

150:000$
1:000$
1:280$

GOO$

19:000$
------
760:340$

~ 6.0 Obras publicas:

I Pessoal da dil'ectol'ia . . " . . .
II Expediente . .. ...
IH Conservação de estradas . , . .
IV Estmdas, pontes, cadêas e navega.-

ção de rios, autorisal1as em leis especiaos ou
ajui~o do Governo,sendo: 20:000$ para iniciar
na cidade de Barbacena a construcção do

~ ..(.0 Força policial:
I Pessoal. . . .. .....
H Cavalgaduras . . . . . . . .
IH Remonta de animaes, consol'vação

de arreios e forragens .
IV Tratamento de praças enfermas e

entel'l'amentos. . . . . . . • . . .
V Aquartelamento, luzes e concerto

do instrumentos' ...
VI Expediente. .
VII Guarda urbana

Tres Pontas, da Piedade, om Uberaba,o do Dr.
Eduardo Antonio do Barros, em Pouso Ale-
gl'O, 1:000$ a cada um . . . . . .

-(1.)-

~ 5.0 Administração e arrecadação das
rondas: .

I Pessoal. da di rectoria . . . . . .
II Expediente . . . . . ., •
~lI Pessoal das recebedorias e vigias,

vonclmentos de barqueiros e porcentagens a
administl'adores, escri vães e aj udantes . .

IV Aluguel de casas para recebedorias
o vigias . . . . . . . . . .

V Papel pal"a~adernos de taWes e utensis
VI Porcentagens a collectllres o escri-

Yãos . . . .. .
VII Conducção de fundos publicas
VHI Contencioso provincial
IX Custas judicial'ias15:000$

10:000$

4:pOO$

2:040$

565:000$

34:600.

15:000$
44:100$

14:0GO$
18:740$

17:8GO$
1:000$

35:320$

3:400$

'1:200$

39:920$
S 3. o INSTRUCÇÃO PUBLICA:

I Pessoal da inspectoria
H Expediflnte. . . . . . . .
HI Curso de pharmacia, sendo 4:000$

para officina de preparações pharmaceu-
ticas .,

IV Lyceo mineiro . .
V Externatos de Sabarlt, Campa-

nha, S. João d'EI-Rey, Diamantina e Pa-
racatu. . . .

VI Aulas avulsas de instrucção se-
cundaria, srtpprimidas as que se achão va-
gas ou vierem a vagar, e as quo não têem
a frequencia legal. .' . . . .

VII Escolas normaes. . . . . . •
VIII Cadeiras de instrucção primaria,

inclusive as das cadêas centraes, e suppri-
midasasquatroultimamentecreadas das do-
ze existentes na capital. . . . . . .

IX Papel, pennas, tinta e livros para
meninos pobres, mobilia, utensis e aluguel
de casas para escolas n?rmaes e ext.ernatq~

X Gratificação a IDspectores l1tteranos
XI Grati ficações extraordinarias, na

forma do art. 76 do regulamento n. 84.
XlI BibJiothecarios da capital, Campa-

nha, S. João d'EI-Rey e Diamantina,inclusive
240$ ao portei 1'0 da da capi tal. . . . . .

XlI! Auxilio ás casas de educandas, se-
minarios de Mal'ianna e Diamantina, e col-
legio de :Matozinhos, em Congonhas do Cam-
po, 3:000$ a cada um; ao Asylo de S. Luiz em
Caethé e aos collegios do padre Victor, em

- Go{-

S 2.0 SECRETARIA DO GOVERNO:
I Pessoal, conforme o regulamento

n.82
11 Expediente e papel para impres-

sões. ,
IH Gratificação ao' offit:ial de ga-

binete .
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urna peni tenciaria pelo systema de philadel-
phia, modificado, como é executado em Lou-
vain. na Belgica; 20:000$ para a estrada do
Picú; 15:000$ para a que liga Itaj ubá li.Es~
tação da Cachoeira; 10:000$ para a navegação
do Rio S. Francisco e 5:000$ para a do Rio
Grande . . . . . . . . . . . . .

V Outras obras votadas om leis espe-
ciaes . . . . . . . . . . .

VI A's obras das matrizes: do Brejo
das Almas, em Montes Claros, 4:000$; de
San to An tonio da lta vera va, -termo de
Queluz, de Cabo Verde, da cidade da Cam-.
panha, da de Santa Luzia, da de Sant' Ar.-
na do Paranahyba, termo de Patos, da de
S. Sebastião de Correntes, termo do Serro,
da cidade da Conceição, da do Carandahy,
termo de,S. José d'E-Rey, da de Baependy,
a 2:000$ cada uma;da do Bom Fim do Pom-
ba, da de Capivary, termo de Pouso Alto,
a 1:500$ cada uma; da de S. Sebastião do
Parauna, tenno do Curvello, da de Santo
Amaro, termJ de Queluz, da da cidade da
Ponte Nova, da da Pedra Bonita, do mes-
mo termo, da de Santa Quiteria,de Sabará,
da do Curral d'El-Rey, <10 mesmo termo,
da de S. João d'EI-Rey, da de S. João N13-
pomuceno, do Rio' Novo, da do Espirito
~anto, do Pomba, da de S. Caetano, de Ma-
rianna, da da Saude, do mesmo termo, da
de S. Sebastião de Pouso Alegre, termo do
Abaetó, da de Tiros, do mesmo termo, da
de Bagre~, termo de Ubá, da do Presidio,
do me~mo termo, da de .S. José do Paraope-
ba, termo da capital, da da cidage da Ayu-
ruoca, da de Santa Catharina, termo da
Christina, da dã. cidade da OliveÍra, da de
SanL'Anna dos Ferros, termo da ltabira,
da da Lagoa Dourada, termo de S. José
d'El-Rey, da de Bagres, termo de Ubá, a
1:000$ cada umai'da ~o Jaboticat';1bas, ter-

240:000$

26:000$
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o de Santa Luzia, da do Cocaes termo
~ Santa Bar-bara, da de Santo Ant~nio do
lacho do Machado da de N S d C, _ d)' ' . . a on-
• lÇ,~O o 1-..10Pardo, a ?OO$ cada uma; da
a ~ldit<lede Grão Mogol, da de Santo An-
Ill~do Gorutu,ba, a 700$ cada uma; da

de Santo AntonIO das Salinas 600$ d d
,tta r t d " a o
D gre: ermo o Curvello, da de 'l'ra!liras
do rne~motermo, da do Taboleiro Grande'
t 1'010 do Sete Lagoas, da da Itabi;a d~
Ialllpo, tel'lno da capital, da da cidade da
bUII'a, da da Parahyba de Mato Dentro'
ermo da mesma cidade, da de S..Vicen:
FelTer, termo do Turvo a 500' 'd"ddS ,C,lU

,tn:I, ,1\ e . José do Gorlltuba, 400$;
,18 c.lpellas: do Rosario de B
d <)'000$ d ,aepen-!, ~;.. ; o Rosario, do' Ouro Preto,
.00?iii, de S. Jnsé, da capital, ão Rosario
a CItlade do Pomba, da Boa Morte d~
.aependy, a f?00$ cada uma; de S. F:an-
I C), da ltabu'a, 400$, das 1vIoI'ce~'de S'
b . 300$ d ' ", a-ar'l" ' o ?all~a Rita,da mesma cidade
oo~, do cemlter10 publico e sua ca ena
a cHlade da Leopoldina 1 '000$' à P, , ,. ,e cama-
a mUlllClpal da C!lristina para recon-
tr~,~ç~oda estrada, que liga a cidade da
ll~1~.tlIlaá. freguezla d,a Virginia, 1:000$;
p<lr<lalfaias da matnz de Sabará. 500$'
pmma. ' ,

S 7,0 Saude publica:

Auxilio aos ho'spita~s da capital, MOI1-
s qlaros, Serro,Grão Mogol, Diamantina
bu'a, Curvello, Pital1O'uy Sabar~1 S 'L o' S o , ( "an-
UZla, ete Lagoas, Lavras, Passos
rbacena, S. João d'EI-Rey, Bae end '
ampanhu, l\1arianna Caldas P Pt NY", I " ' ',011 e a-

o • aos l?SPIC1OSde alienados da Diaman-
a, ltablra o S. João d'EI-Rey, a 2:000$
a um; e ] :000$ ao recolhimento de

04:000$
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DISPOSIÇÕES GERAES,

Art. 3.. Fica o Presidente da Provincia autorisado:
S 1.. A fazer, d~sde já, as despezas necessal'Ías para

ospedagern de S. M. O Imperador, ou qualquer Membro da
amilia Imperial, que vier a esta Provincia.

S 2.. A abril' creditos supplernentares, no caso e com
formalidades prescriptas no art. 18 da Lei n. 2314: ao
t. 2. o S 5.• 11. ::lda Lei n. 2545 e desta Lei-pessoal das

recebedol'ias; n, G-porcen tagens a collectores e escrivães;
O,. n. 4-estradas, pontes etc; S 11 n. 2-juros e amor-

el açúo do emprestimo provincial; S 12 n. l-presos pobres;
. o oxcedendo de 100:000$ a importancia maxima destes
crellitos.

S a,. A elevar,desde jit, os seguintes creditas: da Loi
. 247G,ut. 2 .• S 12 !l. 9, com a quantia de 4:36$000, para
gamen to de despezas fei tas no 2 .• semestre de 1879 com
rallspo!'Les na estrada da ferro D. Pedro Il; da Lei n, 2545
t. ~.• S l.. ns. 1, '1 e 5, com as quantias necessarias para
pagamento do excesso de subsidio, o apanhall1onto, rosumo
publicação de debates na presente sessão da Assemblea Le-

ri lativa Provincial; S 4,., com a de 17:008$4<13, para a
Olllpra(Ie armamento do corpo policial; S 12 n. 3, com a de
:.WJ$1l4, para restituições ou reposições devidas pela fa-
mda pnn"inc1al, conforme o omcio do Secretario do 00-
erno de 12 de 0utubro do corrente anno.

S 4.. A aceitar a cessão da ponte ponsil da Sapu-
eaia, ~()lll nnns alg-ull1 para a Provincia, e a despender em
eus reparos até 17:000$, cobrando nella as taxas itinera-
'ia: que se pagão !las pontes de communicação desta com
utras provincias.

~ [i.. A creal' uma recebedoria no podo da Espinha
bl'oo Rio Grande, comprando para este Om,o depois de pre-
ia avaliaçãQ, a casa e,barca que nosse lugttr possue o tonen-.
Fi(lelis Gonçalves dos Reis, bem como a estrada por ~Jle
Ilstt'lI ida. do referido porto â cidade do Uberaba.
~ O.. A despender as seguintos quantias: até 15:000$000

cllrn, o (;usteio da escola agricola funrlada no municipio da
I)ira, em terreno arrendado ao Dl', Domingos Martins

'lJOLTa;até 0:000$ com o custeio do asylo agr'icola creado na
ital, em quanto não forem instaJladas todas as escolas
vicolas de quo trata a lei n. 2106; 4:000$ para subvel1cio-

35:300$

84:000$
20:000$

20:500.
600$

105:000$

8:000$
4:000$

.;, .•..~' ..
.:.:.... .....•....

~'I' •

S 12,. Despezas .divol':-\as:
1 Presos pobres .... '. ' ' ' .. :
11 1ndemllisaçiio a mdl vIduos em lei:;

espociaes ' . . . . , : _'
111 Restituições e reposlçoes ,
I V Adiantamel~to. para monto piO

ao' ompre"'atlo:l provlllclaes , "
:; V Dotes a orphãs pobres .

VI publicação de ~c~os úffiClaos.
Vll Dili"'encias pohclaes
VIII De~pezas eventuaes
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S 9,., Oult~ publico:
FestejOs naclOnaes. , , '
S~lC. Aposentado~ e reformados
S 11. Divida passiva: . _
1 Juros de ü % e amortlsaçao de

2% de apolices, ' . , ' , , , .'
o 11 Juros e arnortisaçàO do emprestl-

mo provincial. ',' ,
lU Exercicios findos

expostos da casa de misericordia de S.
João d'EI-Rey; somrna , .

S 8.. Illuminação publica:
1 Da capital , ' , . '
II Da Oampanh~ , S, João d'~l-Rey,

Juiz de Fora, Diamantina, $abara, Ba.e-
pendy Paracatú, Pouso Alegro, Barbacl3-
na S~rro o Ubá, a ] :500$ cad~ uma;
po'uso Alto, Turvo, Uberaba e Marmnna,a
1:000$ cada ~ma '

III Para a das Agoas do Oaxambú,
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nar ostudos e 9xplorações mineralogicas nesta rrovi~ci '
1:500$, por conta da verba do art. 2.° ~ R.O da \01 n. - 4:
para a illuminação da cidade de Ubã; 18:000$ para reco
strncção da estrada' de Philadelphia a Minas N.ovas, e a que
for precisa para reconstruir a ponte sobre o RIO Paraopet)3i
na estrada de Queluz para S assuhy. ., .'

~ 7.0 A pôr em execução, no exorcJCIO d~sta LeI, a di -
posição da Lei n. 2533 de 6 de Dezembro de 18,9? e a da de n.
2288, relativa. á cidade de Caldas, ficando reduzIdo a 2:000
este ultimo credito. ' .

~ 8.0 A applicar como aUJi.ilio .da construcção d~ um
cadêa na cidade da Bagagem a quantIa de 8:900$, votacl~. o
Lei n. 2545 art. 2.° ~ 6.° n. 5, e a fazer effectlva, deSfIe .la, a
garantia de juros á fabrica de tecidos de Montes Claro8, no
termos da Lei n. 2389 de 13 de Outubr.o de 1877. .,

~ 9,0 A fazer operações de credl to, no e~erclclo (le:t.a
Lei,somente para pagamentu de subvenções ou JU r?s g~trantJ-
dos ás estradas de ferro, nãO eJi.cedendo. o respectivo Juro
7 % e a amortisação de 2 %. e a pagar lntegralment~, do 'I)
já, o emprestimo de 50:0QO$, ultimamente contraludo c I
a caixa economica da capItal. .' .

~ 10. A modificar o plano n. 1 das loteriaS provlIlcJ~e
no sentido de facilitar a sua extracção, menos quanto á Wl-
portancia do beneficio; quota das despezas, porcentagens do
empregados e valor total da loteria.

DISPOSIÇÕES PERMANENTES.

Art. 4.0 São approvados os seguintes creditas supple-
mentares: de 7:223$728. abertos ao art. 2.° ~<5,0n. 2 e ~.12 n.
1 da Lei n.243R, por actos de 21 de Março e 29 de Janell'(~ r1é
1880; de 58:475$140, abertos ao art. 2. o ~, 6.0 n. 4 e S 1.1n. 3 c1â
Lein. 2476, por actos de 24 Agosto, 26 e 29 de Janelro,27 d
Fevereiro. 15 de Março e 15 de Ju?ho de 1880; bem como
elevação dos credi tos do mesmo artIgo s 1.o n. 4 a 14:350$ e n.
5 a 9:500$, por actos de 10 e 27 de Janeiro do corrente ann~.

Art. 5.° A effectividade das despezas votadas em 1~1
especiaes, haja ou não credito concedido pel~s mesma~ leI.
depende: I de haver na Lei do orçam ente rubrIca proprla e
que possão ser classificadas; Il de n~o estar completamen
distribuido o credito da mesma rubrica.

Art. G. o Fica revogado o art. 4. I ~ 4. o da Lei~. 24i6'
que municipalisou os impostos de engenhos e negoClos, ~
Lei n. 2561, relativa á aposentadoria de empregados pr~vI
ciaes, salvos os direitos já. reconhecidos pelo Governo. FlCa
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tambem reduzidos a 5:000$000 os vencimentos do director
geral cl~ ob.ras publicas. e a 4:000$000 os de cada engenheiro
da pro."lllcla, perce~endo estes, a titulo de conducção, mais
300 réIS por cada kJlometro que percorrerem em serviço
com tanto que a tolaJidade dos vencimentos de cada um nã~
exceda de 5:000$000.

. Art. 7.° A's taxas itinerarias da tabella-A-annexa á
LOI n. 2476 .de g de Novembro de 1878'ficam sujeitos,desde ja,
t~dos os alllmaes e car~os que não pagam a de 33 réis por
kJlogramma da respectiva carga, exceptuados somente:
")I( I Os que conduzirem machin1!-s e instrumentos destina-
dos á la vou 1'0..

>< II O~ que conduzirem plantas e sementes com o mes-
mo destlllo. ,

III Os que condu.zirem bagagens de passageiros, de peso
não excedente a 40 lulogrammas.

V '.. IV Os.qu~ conduzirem materiaes destinados a obras mu-
'" lllClpa6s, .1UStlficado previam~n te pemnte o Governo esse

destJOo. Nas e~tradas d? ferro estas taxas serão cobraJas na
razão de 3 rél~ por lulogramma, e,os animaes pagarão as
que actua1mente se cobram na estrada do Parahybuna.

Art. 8.° As provisões tem pomrias de ad vogallos não
for.m.ados pagarão 'de novos e velhos direitos 30$UOO, as de
s~llcltad?res de causas 10$000, e as de solicitadores de re-
slduos 4:ji000 POl" cada anno ou fracção de anno que houve-
rOl? de durar. alterada nesta parte a tabeIla n. 2 annexa á.
LeI n. 2181 de 25 (lo Novembro de 1875.

~ 1.0 Dos contratos ante nupciaes, que não tiverem
valor ~eclarado,cobrar-se.ha ;-1 taxa da referida tabeIla, ~ 31.

13 2.° 0 art. 4.0 S 5.° (Ia Lei n. 2nü rle 9 de Novembro
de 1878 comprehende a differença entre todos os direitos a
que ?stão sujeitos pela lei mineira os Q.ontmtos de transfe-
rencla de escravos e os que recahem sobre os mesmos aetos •
nas outras provincias.

~ 3.° Do imposto sohre o ouro torão os coIlectores G %
e os seus escyi vães 3 % das quantias que a1'l'ecada rem~
c~bendo-~hes Igual porcentagem pelo que cobrarem da di-
vllla actl va.

Art. g." E' creado o imposto de 10 % sobre o valor das
passage~s nas estmdas de forro que forem ou tiverem sido
s~b\'enclonadas pela provincia, ES,te imposto será cobrado
dlrectarnente das companhias, as quaes flcam autorisadas a
elevar na mesma proporção as suas tarifas de pas~aO'eirosgl00d l:> •::l. S ormentes que forem exportados para estra-
das de ferro pagarão o hnpo,sto de aro, na razão de 12$000

I.
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cllmprehondidas na respectiva cil'cumscripçn:(). quo será de-
IlIarcada pelo Go\"erno.

A receberia ria do Porto Novo, porem, terá tres [lgen-
tos, e, alem destú" ompregados, o Go~;erno poderá ter na cs-
Laçito central da estrada de forro D. Pedro Il um confe-
runto, que fi~cali3e a arrecadaç.lo do., impostos provinciacs.

S 1.0 Os ajudalltes, agentes e vigias lIào telão (lir(.i-
to á aposentadoria, e os primeil'os prestarão fiança idonea
do valor que for arbitrado pelo Presidente da Provincia.
Sob esta fiança servil'ão tambem os agentes o vigias SUUOl'-
dinados á recebedoria, os quaes. serão nomeados pelo direc-
to!' ria fazenda provincial, sobre proposta dos mesmos a.;u-
dames.

~ 2.° 0s empregados da directoria de fazenda, com-
missionados para esse serviço, continuam a fazer' parto do
respecti vo quad 1'0 e co liSO!'\' am todas as vantagons que lhes
competem pela logislação em vigor. Para substituil-os, po-
dl~rá o Governo 1I0mear inlel'inamente, precoden(lo concnr-
;;0, nos termos dt) art. 28 S 3.° do reóulamenl.o n. ~6, tn's
3. OI officiaes, que pa~sarão a e!foctivos, li medida que so ve-
rificarem vagas 110quadro ,Ia repartição.

S 3.° O numero e os vencimentos dos encarregarl,'s
da arrecadação COllstam da tabelJa-A-annexa a esta Lei.

S 4.° Si o ~mpregado da directoria incumbido na
arrecadação for de categOl'ia inferior ti dos 1. OI officiaos. a
deficiencia da quota destinada ao pessoal da clirectoria sera
supprida pela quo se destina ao pessoal das recebed')rias.

S 5.° A arrecad[lç:lo destes' impostos será de prefe-
roncia confiada ás companhias das estraoas de ferro, de~do
que estas se prestem a fa' '!l-a, mediante uma porcentagem,
que não exceda a 3 % das quantias quo arrecadárem, su-
jeitem-se às instrucções que forem expeclidas para esse fim,
e haja accnrdo do Go,"erno Geral em quo o di to serviço se
faça tambem pela estrada de ferro D. Pedro 2.° em iguaos
condições; salva a disposiçãO do art. 19 da lei n, 2545 cle 31
cle Dezom bro de 1879,

Art. 15. Ficam supprimidasas quatro cadeiras rle in-
strucção primaria ultimamente creadas nesta capital, sen-
do duasdo sexo masculino e duas do feminino,. e seus ac-
tu11.esprofessores terão preferencia nas nomeações para ou,:
tras cadeiras que forem de novo croadas ou esti verem vagas
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por duzia, si oseu comprimento não exceder a. 1,m22, o na
de 24$000 por duzia, si o comprimento foI' maJOr. )

~ 2.° A quota do 4 ro sobre. o café eXIJortado sera co-
brada na razão de 375 réiS por kl1ogramma. .

Art. 10. Pela annotação ne ca1a oscravo que vle~ r?-
sidir na provincia, em virtude de compra, troca, doaçao m
soluturn, ou locação por mais de um anno, cobrar-se-ha a
taxa de 2:000$. . .

A' mesma taxa ficam sujeitos os escravos que vlerom
com seus senhores mudados para esta provincia, ou Olll
virtude de doação, si forem alienados nos cinc~ a~n?s s
guintos á sua entrada, salvo o caso de execução JudiCIal.

!3 1.0 Pelo excesso do pra-zo em que se deve. f~zer a an-
notação, tratando-se de escravos que venhão resIdIr na pro-
vincia incorrerá o infractor na multa de 1:000$000.

~ '2.° O collector que não fizer effectiva a multa pre-
ceclento, ou'a cúbrança da taxa no acto da annotação, I:a-
gani a mu!ta de 3:000$, alem das penas em que pela legIS-
lação vigent!3 haja de incorrer ..

S 3.° Fica elevado a 5:000$ O Imp?st~ sobre o commel'cio
de escravos que entrem para a provlllcJa.

S 4.° A meia siga de escravo sera cobrada'na razão (le
5 % do seu valor até 1:500$ ..

Art. 11. Em relação ao ensino publico, fica. a r.'ovin-
cia divil1ida em 50 circulos Iitterarios, cujos lllspec1"""'''
terão, cada um, a gl'ati ficação de 200$ para despezas elo , x-
pel1iente. .

Art. 12. A Lei n. 2089 de 31 de Dezembro de 1874 contI-
nua em vigor durante a legislatura de 1882 a 1~83. .V Al't. 1J. Das escolas agricolas a que se refere a LOI 11.

~ 2166' de 20 de Novembro de 1875, uma sel'à fundada nas Se;-
" marias do Mello, municipio do Curvel1o, e outra no mUIll-

cipio do Pomba.
Art. 14. Os impostos provinciaes sobre generos o car-

gas transpodados nas estradas de ferro serão pagos: os. do;;
que transitarem pola ostrada D. Pedro 11, nas respectlYas
estações; e as dog que transitarem pelos ramaos da mesma
estrada, nas estações de entroncamento. .

Para sua arrecadação o Governo creará recebedorms
em Podo Novo, Juiz de Fora e Serraria.

Cada uma destas será administrada por um empregal10
da dil'ectoria de fazl'lnda, o qual terá sCJb as suas ordens um
ajudante que servira dethesoureiro, um agente e tantos VI-
gias, qu;ntas forem as outras estações da linha do centro



Gamillo Augusto 111aria de Bnto.
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TAlllELL --U.

« do Espiri to San to
« do Ouro Fino .
« do Parahybuna :
« do Chapeo d'Uvas
« da Bemfica . .
« da Mantiqueira.
« de João Ayres .
« de Santa Fé. .
Confel'ente na code.

O Conego Joaquim José de Sant'Annn., Commendadot
da Ordem de Christo e Vice Presidente da Prov incia d
Minas Geraes: Faç? saber a todos os sous habitantes, qu

Orça a receita e fixa a despeza de diversas camaras municipaes par:
o anno financeiro de \881. .

RESOLUÇÃO N.. 2717-DE is DE DEZEMI3RO DE lS80

Palado do Governo em Ouro Preto, 18 de Dezemb;õ~dE
1880.-JOAQUIM JosÉ DE SANT'ANNA.

Empregos. Orcln. Grat. Tot.

1 omcial maior. 2:250$000 750$000 3:000~
1 dito archivista 1:800$000 600 '000 2:'100~
3 officiaes . .. 4:500$000 1:500$000 G:OOOq

1 porteiro. G37$500 ,212$500 >'50.,
2 continuas 1:200$000 400$000 1:600~
1 correio serventé. 375$000 125$000 500~

----- ----- .---
10:762$500 3:587 '500 14:350~

720$
720$
720$
600.
600$
GOO$
000$
600$

2:400$

34:580$ .

Palaeio do Governo e~ Ouro Preto, 18 de Dezembro dE
1880.-JoAQUIM JosE DE SANT'ANNA.

10:800$
3:900$
4:000$
1:200$
960$

96ú$
960$
960$
960$
800,
800$
720$

TABELLA-A.
3 administradores. 3:600$
3 ajudantes. ,1:300$
5 agentes . 800$
Vi gia de Barbacena
« do Sitio .
« do Mar de Hespanha ou

Chiador .
« de João Gomes .
« da Conceição
« do Rio Novo.
« do Retiro.
« de Cedofeita.
« de Mathias Barbosa
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Art. 16. Os vencimentos dos empregados da secre-
taria da assemblea 50rão os da tabella-B-annexa ~ es-
ta Lei.Art. 17. São approvados ,os regulamentos ns. 84, 86
e 87, de 21 de ;Ylarço, 12 de Ju1hoe 22 de Outubro de .1870.

Art. 18. Revogam-se as disposições em cnntrarlO.
Mando, portanto, a todas as autori~ades ~ quem o co-

nhecimento e execução da referida LeI pertencer, que a
cumpram e façam c~mprir tão i~tei.ramente ~om~ n~lla se
contem. O SecretarIO desta ProvlllCIa a faça ~mprtmlr, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Gentes, aos dezoito dias do mez de De7..embro
do Anna do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chnsto de
mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Indepen-
dencia e do Imperio. ,

JOAQUIMJOSEDE SANT'ANNA.
Para V. lixe. ver.

Ezequiel Augusto Nunes Bandei1'a' a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 27 de Dezembro
do 1880.
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1.Assemblea Legi~lativa Provincial, sobre proposta. da~ ca-
11aras municipaes abai.'o declaradas, decretou a Resu-
.uçào seguinte;
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33.0 « da Conceiç.l0 do Serro. 4:650$S 34.0 « de S. Gonçalo do Sapuc<J hy 5:100$

S 35.0 « da Capital . . . . . 15:070$
S 36.0 « de S. João d'EI-Rey 18:050$
S 37.0 « do Rio Pardo 1 :590$S 38.0 « de Baependy 9:010$
S 39.0 « de Pouso Alegre 7:000$S 40.0 « d~ Piranga. . 3:550$S 41.0 « do Bom Fim. . 2:400$S 42.0 « de Minas Novas. 3:990$S 43 .• « de UM 10:000$

DESPEZA MUNIOIPAL.

Camara de Tres Pontas-Rs. 2:790$ a saber:
1 Ordenado ao secretario. . .. 500$
2 Idem ao continuo. . . . .. 80$
3 Idem ao fiscal da cidade . .. 150$
4 Idem ao do Espirito Santo da Var-

ginha. . . . . . • . • 100$
5 Idem ao do Campo Grande. .• 50$
ti Idem ao do Carrego do Ouro. • 50$
7 Expediente e caminheiros. . 100$
8 Agua, luz e limpeza da cadêa 80$
Ü .Custas j udiciarias. . . . . 100$

10 Eleições, qualificações e jury. 80$
11 Expostos e pobl'es '. . . . l:lO$
12 Ao procurador, e eventuaes 500$
1::$ Encanamento d'agua. . . 100$
14 Presos pobres . . . . . 100$
15 Obras publicas. . . . . .. 5UO$

~ 2." Camara de Entre Rios-Rs. 2:515$, a saber:
1 Secretario . . . . . . . 300$
2 Procurador. . . . . . " 300$
3 Fisca). . . . . . . . .. 1:!0$
4 Porteiro. . . . . . . 80$
5 Expediente e utensílios . .. 300$
Ô Limpeza da cadêa e illuminação . 100$
7 Custasjudiclarias ejury 350$
8 Eleições. . . • • • 100$
9 Caminheiros ••••• 50$

!3 1.0

Art. 2.0 E' fixada em 264:()1O$130 a despela das :nes
mas camaras, e para o mesmo anno, pela forma seguinte

2:790$
2:515$
9:120.
2:381 '780
1:613$
3:132$
7:350$

22:000$
2:72~$
1:330$
3:600$

10:300$
2:100$

16:540:;;
,1:500$

-6:610$'
7:280$

17:940$100
16:550$
3:900$
1:752$
3:260$

12:000$
8:645$
8:000$
8:000$
3:884$
1:8GD$250
9:000$
2:150$
2:420$
9:180$

Camara de 'l're~ Pontas,
« de Entre Rios .
« de Bal'uacena .
« da Boa Esper:tnça.
« de Cam po 13ello.
« do Piumhy .
« de Sabal'à
« da Leopoldina
« do Parà .
« rIo Caethé
« -de Queluz
« do PUII1 ba .
« de S. Jo~é (I'EI-Rey
« da Campanha .
« de Sete Lagoas.
« do Curvello.
« da Oliveira .
« da Diamantina
« do Rio Novo.
« de Caldas
« do Bom Successo
« de Pitanguy
« de Itajubá .
« de Pouso AI to
« do Serro.
« da Christina.
« da Formiga. . . . .
« de S. Miguel de Guanhães.
« da Uberaba .
« do Abaeté '.
« de Santa Luzia.
« de Jaguary

Art. 1." E' rçada para. o anno de 1881 ~~1 róis
?94:DlO$WO a receita das' 8eguinte~ camaras mUlHclpaes,
,l saber:

S L"
S 2."
S :3."
S 4."
S 5.•
S 6."
S 7 .•
S 8.•
S 9."
S 10."
S 11 .•
S 12.•
S 13.•
S 14."
S 15 .•
S 16.•
S 17."
S 18."
S 19 .•
S 20."
S 21.."
S 22."
S 23."
S 24.0
S 25."
S 26."
S 27.0
S 28.0
S 20.0
S 30.0
S 31.0
S 32.0



40$

300$

150$
300$
110$
70$

100$

240$
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11 ConservaçiIo d'agua potavel. 50$
12 Obras publicas, . . . " 321$

S 6.° Camara de Piumhy-H.s. 3:132$, a saber:
1 Secretario . . . . . .. 400$
2 Continuo. . . . 60$
3 Fiscal. . . . . . 200$
4 Fiscaes das freguezias. 110$
5 Custas j udiciarias. . 300$
6 Luzes para a cadêa . 60$
7 Caminheiros.. ... 50$
8 EXPlildiente da secretaria e elei-

ções . . . . 60$
9 Obras publicas. . . . . . 1:892$

ê 7:° Camara de Sabará-Rs. 7:350$, ,u saber:
1 Ordenado ao secretario " 1:000$
2 Idem e gratificação ao fiscal. 180$
3 Idem ao continuo . . 180$
4 GI'atiflcação ao procurador . 400$
5 Caminheiros o eventuaes. .. 100$
6 Illuminação, agua e limpeza da

cadêa. . . . . . . . .
7 Ao tabe;,lIião Silverio Augusto de

Lima por conta de custas . .
8 Custas judiciarias. . ..
9 J ury e eleições. .

10 Expediente da secretaria. . .
11 Auxilio á santa casa de mise-

sericordia . .. ..
12 Idem á aula nocturna desta ci-

dade.. . . . . .
1q Ao escrivão do jury Canclldo

Mariano Gomes Junior . . .
14 Porcentagem ao procurador, 2,

10 e 20 % . . . . . .. 200$
15 Obras ppblicas: . . . . . 3:980$

~ 8.° Camara da Leopoldina-Rs. 22:000$, a saber:
1 Secrotario . . . . 1:200$
2 Fiscal.. . . . . . 700$
3, PorteIro. . . . . 250$
4 Fiscaes dos dist1'ictos. 900$
5 Caminheiro. . . . 200$
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10 Eventuaes . . . . . . ., 120$
11 Ob['as publicas. . . . .'. ô95$

S 3,° Camara <le Barbacena-Rs. 9:120$, a saber:
1 Secretario . . . . . 800$
2 Fiscal. . . . . . . 500$
3 Porteiro. . . . , , 220$
4 ll\uminação da cidade . 2:300$
5 llluminação da cadêa 120$
6 Custas j udiciarias. ._ 1:400$
7 Eleições. 200$
8 Expediente dá secretaria. 100$
9 Estafetas 80 .

10 Eventuaes . 400~
11 Obras publicas. . . ., 3:000$

S 4.° Camara da Boa Esperança-Rs. 2:381 '780, a
3aber: .

1 Ordenado ao secretario 300$
2 Idem ao fiscal da cidade 200$
3 Idem ao 'continuo . 80$
4 Custas judiciarias . 150$
5 Caminheiros. . 100$
6 Eleição e jury. , . 100$
7 Diaria a presos pobres,agua, luz

elimpeza da,cadêa. . _ 150$
8 Porcentagem ao procurador. . - 500$
9 Aposentadoria ao Dl'. j u,iz de

direito' . 50$
,lO Obras publicas. .. . 751$780

S 5.° Camara,de Campo Bello-Rs. 1:613$, a saber:
1 Ordenado ao secretario . .. 2QO$
2 Idem ao fiscal . 80$
3 Idem ao continuo '. 50$
4 Expediente . 30$
5 Custas j udiciarias . 300$
6 Eleições. .. 20$
7 A illuminação da cadêa . 30$
8 Eventuaes ., .. 100$
!) Ao procurador 20 % sobre o que

arrecadar , ., 322$
10 Conservação do reguladol' pu-

blico ., 60$. ,



150$
200.
300$
150 .
150.
160
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Ol'rlenado aI) secretario
Idem ao tb.:'1.l da cidade
Idem ao Pl,!"tI)U"O . •

lrlem ao pl' cUl'adol' .
l,tem ao afl'ric1nr
Exped ion ( . rIa ;:"Cl 'u[,l'ri '1:
Aluguel d,1 c,lsa em que funccio~
na a ca liam municipal .

JU7. o limpeza da cadôa.
Custas judic:iat'ias. . . .
Eleições, qualificação ejury
Caminheir.ls. . . . . .
Eventuae:> .
Obra: pl~blicas' e '~xtinCç[ío' d

. formlguell'rls. . . . . , . 1:210$
Camara do Pomba-R~. ,10:300$, a sabol':

Ordenado ao secretario'. 800$
OrdenarIa ;c ) fi~cal go aI. .. 700
Orde,nado ,ao fi. cal (lo BanI Fim. la:t:3~ 1
Graüllcaçao ai) mesmo . .. 66. '(:W6
Ordenado aos fiscae:> dos domais
districtos ... .' ... '
Gratificaçõ')S aos mo'mos. . .
Ol'rlen~do ao port iro o ~iJJciro
Ura tific ç:to ao mo,'mó . . :
A:ro'enüvloria ao Dt'. juiz de di-
1'01 to . . . . . . .
Qualificações o eleiçõ s .
E:>tafetas. . .
Luz, agua o limpe~:l (ja ~ad&a
Illumi'laçiío da cidade . .
E:tincç.:io do íorll1iO'lIoiro
Me(lic:lInentO:l aos ~nfermos' ill~
digentes. . . .
Custas j ud iciarias .
Eventuaos .J . , . . .
I orcentagem ao procurador.
Gratificação ao me,.,mo .
Porcentagem ao aferidor.
Custas aos officiaos m cOl'reição

1
2
".:>
4
'5
,ü
7

8
Ü

10
11
12
13

S 12.
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
l~l
14
15

16
17
18
19
20
21

no

160$
300$

1:000$
540$
150$
150$
300$

1:500$
360$

12:1)50$
300.~
140$

1:360$

500$
150$
72$
20$
50$
35$
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(j Custasj udiciarias deste exercicio
e finJo . . . . . . . .

7 Agua, luz e limpeza da cadêa .
8 ExpediE!nte. . . . . . .
I) Eleições e festejos nacionaes .

10 Extincção de formigueiros ...
11 Il\uminaçãQ da chiade . .
12 Limpeza da cidado . . . .
13 Obras publicas do município.
14 Eventuaes . . . . . . . .
15 Ao guarda uo cemi terio munici pai
16 InstrucçãO primaria. ' . . .

~ 1).0 Camara do Pará-Rs. 2:7?8$, a saber:
1 Ordonauo ao secretario. . .
2 Gratificaçãoao fiscal da cida(le
3 Idem ao continuo. . .
4 Expediente . . . . . . .
5 Caminheiros . . . ' . .
6 Assignaturas de jOl'naes . . .
7 Eleições, quali ficações e aposenta-

doria do Dl'. juiz (\e direito . .
8 Custas j ud iciarias . . . . .
I) Il\uminação da caMa e agua po-

tu.vel. . . . . . . . .
10 IlIuminação, agua, luz e limpeza

da cauêa.'. . . . 150$
11 Porcentagem ao procurador. G82$
12 Obl'as publicas. 419$
13 Eventuaes .' .. 80$

!3 10 Camara de Caethé-Rs. 1:330$, u. saber:
1 Secretario . ., .'. 350$
2 Expediente da secretaria. 50$
3 Fiscal da cidade. 100$
4 Continuo. . . . . . 60$
5" Agoa, luz e limpeza da cadêa 100$
6 Caminheiro. 120$
7 Eleições e qualificações • 60$
8 Jury. . . .... . . . 50$
9 Assignatura do jornal official 16$

10 Pot centos aO procurador 150$
11 Custas judiqiarias . 00$
12 Obras publicas. . . . .' 214$

!3 11. Camam de Queluz-Rs. 3:600$, a saber:



100$
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teso . .. 20C$
14 Juros do emprestimo municilJaI 190$
15 Obl'as publicas. . . . . . 4:680,'
16 Amortisação da divida passiva. 5:500$ -

S 15. Camara de 3ete Lagoas-Rs. 4:500$, a saber:
1 Secretario . 400$
2 Porteiro. . . 50$
3 Fiscal da viHa. . . .. 100$
4' Agua, luz e limpeza da cadêa. 180$
5 Expediente da secl'etaria e jury 40$
6 Porcentagem ao pl'ocurador.. 120$
7 Custas judiciarias. . .. 300$
8 Eleiçõe:;. . 50$
9 Caminheiros. . 200$

10 Obras publicas. 1:800$
11 Eventuaes . . .. lGO$
12 Conservação da ponte do Je-

quitibi . . ., 200$
13 AuxilIO à casa tle caridade... 300$

S 16. Camara do Curvello.-ll:;. ü:GlO$OOO,a saber:
1 Ordenado eg-ratificação ao 5ecre- .

tario . 900$
2 1 .o Fiscal. 300$
3 2. o Fiscal. 120$
4 Porteiro. . . . . . .. 150$
5 Medicamentos aos' presos pobre:; 100$
6 Custas judiciarias. . . .. 300$
7 Divida atrazada. . 600$
8 Custas at!'aZadas.., 400$
9 ' Caminheiros. . . . .. 200$

10 Agua, luz e limpeza da cadea 250$
11 Correio da Diamantina 250$
12 Jury e eleições.. 150$
13 Livro~ e impr,~::l5ÕeS. .. 150$

I 14 Auxilio á. casa de caridade... 250$
15 Abastecimento de agua potave!. 400$
16 Eventuae::; . . . . . .. 150$
17 Extineção de formigueiros 300$
18 Expediente da secretaria 100$
19 Obras publieas , 1:450$

350$

100$

1:000$

80$
300$
100$
100$

GO$
72$
40$

100$

300$
80$
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1 Ordenado ao secretal'io .
2 Gratificaçã" ao mesmo .
3 Idem a Carlos Jo"e Pereira, 0.0

serviços que prestou como se-
cretario da junta municipal em
1867 .

4 FiscaJ
5 Porteiro. . . . . . .
6 llluminação e limpeza da cadêa.
7 Jury e aposentadoria do Dl'.

juiz de direito. .
8 Custas judiciarias.
9 Expedienta e caminheiros ... ,

10 Livros e papel paraasecretafla.
"11 Eventuaes e porcentagem ao

procurador.. " • 568$
12 Obras publica.s. 300$

S 14. - Camara da Campanha--:Rs. 16:540$, a saber:
1 Ol'denado ao secreta no . .' 800$
2 Idem ao secretario aposentado. 500$
3 Idem ao porteiro . . . .' 200$
'1 Ao fiscal do districto da cidade 500$
5 Expe~iente da secretaria 80~
6 publicação dos trabalhos 240$
7 J ury e custas judiciarias . 500$
8 Eventuaes... . . 200$
9 Porcentagem ao procurador. . 1:500$

10 Festejos naCÍonaes e eleições po-
líticas. . . ..

11 llluminação publica da cidade,
interna e externa da cadêa .

12 Papel e livros para" meninos po-
bres . . . . . .

13 Remedios aos enfermos indigen-
\ .

com o fiscal. . .
22 Papel, penna e tinb ao" alum-

lias pobres . 150$
23 Obras publicas. . . 2:750$

S 13. Camara de S. Jose 0.'El-Rey .-Rs. 2: 100$, a
saber:
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660"
400 .
70$

300$
100$
100$
lOÜ:ji
100

2:000$
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Obras ele uma ca a de mercado
no 1ugar da cadêa velha. .

22 Obras publicas, inclusive con-
certos de estradas, encanamento
da aguada da freguezia das
Dattas e desappropdaçi1:0 ~do
casas pa ra alargamen to de pra-
ças (3 ruas, e construcç:lo d' um
cemiterio. 6:100$100

Camara do Rio Novo.-Rs. lG:f50$000, a saber:
Porcentagem ao procUl'ador,cal-
culada em . . .. . 1:600$
Qrdenado ao secretario '800$
ldem ao fbcal do termo. " 500,'
Idem ao de S .loM Nepomuceno 250$
Idem ao de Santa Barbara .. 150$
Idem ao do Piúo . . 150$
Idem ao do D.e~cobert.o. 150$
Ordenado ao pOl'teiro . 150$
Custas judiciarias. .. 1 :200 '
Pura custa:; já vencidas. 800.'
Impressão de talães 60S
Samill~l<:liros . . . ',' 80$
l~xpedwllte da secretarw:. " 80$
Pura despezas das juntas muni-
cipaes e de <ju.alificação e jur'y . 100$
Agua, luz e lUllpcza da cadêa 150$
.MedilJamen LOsaos pobres. 400$
Correições fiscues.. . . 100$
Para tirur formigueiros. " 300$
Gra tificação ao professor da ci-
dade . . . '.' . . • '.
Idem ao de S. João lTepOIl1Uceno
Idem ao do Piúo . .' , . .
Idem ao do Descoberto .
Idem ao de ':lanta ]Jarba1'a . .
Profos~oras da cidade, gratifica-
ção e aI uguel de ca:;a . . . .
Professoras dos districtos.
Assigllaturas de jor:naes .

21

S 10.
1

2..).:>
4
5
Ü
7
::;
\)

10
11
12
13
14

15
1G
17
18
10
20
21
22
23
24

25
26

649 900
400'-
200

600
4JO$
400$
240$
200
500$

1:600$
i50

500,
;jOO$
300 .
200
200$
100$
500
150$
300$

3:100,
50$
50

:350~
100"

. 4:8(iO:100
50.'

I Or<lonado ao socre bl'lO
2 Gratificação ao mesmo
::3 Ordenado ao fbcal.
4 Gratificação ao mbsmO
5 Ordenario ao porteiro.
6 Gratifi' lç,lO ao n:esmo

. 7 Ordenado ao prucurado aposen-
tado

8 E:x"pe(Jionte. ' . . , . .
9 Illuminaçãoe limpeza da cadêa.

10 Illuminação da cidade
11 Aluguel dI) nhtarlouro .. , '
12 Procissão de Corpm OlJl'l~tl . ,
13 Eleições, call1ill!leiro,,0 publica-

ções . . . .
14 Custas judiciarias ao e~crivào

do .iury . . .' . . . .
15 Idem aos clf!mals ompl'egaClos
16 Ol'iaçflo le expostos
17 Eveutuaes
18 Ajal'llilJamento do lal'go do D.

João
10 Procurador e seus agentes
20 1:vro:; e joruaes

Camnra da Olivoira.-Rs. 7:280$000, a ~aber:
Secretario 400.:
Expediente da secr8taria . 20,'
Fiscal da cidade 150 .
Continuo. . . . 100 .
Pagamento. dos po oS e nwdidas
do sy:stema metl'ico
Custas judicial'ias .
Caminheil'\)' e orcmtllaes.
Inspecçüo o limpeza do r go da
agua .

O Criação de e:postos
10 Obl'~s pnbliêas .
11 l'roci::;s,w de C )rpus Christi.
S 18. CalHara' da Diamantillli,-R". 17:040, 100,

S 17.
1
2
;)
<1
5

6
7
8

a saber:



80$

350$
50$
60$

200$
150$

16$
100$
20$

150$
100$
180$
10$

2:240$
. . 3:590$
8:645$, a saber:

500$
350$
120$
200$
200~
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9 Caminheiros. . .. ..
10 Assignatura do jornal official,

provincial . . . .
11 Custas j udiciarias. . .
12 Expediente da secretaria. .
13 Jury, eleições e qualificações
14 Eventuaes .
15 Galés.. ..
16 Aferidor. . . . . . . .
17 Porcentagem ao procurador-18

por cento; 586$800
18 Fiscaes de fora. 50$
19 Obras publicas. 697$200
20 Enfermeiros. 80$

S 23. Call;ara de Itajubá-Rs. 12:000$, a saber:
1 Secretario . . . . . . . 1:000$
2 , Procurador, porcentagem da ar-

recadação . . . . . . . 1:800$
3 Fiscal da cidade. 400$
4 Fiscaes das freguezias 400$
5 Contin1lo. . . . . 200$
6 Guarda fiscal . . . . .. 360$
7 Agua, luz e limpeza da cadôa . 600$
8 Custas judiciarias. . . .. 60D$
9 Expediente, jury e eleições po-

liticas. . . . . . . . .
10 Eventuaes .. .,.
11 Publicação dos trabalhos da ca-

mara e editaes. . .
12 Impressão de t, lões . .
13 Extincção de formigueiros. .
14 Divida passiva e custas judi-

darias .
'15 Obras publicas. . . .

S 24. Camara de Pouso Alto-Rs.
'1 Ordeuado ao secretario .
2 Idem ao procurador .
3 Idem ao porteiro . . .
4 Idem ao fiscal da cidado. . .
{i I ~d~m 1\OSf!scaes d3:s freçuo~ias.

200$
.• 8Ô-

27 Ao bibliothecario. . • . •
28 Compra de livros para a biblio-

theca . . . ., 500$
29 Eventuaes . . . . 100$
30 Obras publicas. . . . . . 6:900$

S 20. Camara de Caldas-Rs. 3:900$, a saber:
1 Secretario e expediente " 600$
2 Fiscal e zelador d'agua . 300$
3 Porteiro, accutrlulando as func-

ções de caminheiro . ., 200$
4 Agoa. luz e limpeza da cadêa 120$
5 Eleições e jury. 60$
fi Custas judiciarias . 340$
7 Eventuaes . 100$
8 Porcentagem ao procuraüor. 780$
9 I Obras publicas. . . . ., 400$

S 21 Camara do Bom Successo-Rs. 1:752$, a saber;
1 Secretario . 250$
2 Porcentagem ao procurador. 262$
3 Fiscal.. ..' 100$
4 Porteiro. . • 40$
5 Aposentadoria ao juiz de direi~o. 100$
6 Ex tincções, de formigueiros.. 100$
7 Agua, luz e limpeza da cadêa 60$
8 Caminheiros . 60$
9 Expediente da secretaria. 30$

10 Custas judiciarias. . .' 100$
11 Assignatura da Actualidade. 16$
12 Eventuaes . 100$
13 Eleições. . 50$
14 Obras publicas. I. 485$200

S 22. Camara de Pitanguy-Rs. 3:260$, a saber:
1 Secretario . . ., .• 333$333
2 GratificaçãO ao mesmo • .• 166$667
3 Fiscal. ..' " 266$666
4 Gratificação ao mesmo , ., 133$334
5 Contin uo . 66$666
6 Gratificaçlio ao mesmo 33$334
7 Relojoeiro . . . . . 30$
"8 Luz e limpeza da cadGa . 160$



200$

120$
450$
150$653
100$
60$

500$

- 89-

ninas pobres das escolas muni-
cipaes. 200$

21 Illuminação publica da cidade. 1:000$
22 Obras publicas. . . . . . 1:500$

S 26. Camara da Christina-Rs. 8:000$, a sabor:
1 Secratario . . .. .. I 600$
2 Porteiro e continuo . 50$
3 Fiscal da cidade. . 200$
4 Fiscaos das, freguezias. 300$
5 Porcentagem ao procurador 800$
6 Agua e luz. " . 150$
7 Custas j udiciarias . 600$
8 Expediente. . . . .. 100$
9 Conservação do encanamento 110$
lQ Eventuaes : . . . .. 100$
11 Obras publicas. . . . . . 4:990$

~ 27. Camara d,a Formiga.-Rs. 3:884$000, a saber:
1 Secretario . . . . . .. 600$
2 Fiscal. . • . . . 200$
3 Gratificaçãoao mesmo. 40$
4 Fiscaes <las freguezias. 200$
5 Portoiro. . . . . 140$
6 Luz e limpeza da cadªa 120$
7 Eleições e jury. , 150$
8 Custas judi~iarial'l ", 400$
9 Eventuaes '" 200$
1O Despeza de arrecadação . 800$
11 Expediente da secretaria. 50$
12 Obras publicas. 984$

S 28. Camara de GuanÚe".-Rs. 1:869$250, a 'jabar:
1 Ordenado ao secretario . .. 250$
2 Idem ao fiscal. . . " 100$
3 Idom ao porteiro e con tin uo 66$660
4 Porcentagem ao procurador. 191$937
5 Encanamento d'agua potavel
para a cidade. '. . . . . ,

. 6 Expediente e eventuaes .
7 Custas judiciaes . . .
8 Qualificações e eleições .
9 Obras publicas. . • .

250$

300.
300$
150 .
2('0
200.:
300$
120
120$
200
401.1>
3~ .lJG

500
200.
,1)00 '

100$
150.'
80:$
600,h
lbO$
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G Agua, luz e limpeza da cadôa .
7 Eleições, jury e qualificações.
8 Expediente da secretaria. . .
9 Custas judiciaeias .
10 Eveiltuaes .
11 Medicamentos aos enfermos

pobres. . . . . . .. 100
12 Assignatura do J' omaI officiaI 24

100 .13 Extincção de formigueiros .
1,1 Sineiro 20$
15 Obras publicas. 6:001'-

S 25. Camara elo Serro.-Rs. 8:000$000, ,a sabe~':
1 Secrotario . " .., 600
~ Gratificacão ao lllesmO 200$
::3 Procul'a(íot', quando forem ar- \

rematadas as rendas .
4 Fiscal.
5 GratificaçãO ao mesmo
6 Porteiro.
7 COllservador das aguas
8 ltlom ao' das calçadas.
9 Expediente da camara
10 Idem do jury
11 Eleições.
12 Eventuaes . . . .
10 Assignil.t ura de jumaes,officiaes',
1<1 Custas jucliciurias.' . . "
lb Agua, luz e llmpe~u: da ccdoa.
16 Tres escolas Il1UIlICJpaes.
17 Roupa aos meniho:; pobres das

escolas municipaes
18 Papel, pennas e tinta para as es-

colas 111unrcipaes.. .
19 Auxilio a uma escola de pn-

meiras lettras noQuilombo, dis-
tricto de S. SebastiiIo.

20 Proci'ssão de Corpus Christi, e
no caso de não fazer-se a pro-

, cissão, sera a vet'!nl. applicada
em livros de leitura paraos me-



40$
180$
150$
160$

80$
50$
50$

350$
470$
50$

180$
100$

120$
200$
110$
15$
60$
40$

~ 31. Camara deSanta Luzia-Rs. 2:420$, a saber:

1 Ordenado ao secretario . 350$
2 Idúm ao 'fiscal . . 100$

,3 Idem ao con tin uo . 60$
4 Expediente da secretaria.. 100$
5 Agua, luz e limpeza da cadêa . 160$
6 Eleições, jury. qualificações e

alistamento militar .
7 Custas j udiciari:\s . ..
8 Aposentadoria ao Dr. juiz de di-

reito . . ...
9 Assignatura da Actualidade .

10 Extincção de formigueiros .
11 Caminheiros. . • . . . .

, 12 'Coneio da camara para as fre-
guezias de Jaboticatubas e Pão
Grosso, por não haver correio
geral nessas freguezias . . .

13 Eventuaes . .' . . . . .
14 Obms publicas, criação de ex-

postos e porcentagem ao procu.
rador. . . . . . . .• 825$

~ 32. Camara 4e .Jaguary-Rs. 9: 180$, a saber:
1 Secretario . . . 600$
2 Fiscal da cidade . 400$
3 Idem dos districtos . . .'. 200$
4 P\)rteirc) e caminheiro ., 200$
5 Porcentag~m ao procurador. 1 :000$
6 Eleições e qualificações. •. 100$
7 Custa0; judiciadas. . . .. 500$
8 Il1uminação e limpeza da cad~a. 200$
O Divida passiva. . . . .. 500$
10 Assignaturas de jornaes . 50$
11 Eventuaes . .. 100$
12 Expediente da camara . 100$
13 .Jury . . . . , . . ., 50$
14 Aposentadoria ao Dr. juiz de di-

rei to. . . . . . . . .. 100$
15 Obras publicas. 5:080$
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180$
1:344$400
100$
100$
200$
100$
200;"
100$
110$

400$

9:000$000, a saber:
800$
250$
480$
400$
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S 29. Camara de Uberaba.-Rs.

1 Secretario .
2 Continuo.
3 Fi~cal.
4 Medico da éamara. . .
5 Gratificação aos tres fiseaes de

Dores do' Campo Formoso, Fru-
ctal e Uberabinha.

6 Porcentagem ao procurador. .
7 Arrecadação de bens do evento.
8 Caminheiros. .
9 Illuminaçãoe utensílios da carlêa
10 Eleições e jury .
11 Custas iudicial'Ías .
12 Expediente da secretaria.
13 Extincção de formigueirqs . .
14 Pagamento de parte da divida

passi va. • . . . ' . . . .
15 Assignatura do Diario Oflicial

e A clualidade . 35$
16 EVintua-õs . . 120$
17 Obras publicas . 4:080$600

S 30. Camara do Abaeté.-Rs. 2:150$000, a saber:
1 Ordenado ao secretario . ., 260$
2 Gratificação ao mesmo . .. 130$
3 Ordenado ao fiscal da cidade. 67$
4 Gratificação ao mesmó '. '33$
5 Continuo. ., ... 80$
6 Aposentadoria ao Dr. juiz de

direito
7 Caminheiros. .,
8 Agua, luz 'l limpeza da cadêa .
9 Custas judiciarias. ., .

10 Expediente do jury, eleições e
q'ualificações. . '.'

11 Aferidor. .
12 Extincção de form~gueiros .
13 Porcentagem ao procurador.
14 Obras publicas.
15 . Eventuaes . . . .



355$

50$
150$

3:396$
800$
400$
400$
600$

1:140$
80$

400$
400$
300$
200$
480$
350$
300$
700$
400$
180$
30$

200$
4:164$

150$
18:050$t a

1 :000$
2R0$
150$
200$

200$
50$

100$
100$
100$
50$

300$
600$
250$
800$
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1 Secretario .
2 Primeiro fiscal.
3 Segundo dito' .
<{ • Porteiro .
5 Confecção de planos e orçamen-

tos.
6 Expediente da secretaria.
7 Eleições .
8 Sessões do jury.. .
9 QualifiCação e junta municipal.

10 Evantuacs
11 Livros e publicações.
12 Criação de expostos .
13 Caminheiros.
14 Porcentagem ao procurador.

ao porteiro .
2 Medico do partido .
3 Fiscal de Antonio Dias.
4 Idem do Ouro Preto
5 Barreira do Taquaral.
6 Porcentagem ao procurador e

fiscal . ,
7 :Matadouro publico.
8 Mercado de.Antonio Dias.
9 Mercado do Rosario

10 Expedi mte .
11 Eventuaes
12 Expostos. .
13 PI"OCiSSãode Corpus Christi.
14 . llluminação interna da cad(ja
15 Custas judiciarias.
16 . Eleições e qualificações.
17 RelojoeIro
18 Festejos nacionaes. . . . ,
19 . A' Ordem de S. Francisco de

Paula.
20 Obras publicas.
21 Divida passiva .

~ 30. Camal'a de S. João d'EI-Rey-Rs.
saber:

600$
240$
90$

150$
750$
60$

240$
300$

1:400$
80$

765$
400$

1 Pessoal a saber: ao secretario
1:000$,' inclusive 200$ de grati-
ficação, pelo trabalho de quali-
ficação; ao fiscal da cidade, 250$;
ao porteiro da cnmara, .150$.

2 Exuediente da secretaria. .
3 Porcentagem ao procurador.
4 Jury e custas j udiciarias. .
5 IlluIDlOação interna e externa

da cadêa, limpeza e agua. . .
O -Tratamento de presos pobres 'e

fornecimento de remedios &. 300$
.7 Extincção de formigueiros. 100$
8 E\'entuaes . 500$
g Assignatura do Diario Official

e Actualidade. . . 35$
10 Obras publicas. . . . . . 1:1,65$

~ 35. Camara dAcapital-Rs. 15:070$, a saber:
. 1 Pessoal da secretaria te mais 60$

1 Ordenado e gra \ ificação ao se-
cretario

2 Idem ao fiscal da cidade.
3 Idem ao do Morro.
4 Idem ao continuo .
5 Porcentagéro ao procurador.
6 Idem ao aferidor . . .
7 Agua, luz e limpeza da cadÊla.
8 Caminheiros e eventuaes. . .
9 Medico e medicamentos a presos

pobres. . . .' . . " : .
10 Eleições, qualIficações e Jury
11 Aposentadoria ao Dl'. Juiz de di.

reito 50$
12 Custas j udiciaes 300$
13 Divida passiva . 600$
14 Obras publicas. 1:070$

~ 34. Camara de S. Gonçalo doSapucahy-Rs. 5:100$,
a saber:
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~ 33. .Caroara da Conceição do Serro-Rs. 4:650$, a
. saber:



150$
100$

200$
200$
100$
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18 GratificaçUo ao procurador pe-
los serviços que prestar, alem
da porcentagem a que tiver di-
reito, segundo o disposto nas
posturas. .. . . . . 300$

19 Gratificação ao professor da es-
cola nocturna, Josó das Chagas
Silva, por seu trabalho, luzes e
mobilia quo fornece li mesma. 300$

20 Para papel e tinta aos alumnos
,pobres 9.amesma aula. " 100$

21 Pal'a mobilia da aula. do Ca-
xarnbli . 70$

22 Obras publicas, inclusive con-
servação da estrada do Caxam-
bil a Baependy, 5:314$

~ 39. Camara de Pouso Alegre-Rs. 7:000$, a saber:
1 Secretario . . . . . .. 1500$
2 F isca1 400$
3 Portl3iro. . . 200$
4 Inspector do mercado. . 200$
5 Expediente da secretaria. 100$
15 'Jury. . . " 1('0$
7 Limpeza das ruas . . 200$
8 Eleições politicas, qualificações

de votantes o conscripções.. 150$
9 Custas judiciarias. 800$
10 Eventuaes . . . . .. lG.O$
11 Afommento. da casa de mercado 63$600
12 Illuminaçào publica. . .. 550$
13 Obras publicas. . . . . , 3:5:36 400

~ 40, Carnara do Piranga.-Rs. 3:550$000, a saLor:
1 Secretario . 300$
2 Fiscal. 110$
3 Porteiro. . 100$
4 Expediente. . . . . 130$
5 Agua e limpeza da cadÔa 150$
(j Eleições e caminheiros . 200$
7 Custa::!judiciarias . 550$
8 Aposentadoria ao Dl'. juiz de

70$
300$
200$
20$
140$
300$
200$
150$
16$

400S
15 l1lumin~ção da cadêa. " 'd' 1:500$
16 'l1luminaçM ~u~lica da clda e. 1:000$
17 Custas judiclartas. . : .. 100$
18 Procissílo de Corp~s C~nstl. 200$
19 Ex.tincção de formlg,uelros 50$
20 Encadernação de 181s~ . 100$
21 Festejos nacionaes. .' íO:520$
29 Obras publicas. 'd . R' '1'5~0$ a saber:- R' Par 0- s.' . 11 , 1~0$~ 37. Camara do 10 'l~

1 Pessoa.l .' .' 50$
2 Eleições. . . . . 120$
3 ll1uminação da cadêa. 100$. ,
4 jUry. .,., " . 300$
5 Custas jUlhClanas. '. 100$
6 Eventuaes . . .' 100$
7 Expediente e caminhelro~dor' 350$
8 Porcentagem ao procur " 50$
9 Obras publicas. . • • ., b'

d Rs ~'OlO$ a sa er.~ 38 Camara de Baepen y-, .' , 400$
..•1 Ordenado ao ,secretario. .' 80$
2 Idem ao contmuo '. ." 300$
3 Idem tio fiscal da Cidade., a
-! Idom aos ~res das freguezlM •

50$ ••.••..•
5 Idem ao aferidor. . . . •
6 Idem ao estafeta ou correio da,

camara .'. . . . 'd . .
1 Idem ao m~dico do parti o. .•
8 Medicamento aos pobres. dê'
9 Agua, luz e limpe~a da ca a.
10 Papel e mais. obJectos. para a

secretaria, eleições e Jury. .
11 Custas j udiciarias. . .
19 Ditas atrasadas. . .13 Ex.tincção de fo~'mlguelros. .
H' 'Assignatura de Jornal . . .
15 publicaçao dos trabalhos da ca-

1I1arae editaes. . .
16 Eventuaes ' , . . : .'
17 ProcissM de Corpus Chru,.tl.
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DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 3.0 O excesso que se verificar na arrecadação
das verbas dos numeros 9, lO, 11 e.I2 do ê 16 da presente
Resolução, será applicado ao abastecimento d'agúa pota-
vel da cidade do Curvello.

Art. 4.' E' approvado o acto do Governo de I. o de
Maio de 1880, que approvou provisoriamente o orçamento
da receita e despeza da Camara Municipal da Villa de S.
Miguel de Guanhães, para o exercicio de 1879 a 1880.

Art, 5.' Ficão alliviadas da multa imposta pela Re-
SOlUÇãOn, 2638, art. 5,., as carnaras da Campanha, Con-
ceiçM e S. João d'EI-Rey,

Art. 6.. As camaras .que até ao presente não envia-
ram seus orçamentos, regular-se-ha:o pelos uI timos ap-
provados. '

Art. 7,0 São concedidas as seguintes autorisaçõos:
S 1.' A's camaras municipaes do Itaj ubà, Leopoldi-

na e Pouso Alto, para pagar aos empregados do foro de seu
municipio a importancia das custas judiciarias que até
agora lhes são d(}vidas: este pagamento, porom, sera feito em
prestações trimestraes, não excedenclo a verba a 1:200$000,

S 2.. A' camara municipal do Mar de Hespanha, para
ceder ao uso das escolas d'illstrucção primaria, a casa que
possuo e fôra construida para casa de mercado, fazendo
nella os reparos o accrescimos necessarios ll.quelle hm.

S 3.0 A' c~mara mUIllcipal da Diamantina, para COll-
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direito , , , , , , " 200$$
9 Padrões do systema metrico, 200

f 'd 710$10 Procurador. e a en 01' • ,. 900$
11 Obras publicas. , , , , . .

S 41. Camara do Bom Fim.~Rs. 2:460$, a s~e;$
1 Pessoal , , . . . . $
2 Eleições, qualificações OJury 1~~$
3 Agua, luz e limpez~ da. cadêa 1 ~
4 Expediente e camlllhOlros , i~g$
5 Soccorros a pobros , , , 0$
6 Custas judiClarias. " , '.' 30 $
7 Para pagar à viuva ,o herdel:os

de Miguel ArchanJo NoguClra
Penido, arrematante da, ponto
sobre o Rio de S. João-acima, no 202$600
ltatiaiossú " , 100$

8 ,Evontuaes . , . , , ,
9 Porcentagem ao p~oc,~rador. ~gg~

10 Grati.ficaçã? ao a erl 01'. 217$400
11 Obras publicas. . , , , . . b'

~ 42. Camara de Minas Novas.-Rs. 3:990$, a sa er,
S t' 400$1 ocre.ano, . 120$

2 Portmro " , , , , 130$
3 ~ratifi~ação ao fiscal. 100$
4 ~xp~dlCnto, '100$
5 Expostos , , , , . . 50$
6 Pro.cissão do Corpus Christi, 100$
7 EleIções, . , , , . . $
8 Agua, luz e limp~za da cadêa 90$
9 l1luminação publica ~gg$

10 Eventu~es,', . 500$
11 Custas Judl~larIaS . 1'500$
12 Obras publicas. . .

S 43, Camara (~e Ubâ..-Rs. 10:000$, a sab~~O$
1 SecretarIO, . ., ,. 300$
') Fiscal da Cidade . :.
3 Fisc~es das freguezias 5ggf
4 Cont~nuo. 150$
5 Afendor. 100$
6 Expediente,
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7 Illuminação da calMa.
S Limpeza e agua da cadêa
9 Camiaheil'os

10 Custas judiciarias ,
11 Procurador. "
12 Eventuaes .
13 Jury e eleições
14 Festejos nacionaes. ,
15 Medicamentos a pobres
16 ExtincçlIo de formiguoiros
17 lU uminação da cidado .
18 :: Guarda da praça do mercado
10 Obras publicas .

, 180$
216$
120$
300$

1:000$
200$
130$
30$
300$
200$

1;600$
120$

3:994$
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trahir um emprustimo de 7:000$, a premio não ~mper;or 1\

10 X, com amortisaç.ão annual nunca inferior a 12 X,
podellllo ser operada trimestralménte. si assim convier à.
camara, sendo, porem.obrigatoria em todo o periodo semes-
tral, pagos os juros annualmente, para occorrer ás despo-
zas da canalisaçilo d'agua potavel nas freguezias de Dattas
e Gouvêa, I

~ 4.' A' mesma camara, para crear um lugar de 2.°
fiscal, incumbido do serviço do aferições, açougues e agua-
das, com vencimento annual de 400$, deduzidos da verua-
obras publicas-do respectivo orçamento. .

~ 5. o A' camara de Barba,cena, para igu~lmente con~
trahir um emprestimo de quantia não superior a 30:000$,
a juros até 8 %. para canalisação d'agua potavel da cida-
de, Para pagamento dos juros e amortisação do emprestimo,
sera appllcado o imposto de pennas d'agua, que a camara
estabelecerá, e sendo insufficiente essa renda, deduzir-se-ha
a quantia necessaria da verba-obras publicas-do orça-
mento da camara, .

~ 6.0 A' camara municipal da Christina, para 'con-
trahir um empresti.mo até à quantia de 6:000$, por prazo
não excedente a seis annos, e a juros até 10 %, para recon-
strucção da estrada que liga aq uella cidade á fl'eguezia de
Santa Catharina. .

S 7,0 A' mesma camara, para despender até I :000$,
sendo 700$ com o pagamento de professores d'instrucção
pl'i maria, habilitados de conformidade com o actual regu-
lamento, e que regerem" as cadeiras dos bairros-Sitio do
Monte e Barra-grande-a razM de 350$ cada um, e o res-
tante com mobilia, papel, penna, tinta etc, para os me-
ninos pobres que frequentarem as escolas do mun~cipio.

~ 8.0 A' camam municipal do Pomba, para pagar a
João Gualberto Dias, cessionari.o de Genuino Moreira da
Silva Campos, a quantia de 295$600, que lhe é devida, ti-
rada essa quantia da verba-obras publicas-si estiver es-
got~da a de custas judiciarias,

S 9," A' camara municipal de S. José d'El-Rey,
para pagar, em mensalidades de 40$000, na forma da lei,
a quantia de 1 :227$940 de custas (lue deve ao 1.0 tabellião
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o escrivão interino dOJ' . J ,J. \.1 ' .chado. UI y, os\: IY aXlIl1IanO Baptista Ma-

~ 10. A' camara municipal de 1. ,.,.
ao escrivão do jury do rospecti o t . aouary, para pagar
vida de custas. v ormo o quo lho for de-

S li. A' camara municipal dA' 1
pagar ao escrivão do 2." otlicio Severi~w> I,assua ry, para
vedo, as custas que lhe forem dovidas d d

l
'er,~~I:'addo Aze-

-obras publicas. ' e uZluas a verba

S li. A' camara municipal da Con e'
para auxiliar os rep'lros dos "t' d c lção do Serro,, ,celUI erlOS a cid, d' i> S D
/lungos e Corregos com o sald 1 a e (e . 0-
municipalisados. ' o que lOUVeI' dos Impostos

S 13. A' camara municipal ãeS Joã l'El 1
entregar â irmandade do S'lIlt" , ., o ( -I ey, para
-impostos munici alis 1 ~ 18Slmo Sa~r.amellto, pela verba
triz, a quantia de Pl:OO~$~s-como auxL!lO ás obras da ma-

S 14. A' camara municipal de.t 't 1
tregar á capella de S. José .. s a ~apl a , para. en-
tiade'600$ ela v h _' ,paI,r seus~eparos, a quan-

I::. 15 ' AP. er a Impostos munlclpalisados
;:j' camara municipal do S' t. B .

entregar a irmandade do Rosario S,InDa ,arbara, para
ta em au

'1' . b em . omlIlgos do PI'a
, , Xl 10 as o >' ' -
1:000$, recebida dosra~0~~~sre8pec~lV<~ capella,a q uautia do
d'agua p,otavel d'aquelle arra~~~~lIlc1Ues. para canalisação

S 16. I A' camara municipal do Rio N
gar aos professores e professoras daquell ~vo, para pa-
tas propostas peh m . e ermo as quo-
1880 .' '. esma camara no orçamento de 1879

, como auxIlIO aos mesmos f a
verba-obras puhlicas. pro essoros, deduzidas da

S 17. A' camara. municipal d S b. tI
der até á quantia de ')'OOO<!:l 1 . 'de da (1.I", para despon-
bl

' ~. 'P, (e( UZI a a verba b
Icas-ou a contrahir um em resi' I ' ,-o ras pu-

para occorrer às despeza" com ~ 1 I nOd de Igual quan.tia,( .., ,1 1081>ea"'em d S
gesta do O Imperador. o o. Ma-

S 18, A' mesma camara pa" d
grande sobro'o Rio das Velh'a' l~ mau ar olear a ponte
rendas municipalisa;las.' ( s, na CIdade, pelos recursos das

S 19. A' camara municipal d It b'
à irmandade do Santíssimo S ~ a Ira, para entregaracr,llnento, como auxl1io
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aos concertos da igreja mat~iz, e para compra de para-
mentos-2:000$, tirados da quota pela mesma cumara re-
cebida dos cofres provinciaes para canulisa',ão d'agua po-
tavel.

S 20. A' mesma camara, para, do producto .d?s im-
postos municipalisados, auxiliar no corr~nte :xerCICI?, co n
a quantia de 1:000$, a construcção da Igreja ma triz em
Sant'Anna dos Ferros.

Art. 8.0 Fica o procurador da camara municipal de
Baependy, Lino Pereira Pint?, dispensado de entrar para
o cofre muniCipal com a quantia de 580$,que lhe foram rou-
bados na noite de 5 de Maio de 1879. ,

Art. 9.0 Fica approvada a despeza feita pela camara
municipal da. Leopoldina com a instrucção primaria no
presente exercicio, não excedendo de 500$0~0: .

Art. 10. E' autorisada a camara mUnLclpal da Leo-
poldina a contrahir um emprestimc, sob garantia da pro-
vincia, ate à quantia dá 30:000$, a juro não excedente de
7 % e amortisação não inferior ~ 5 % a~nuaes, para oc-
correr ás despezas com o abasteclJnen~o d agua potl;tvel da
mesma cidade; e a prom')ver, perante os poderes competen-
tes, as desapropriações ne essa rias para esse fim.

DISPOSIÇÕES PERMANENTES.

Art. 11. Ficam auto risadas as camaras municipaes a
estabelecer escolas de instrucção primaria, ou a auxiliar as
existentes em seus municipios.

S 1.0 Os professores para e.stas escolas serão contra-
tados ou nomeados, e seus venCimentos fixados pelas ca-
maras, como convier a seus municipios, cumprindo-lhos
icrualmente rerrular o ensino e inspeccional-o.
tl S 2. o C~tfeccionarão as c.a_maras uma estat.istica do
ensino a seu carcro, e farão expOSição sobre o aproveitamento
dos aI Ulllnos, lll~thodo e condições do ensino e balanço da
respectiva despeza, p~ra ~er t~do. annuallllente aprese~ tado
á Assemblea Legislativa ProvlIlclal, dependendo a cOlltlllua-
Ção das escolas da frequellcia ú1arcada nó regulamento n. 84.

S 3.0 Para os tins d'esta Lei, ficam as camaras auto-
risadas a fazer as necessarias despezas, devendo nos futuros
orçamentos propor verbas especiaes para estes serviços.

i
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. S 4. o Si em vi rtudo da früq uoncia elas oscolas 111 uni-
clpaos, t"rl~ar:so .co~lVenionte a sllpprossão da respectiva
escol.a provincIal, ;.L llIlportancia quo com esta despcndia a
pron:lcla r~vertcI'.a em favor do cofre municipal.
.. :\rt. l~. O Imposto sobre transito <le canos no mu-

tlIClPLOde P?USO Alto fic1. equiparario ao que se cobra no
do. glleluz, Isto é, 1$0~)0 por viagem, ficando-lhe tambem
SUJCltos os carros pertencentes a mOl'adores do município.

~rt. 13.: Para o fim determinarIa no art. 5." da Hoe-
soluça0 ? 2016 de 3 de Dezembro de 1878, fica aberto o
nece~~~rlO credit.o iL c.amar~ ela Chl'istina,pela verba-obras
publt(,as. Esta dls1WSIÇitovigorará por dous annos.
, ..Art 14. ~~ C<'l,maras municipaes, logo depois (ie ell-

clJl'l,ltlo o exerCICI~), remetterão suas contas,por intermedio
rio Governo, depOIS de terem sido approvadas em sessão,
d:v~)ndo ~c()lIlpanhal-as uma copia. authentíca do parecer
(ia .COIIJIllISSãOda camal'a quo as tlvor examinado, o bem
aSSIlDda acta da sessão em que houver sido approvadas. O
balanço geral deverá. SOl' assignado por todos os vereado-
re.'l.pre~entes á s~ssJ:o da ~pprovação das contas, os quae3
~erão respollsa VCls polas lllegalidades que nellas se en-
contra rem.
. Art. 15. As disposições do art. 3.' da Resolução n.
2~48 de 14 (Ie Novombr/) de 1877 continuam om seu intoiro
vigor, ficando revogadas as differentes posturas posterior-
I~ente promulgadas. na parte em que cream o imposto abo-
l~rIo sobre .artefactos de ourivesaria, fabricados lIa provin-
cla e vendIdos por mascates e negociantes.

Art. 16. .As ,c~maras municipaos, que até fins de
Março não enviarem ao Goyorno os seus orçamentos ficam
multadas om 400$ cada uma, repartidamente entre' os ve-
readores.

.A.rt. 17. Os ordonados dos empregados da camara
mun.'clpal de S. Gonçal.o do Sapucahy serão pagos polo reg-
pectlvo cofre, na segu.lIlto proporç!to: ao secretario, 800$
annuaes e 200$ do gt'atIficação, emquanto estiver a seu car-
g~ o traba!ho de qualificação de votantes; ao fi~cul elo dis-
tncto da Cidade, 250$ a.nnuaes; ao porteiro, 150$'annullçs;
ea~procurador a.comllllssãode 12% das rendas que arreca-
daI. Os do porteIro da eamara da capital serão de 660$



- 102-

JOAQUIM JOSE' DESANT' ANNJ.,
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LEI N. 2718~/)E 1i3,DE DEZEMBRO DE 1880.

FIXIl a for r' 1. ça po lCla para o oxercicio rle 1881 /I 1882.

O Conego ./oaquilll 10'é 10 S. t'AOnlem (Ie Christn O Vi.' p ~ " l<1n nna, Commenilallor lia
Gora)s: Faço sabor'l t~~os leSH eute d~ Provincia <le ilIioas
bloa Lcgislati va Pr~v inci;doJ S~~ISthabl lao tes, q u~ a t?-sl"em-
seguinte: eClo ou, e ou sanCClOnel a Lei

Art. 1.. A forç:1 publica I t .,cicio de 1881 a •889 'á' fi .. I ,( es ~ provlIlCla para o exer-
estallo maior e ~le;nt' ~X;~(a~sa~ mil r,raças, <I~stl'ibl~idas em
decavallaria. ' sOlscompanhJas, IIlc)uslve uma

13 1.. O estado maior' com ' h IllIandan te um major flsc'd pOI-s.e- a I,e um coronel com-
tenento aj\lllaoto e secreta;i~lll\ capltã'lt~ CIrurgião mór, um

;.: ') o O tI' e um a eres q uadel mestre
;j _. os ai () menor compor se h I' .

aju(1auto, um chefe de musi' - - ~ 10 um ,sargento
oiteuh mil ré I' , , • • çu, com vencimento mensal <lo

, s seiS m USICOS (Ill pri I' Idescgunda e <lI)ZOde torceil'" ntllra ~ asse, doze ditos;.: .~. C u, com os veocllnen tos acll' e
i:J ." Ada COlllp'tlll1ia d . C' • 1,\ s.

capitão, Utn tenonte' um alef I? aptal'la s~ co~nporà de um
dous segundos (Iitm; 'um ~les, u.m pl'lmelro sargento,
cento e sessenta pmças. fornel, seis cabos\ um cornota e

g .1.0 A companhia de ca )] .
Ilostinao!a à captura ll,~cr'im' v~ arla, que, será Ilesde ja
tão, um teotlnto um alfe lllo,~ns, se compora de um capi-, ,res um primeiro sa L I'
S{'gu nllos d itos 11m fOI'l'iel '. t b " rgen o, (OIS
clarins e oiten'ta praças, ,qua 1'0 ca os, um ferrador, (Iois

Art 2 o Esb furça te áamovi v~1 ~()nf~r~e r, .seu centro na capi tal, e será
do Guvell~o, as necessidades da provincia e as ordens

Art. 3.. LoO'o que \"lO'ue o t d
çõus do comll1and~nte fica;,ão inhe;'~~tO, .~ cOlonol,. as func-
lle fis<:alao capitã) ,',. t' es ao e llHtJor, e as
mentos. I nUI" an 19O, sem accrescimo do venci-

Art. 1.• Ficadesdejàp' h'b'} .
saoos para o serviço POlicial.lO, I )(o o engajamento de pai-

Art. 5.0 E' crea(h desd . \posta de um tenente' tl'es :IJê uma guard.a u.rbana, com-
dois segundos di tos, l;m f{)rl'iere'~~~'C(~~~b~~Imel 1'0 sarge~ to,
rr~.ças, que fical'á sob. a immedlata (lil'e~çãO ~oc~~~~ e) vmte
ICla, a quem competi rá a n _ . e I e 1,0-

e o engajamento das praças. omeaçao o domissão dos oillciaos

~ 1.0 Os oillciaes e praças não gozarão dos favores ou-

Camillo Au~usto Maria deBrito.

I Para V. Exc. ver.

Anacleto QueirO{la Martins Pereira a fez.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 30 de Dezem-

bro do 1880.

annuaes, o os dos tiscaes de 400$, tambem annuaes, a cada
um. Os do secretario da Cl'mara de Sabará serão de 800$
annuaes e mais uma gratificação de 20::1$, tambem annuaes,
em quanto estiver a seu cargo os trabalhos das qualifica-
ções; e os do guarda do cewiteuio municipal da cidade da
Leopoldina de 140$.

Art. l~. Fica abolido desde ja () imposto de 2$000
creado pela camara municipal da ltauira em beneficio do
arrematante do matadouro publico, ppr cada rez que se
corta, e a que se refere a ResoluçãO n. 2383 de 12 de Ou-
tubro de 1870.

Art. 19. Fica pertencendo à camara municipal do
Tu rvo a arrecanaçi'ío no imposto de 'passagem na ponte
sobre o Rio Grande, di~tr'icto na Piedad.e, da freguezia (la
Mallre de Deus, que ate hoje tem sido arccadado pela
camara municipal de S. João d'EI-Rey,

S unic'J, Os habitante~ da freguezia da Madre de
Deus ficam isentos de pagür pedagio na ponte da Pie-
dade, do Rio Granne, ,

A rt. 20. Fica' approvano o regulamento expedido
pela camara municipal da cida.de da' Leopoldina, em 1(3
de Agosto do corrente a.nno, para o serviço do cemiterio
municipal da mesma cidade.

Art. 21 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e oxecução da referida Resolução pertencer, que
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como neHa ~e
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio 1130 Pl'es,idencia da Pro-
vincia de Minas Geraes aos dezoito dias do mez de,Dezem-
bro do Anno do llascimento de Nosso Senhor Jesus Ohristo,
de mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Inde-
pendencia e do Imperio.



Para V. Exc. ver.

4:901$781
3:76'1$957
1: 13G$824

5:04:1$984
4:586$O~5
458$95Q

4:328$699
4:U6~$OG6
265$03:>

5:199$471
4:43HS367

768$104

5:627$687'
4:39:l$55V
1:233~~12S

4:527$498
3:800$000

727$498

,4:7G8$700

, "

~ . .Receita

• I, •

a 1878.

1876.

Appro,va as contas do receit& e despez/\ de diveru!l c~mar/\!l muni,..
clpat'ls.

O Conego Joaquim Josó de Sant'Anna, Commandndor da
Ordem de Christo p, Vice Presidente da Provincia de l\1imu
Gemes: "Faç~ saber n ~od~~ os seus habitantes, que a Assem-
blea LegIslativa ProvlIlClal docI'etou e eu sanccionei fi Re-
solução seguinte: • ' .

Àrt. 1.. ,Ficam' approvadas às contas das camaraS
municipaes adiante declaradae, a sabor:

S 1.. Caroara da cidade da Oliveira:
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RESOLUçIo N. 2719 DE 20 D~ DEZlJ:MBRO DE 1880,

. E;xercicio de 1874 a 1875.

Receita.
Dflspez/l.. , • , • , ,
Saldo a favor da camara : , , , " • 'o •

S 2.° Camam. de Santa Luzia.
• Exercício de 1859 ll. 1800.

Receita,
Do, poza , , • • . ., ....,
Saldo a favor d'a" eaníara. ., ,

Ex.ercicio de 1860 a 1861.
Rocei ta , , • • , ,
Despeza, ,.,.,..' , o 'o "

Saldo a favor da caml1ra. • , , . .
Exercicio de 1861 a 1862.

1:ló8$OOO
3:168$000
602$250

1:124$200
521$950

2:409$000
[,2:998$000

Um tenente . . . .
'f'res alferes a 1:056$ .
Um L o sargento . .
Dous 2,0 ditos a 562$ .
Um f'lrriel .. .
Cinco cabos a 481$800. . . . .
Cento e vinte praças a 441$650 .

Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 11. de Janei-
ro de 1881.

Som ma. .'. . . . . . . 62:011$400
Palacio do governo, 18 de Dezembro de 1880.

JOAQUIM JoSÉ DE SANT'ANNA.

'I'abella dos venchnentos dos ofnclaes e
I)raças da guarda UI"bana.

Camillo Augusto Maria deBrito.

JOAQUIM JOSE DESANT'ANNA.
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torgados pelo ~ 4.° uo art, 1.° da Lei n, 22ü2 de 30 de Junho
de 1875, o os seus vencimentos serão us da tabella annexa.

~ 2.° Pela secretaria da policia serão feitas a escrip-
turão e contabilidaue uesta força.

S 3,° O mesmo chefe dar-lhe-ha regulamento apro-
priado.

Art. 6,0 O tempu de serviço cffcctivo ,de campanha
será desde já contado em (lobro para ()..; favores da reforma
ás praças e oficiaes que fazem e fizer/.tn parte do corpo.

Art 7.. Revogam-se as disposiçõos em con trario,
Mando,'portanto, a todas as autoridades, a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencoI', que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provlllcia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de l\Iinas Gentes, aos dozoito dias do mez de Dezembro
do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oitocentos e oitenta,- quinquagesimo nono da Indepen-
doncia e do Imperio.



2:024$G57
2:7 L~$l71

,182$486

2:568$S88
220$412

2:510$295
2:683$589

173$294
'2:398$320
2:409$120

15$800

2:37-1$260
,2:001$652

372$608

1:7.11$GOS
1:302$018

. '139$590

2:590$450
2:48:2$053

10i$197

1 :845$70:~
1:774$210

71$-183

" 1:957$053
1:802$654

15,1$399

• 1:911$OD9
1:613$OH
207$lQ~
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Del 'peza. • , •
Saldo u favor do pr;cu~ad~l': : : ' • •

: Ex,'ol'.cicio de 1872 u' l~n3'. .
Receita ' .. . . ~,' , .
Despeza. . • • • . . , . • o • o

Saldo li. favor do procurador ' • • o •

I , Exercicio de '1873 ~ 1i37 4: •
Receita, • • • • •. . - ' •
D

. • • .' • • • •espeza. • • ' • - ~ • . • •
Saldo a favor "do' p;'ocllra~')r: :. • , • •

Exercicio de 1874 n IS75: •
Receita.
Despeza, . .' ." • .' , .- ' o, o ,

SulJo a favor -da -camal'U ...."• • • J. ••• \

. • ExerclClO de .1875 a 1876
Receita .
1)

'" • • • • •
espezu. . , • •

Saldo a favor da camar'a ; . • • • . •• I, i

_' • Exercicio de 1876 a 1877.
ROCalta. ., ' .
Despeza. . . . , . .
Saldo a favor da calOara . ',' • • o

Exercici~ de .i8'17' ; 18iS'. I

Receita. • ., •• . ., .•D '. " '. '..
espe:t.a. , '. • \ •• '..

Saldo a favor da camara.
~ 3.° Cumara de Grão Mogol: •

Ex.ercicio de '1875 li. 1876
Reeeita. '.. • •
Despeza. . : : • , • • • . • 'o ••

Saldo a fa VOI' da cal~ar~ . . • • . o •

~x~l'cicio ~Ie: 1876; I~ni.'
Receita. . . •
1)

• • • • li,. • • .' • • • •

ospeza. ...,
Sa}do a fa "or da cumum. :: : " o

Exol'cicio de' 1877 'u 1878:
Receita • . . ,
I

• I' ",' ..' ,,' . '. . . .. '.
Jespeza , •

Saldo a favor d'a ~al~ar~ • o , • • •

S 4.. O~m~l'(\ da, ri:l\n~a•.' !. • .• •

1:778$537
1:938.002

159$H5

2:671$891
2:081$508
590$383

4:315$903
4:180$466

135$437

2:943$()30
3:159$151

21G$l21

3:628$497
3:066$042

562 '455

4:344$4G'1
4:58::>$878

191$11<1

5:767$0<17
4:653$718
1:113$3.:27

4:685$.H9
4:701$931

16$4135

2:851$235
1 :916$752

' .• 2:055$830
1 :961$ 89

93$941

. . .
a 1866;

Receita. ,. •• ' j\' •• " ." ." •• • • • ••••

De -reza ',' • . . • • . • I

Saldo a favor da camara. '. . . . . ,
)~xcrcicio de 1871 a 1872.

rtcccita. ,- - 4 ' • • .'. ,~.t!.~t~ •• !' .~!

Receita.
Despeza, ..,.
Saldo u favor do procurador.

Exercicio (le 1865

Receita.
Despeza. . . .
Saldo a favor .,do procurador. . . . ,

. Exercicio de IBM à 1867.
Recai til. • • :.: . ,
Despeza. . . . . .
Saldo a favor ,da camara. .,. • . . •

Exerciclà dá 1867 a 1868.
Receita. o ,o .' " '. ',' 'I ". ,

Despeza. . . . . • • • • •
Saldo a favor, da, camara'. . . . . . •

. Exercício' de'1868 a 1869.
Receita. . .". ~.-' . . .)
Despeza.'
Saldo a favor da camara. , . • • • •

Ex.Qrcicio de 1809 a. 1870.
Recei ta. " • • .• ....'.. •
Dc~peza. .. ,,'. .. • • •. '
Saldo a favor do procurador. , • . .

, Exercicio de 1870 a 1871.
\ . .,
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Despeza, . , o • • •

Saldo u favor da camal'a . . , .
Exercicio de '15G2 a 1863.

I

Rece ita. • • • • • • .
Dus peza. . . . • , . • o

S.lldo a favor da camara. . . • . . •
Exercicio de 1863 a 1864.

Recei ta. . . .' . . . • .
Despeza, . . . . . , . • • • •
Saldo a fa\'or do procurador. . .

Exercicio de 1864 1\' J 865.



18:549$0,14
14::)59$985

3:089$059

- IOU-

D?3peza. • , • • • • • • • • • • 15:796$,102
S,Lldo a fay~r, da. camara . • . . . .. 393$0~7

. ExerClClo de 1878 a 1879 (até 31 de Dezembro).
Recel~a. • , • , • • . 2'~:817$320
Dospeza . . . . , . , 0')'1"'9$-07
Saldo a favor da camara, • . ..,...,. ~1$b10

!3 11. Camara de Passos.
Exercido de 1875 a 1876.

Receita, ........
Despeza. , ,
Saldo a favor da ~al~ar~ ' , • • • • •

Exercicio do . 1876 ~ 1877'"
Recoita. • •• ..." 17:6.1'2$939
Despeza. • • 11 130'
S 11

. . , • • • • '. L : ~~7.!l
a (O a favor rl,'" caroara~~ . • 3:512~IU8

Exercicio de lfÚ7 ~ Ún8'. • 't'

Receita. • '16 9 6$ -
D

~ !. • • •. • • 'li • • ., • L1 '0-)8espe-a . • ...,~
S' •.,. , • . , . , • • • 10'148 "707
aldo ja fa\'?l: da camara. . . . ~ ~ ~ 0;791$521

Exerclclo de 1878 a 1870 (até 31 do Dezembro)
Recei ta • . • • • • • • 00 48"6"o')Despez'l • -_: $...:..1
S ld 'f . . . . . • • • • • • .' 1ô: .157$70,1
a o a 9avor da eamara. . • • • •• 6:0,'28$517

!3 L. Camara do Quol uz.
') . Exercicio de 1878 a 1879 (atô 31 do Dezembro).
r"aceita . • • • • , • 5' ')0",)Despez't ( .7 -~, ...,00

., .,.,.,. <),G8')~n:- 1
Saldo a favor da camara .... 3;03Õ$8~Gs 13. Camara do Campo Bello.

. Exercicio de Outubro a Deze,,1bro de 1879
H.ecelta ;., -
Despeza .:> il $900, . • • , , • • • • , •• 317$90")
Saldo a favor da camara 5" '(')-8-• , • , , • .:>$v0

S 14. Camara de Sabará. ,
.Exercicio de 1~78 a 1870 (até 31 de Dezembro).

~:~~~;.~ : • . • • • • • . . • , 11:2~'1~964
, I . . . . , • • •• 10:4ü2. 'W2
S,lldo a fa vor da camara , • • •. • •• 8;)°$-0':>

S 15. Camara do Turvo, ~ .) '"

2:316$626
2:013$080

303$546

2:607$209
2:571 '320

35$889

3:055.2-40
2:35-1$539
700$701

6:626$295
'5:047$6:..5
'1:578$670

Receita. ~ ••.•.•.••. ' .• 4:118$50õ
Despeza. 'I • • • • I • •• •• 3:469$03.1
. S~ldo a fa,'o: da camar,t '. '. '. • . ., 655$':172

Exerd.:io de 1878 a 1879 (ate 31 de Dezembro).
Receita. • • .'. • • • ',' . . . (,:091$852
Despeza • .' •. • • • • . • 4:l1i$7~G
Saldo a favor dá camàra, .,' • 973 'ô26

!3 10. Gam'arli da Campanha'. .
, ExêrclCid de 1877 a 1878.

RI)C0ita~ . ~ 8 !! j\ • • '. • •• 16:189$579

ReceU n. • " ~ • " • • • • " • '.
Despeza. • , • • • • I, • • • • •
Saldo a favor da eamara.. • • ~ . i I

!3 7.° Camara de S. João.d'El-1:0Y ~
• Exercicio de 1877 a 1878.-

Receita, • ' .. •. ' • • • 20:347$270
Despeza. ., .••••••• 10:241 '173
Saldoafavnr,da.ca.mara. 1 ••••• 1:106$097

!3 R,o Ca.mara 90 ~. Jose d'El-rey.
Exercic~o <\e 187~ a 1879(até 31 de Dezombro).

Receita. • • • • ó • • • • • 2:534$450
Despeza. • • • • } ~ • .- o' " • • 1 :G49$88G
Saldo a favor. da, caJIlara.. • • • ~ t i 88'1$573

~ 9.0 C~mara .do Pnrà.
Ex.ercicio de 1870 a 1877.

Receita ; • • • • • • • • • • •
Dospeza. 'f ~ .• • • • • & " • • •

SalJo a favor"da' camara '. •.••
• Ex.êrcfcio de 1817 a i878.
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Exercicio de 1877 a 1878.
Receita. . . • . • • • ,
Despeza. " ,
Saldo a favor da can1arn. .' " . . • •

!3 5.° Camara 8.e San ta Barbara.
, Exercicio de 1877 a 1878.

Receita. • • • • • • . • •
Despeza. • • • • • : ~ ~ • •
Saldo a favor aa camarb., • ..' • ~ • •

!3 0.° Camara ela Conceição.
Exercicio de 1877 a 1878.



2:003$228
3:452$07!J
548$851

Dezembrü).
19:063$883
16:000;;;70:3
2:973$180

O Conego Jo '.quim José de Sant'Anna,Commendador da
Ordem de Christo e Vice-Presidente' da Provincia do Minas
Gemos: ~aço. sabor a ,tcdos os seus habitantes, que a AsseIl1-
bIea ~oglslatlva ProvrnciaI decretou, e ou sanccionei a Lei
scgurnte:

11.1'1. 1.0 Fica o Governo Pruvincial autorisado:
S. 1.0 A. auxiliar o encanamento das nguas potaveis

da CIdade de Queluz com a quantia que for precisa
n~o exqedent\o -u, dez C0l1tos de réis. '

Aulorisa a co~cossão do .I\uxilios para oncanamonto d'agua po-
ta\'ol cm (!l\'ersas localidados, uom como a construcdo o concol'-
tos do difforontes pontos e estradas, o da cadêa da' cidade de S.
Francisco. .

LEI N 2720-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880.

Camillo Augusto Maria de DrUo.

Art. 4.° Flca salvo:\s camaras muuicipaes o direito
de reclamarem sobre qllalq lIer ono ou inf)xactic!ão que no-
tarem na tomada das cblltas constantes do al't. 1.0 do~ta
H,esoluçãO. .

Art. 5.° Revogam-se as disposições em cantrario.
~'Iando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhCClmonto e execução da referida Resoluçã.O pertencer, que
a cumpram o façam cumprir tão inteiramente como nella ::;0
cont?ll1. O Se"cretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidoncia <.la Pro-
vincia de Minas Gel'aos aos villte de dias do mez de Dezem-
bro do Anna do Nascimento do Nosso Sonhor Jesus Chl'isto
de mil oito~entos e oitenta, quinqua"esimo no 10 da lnu.o~
pendencia o UOImperio. t>

JOAQUIM JOSE' DESANT'ANNA.

Para V. Exç. ver.
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Anacleto Que 'roga M m.tins Pereim a fez.

Seliaoa e publicada nesta Secretaria aos 4 de Feve-
reiro do 1881.

Receita. :.. ,"
Dospeza. : . • . . • •
Saldo a favor do procurador.

~ ÚlSP~OSlCÕESO~ItAES:

Art. 2.Q E' attendicla a reclamação da Mmara mu-
nicipal da Ponte Nova sobre as suas contas, sendo o salo()
~xacto, no oxercicio de 1877 a 1878,. o constante do S 17
ÜlJ:il.a R.\~ol uçilü.' . . . . '

Art. 3.' .As camaras municipaes que não cumpriram a
di~posiç:!o do art. ,16 da Lei de 1.0 de outubro de 18'28, ()
nem o fizerem ato 3 mezes da data da publicação <ia pro-

_sente Resolução, ficam multadas na q uaotia de ,100$, repar-
tidamente ontre os v,ereadores l'esponsaveis.

S unico .. As camaras que ainda não satisfizeram este
dever, são, relativamente ao exercicio ao 1878 a 1879, as do
Santa Luzia, Ponte N()va, Ouro Preto, Muriahé, S. Fran-
cisco, Januaria, Bagagem,. Arassuahy. Entre H.ios, Bom
Fim, Pitanguy, Abaoté, Ourvello, Sete Lagoas, ltabira,
Viços ••, Diãmantinal S .• João Baptista, Monte3 Claros, Pa-
trocinio, Patos, Paracatú, Prata, Monte Alegre, Tres Pon-
tas, Boa Esperança; Caldas, Alfonas, Bom Successo, Pouso
Alegre, ltajubá, S. Sebasti,ão do Paraiso, Cabo Verde, Bae-
pendy, Ay"uruoc~, Pouso Alto, Carmo do Rio Claro, For-
miga, PiuIn.hy, Sfl-ntg ~ntonill d"o Monte, j Rio 110VO, Hio
Preto, Caetllé, Santi~simo Sacramento o Carmo do Pama-
hyha.

Ex.ercicio de 1871 a 1878.

-- no--
. Exercido de 1878 'a ~879 (ate 31 na Dezembro).

ReêOlta. • • . • . • • . . • . • 8:307.t3iO
Despeza . • .• . . • . . . • . . 7:50:3$800
Saldo a fa v~r da cam~ra . . • • . 713$-182

S 16. Camara do Serro. '
Ex.ercicio 'de 1878 ã 1870 (até 31 de

Receita .
Despel.a . . . . .
Saldo a favôr da camarâ . . • .

S 17•. C:.lmai'a tia Ponte Nova.



~ 2,' A. dospêude' com o encanamento d'agua po-
tavel' da freguezill. de Sant'Anna do Morro d~ Chapéo a
quantia de do.us contos de réis, ~ com o da Ital~lra do Cam-
po um conto e quinhentos mil réis; e~t~s quantIas serão, e~l-
tregues as respectivas camaras mUUlClpaes, que lhes darão
o con veniente destino. .

~ 3.0 A despender a quantia de quinhentos mi~ réis
com '(I encanamento d'agua potavel da povoação da PlCda-
de cIo Rio Grande, tormo do Turvo. . .

S 4 .• A entregar a quantia de cin?o contos de .r,éis la
camura municipal da cidade da Formiga, como aUXI~lO clS
obras do encanamento d'agua potavel da ~esma Cidade.

S 5, o A despender a q.l1antia necessana com a can.a-
lisação d'aO"ua pataval da Cidade do ~erro, ~cando a le-
spectiva ca~lara municipal obrigada a mâemlllsar os cofres
provinciaes, mediante prestaçõos annuaes. . .

S 6 .• A despender a q\1(~ntil1 .de um c?nto derélsco~
o encanamento d'agua potavel da CIdade VIçosa de Santa

Rib. d ~S 7.. A despender a quantia de .um conto e r 15
com o encanamento d'agua potavel da CIdade deUb~:

I ~ 8.0 A de~pender a quantia de um conto de relS ~o.m
o encallamento d'agua potavel da povoaçã.o do PresldLO,
termo do Ubú. ....

~ 9.' A auxiliar com qumhentos n111réIS a canahsa-
ção cl'agua potayel deS. João Baptista do Douradinho, ter-
mo da Campanha. . . .

5 10.' A auxiliar a camara muniCipal da Clda~o do
Pomba com cinco contos de róis, pura o encanamento d agua
potavel d,l'qu'- la cidade. .

!3 11. A auxiliar com a quantia. de. tres contos (~e
reis o encanamento d'aO"ua pota vel e chafanz da fl'eguezla

o R' Nde S. João Nepomuceno, termo do ,10 ovo •.
S 12. A auxiliar com quinhentos mil réIS a cnu,lara

municipal de Sabará, para conclus~o d.o encanamento d gua
potavel da freguezia de Santa Ql1Iterl~ ..

~ 13. A auxiliar a camara'mumclpal da Campanha
com,a quantia de um conto de réis,para canalisação d'ag-ua
potavel na freguezia do Lambar)'.

~ 14. A auxiliar a camata municipal da Christina

, .. - 112- - 113-,
com a quantia. do d01\:; contos de réis, para o encana-
mento d'agua potaval da freguezia do Carmo.

S 15. A 1tuxiliar com dez contos do réi8~ o encana-
mento d'agua potavel da cidade rle Barbacena. ' .

S 16. A tlespendor a quantia de quatro conlosde réis
para auxiliaI' o encanaIllOnto d'agua potavel da villa d~
Sete Lagoas.

~ 17. A despender a quantia de dous contos de réis
com o enC~lllamento d'agua potavel do arraial de S. Tho-
mé das, Letras, termo de Baepenrly.

Art. 2.0 Fica igualmente o Governo autorbado:
~ 1.0 A despender a quantia necessaria c:Jm a re-

construcção das pontos denominadas de João de 'Mattos e
Camillo Dias sobre o Rio Piranga, no municipio de ueluz.

S 2.0 A despender tres con tos de reis com a con-
struc9ão do uma ponte no corrego da estrada publica que
da CIdade do Pomba segue para IIercês e Bom Fim j ua to
:tO lugar denominadoa Areão, ,

~ 3 o A despender a quantia necessaria para n con-
strucção de uma ponte sobre o Rio Parahyba, na estrada
que do Patos vai ao Patrocinio.

S 4.0 A despender a quantia de dez contos de rMs
com a construcçãodo ~ma P()~to sobre o Rio .i\[angnhYJ
na estrada quo commUl1lca a CIdade de S. Francisco com
a da Januaria.

~ 5.. A despender a quantia de dez contos do reis
com a construcç110 de. uma ponte.'sobre o Hio Acary, na
estrada do S. FranCISCO ao BrejO da Passagem.

S e.. A despendet' até dous contos de róis com a 1'0-
consti'ucção ou reparos da ponte denominada do Campello
sobre o Rio No\'o, que fica duas legllllS acima da cidade
deste nome. .

. S 7.. A auxiliar a camara municipal da Christina
com a quantia de um conto de róis, para os concertos da
ponte do Sapucahy, ontro as freguozias do S. Sebasti;'[o
da Pe?ra Branca e Vargem Grande, c bem assim com igual
quantia para a reconstrucção da ponte sobre o Rio Louren-
ço Velho, que liga S. Sebastião .da Pedra Branca li. cida-
de de\ Itajubá.

!3 8.. A comprar ao cidadão Geraldo Ribeiro do Ro
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Mnde a ponle que o mesmo consll'uio so1Jr(~ o Rio Cal'anda.
hy, na estrada que liga S. João d'EI-Rcy ás freguozías
da Lagoa Dourada e Prados, precedendo orçamento.

S O,. A construir uma ponte sobre' o Rio Indaià, no
ponto cm que se encontram as estrudas que partcm de Do-
1'0.'3 do Induiá e uidude de Abaet6 e vão ter a S. Sebastião
da Confusão.S 10. A despender a quantia necessaria para a
construcção de uma ponte sobre o Rio Chopotó, no lugar
denominado Sitio de .lo~é Barroso. 'S 11. A mandar construir uma ponte sobre o Rio
Guanlü\es, perto da fazemla de Valeriano Fidelis do Carmo,
no termo do Seno; outra sobre o Rio Sassuhy, no districto

, de S. José dos Paulbbs, do mesmo termo; outra sobre o Rio
Tapirapuun, no municipio de S. J,)ão Baptista; outra sobre
o lUa Correntes, no município de S. Miguel de Guanhães;
outra sobre o lUo S. Nicoláo Grande, na freguezia do
Pessanha, ,

S 12. A despender a quantia necesso.ria com a con-
strucção de uma ponte sobre o Rio Verde, na estrada
que vae de :i.\Iontes C1<1.1'osã. fregnezia do Brejo das AIIlla~,
lugar denominado Pussagem do uIagalhãe:;, ou em outro
ponto mais con venienie.

S 13. A mandar construir as seguintes pontes, me-
din.nto orçamento de engenheiro: uma sobre o Rio Pirall-
ga, na fregl1ezia do Calambito, na estrada que segue da
cidade, da Pjranga para Ubà e ontros IllUllicipios da
Mata; outra sobre o Rio Pirapetillga, na estrada quc vao
de Calambào a Pirallga; outra sobro o Rio Chopotó, ne-
nominada Novaes, na freguezia de S. Oaetano, do OllOllo-
to; outra sobre o mesmo Rio Chopotó, no distt'icto do Braz
Pires, na estrada quo cl)lllmunica com os municipio.> da

mata"S 14.' A despender a quantia necossaria com os cou-
certos da ponte de i\Iaíuarte, na estrada que seguo ele 1Ia-
rianna :i. Piranga"

S 15. A mandar construil" um ~')onti1hão sobre o cor-
rego na ~strada do arraial de Sunl' Anna do Alfió.

S 16, A mandar ce,ll1struh' uma ronte sobro o l~io
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Preto, na estrada que SOrJ'UO d. n .Rezendo. o a Jocnllla para a cidade de
Al't 3 o F' . d~ I: •. A I' Ica1aln ao Governo Provincia1autorisado'
;:J , ,l"I.. nanc ar concerta tI'

elo Alfié, termo da Itabira, se r ~lio: :'a(, a que de Sant' Anna
podendo despendor pam 0';';0 fi 11~teé,L:S. José .da Lagoa,
contos do réis. m ,L ,LquantIa do dous

S 2.. A mandar abrir uma estrad '
ela ponte do Escorropicha, no Rio' S F:' a.. que, pa,rtlno?
Mata do Ruas pasS'lI\llo oI' \ . l.lnCISCO, vu. ter a
ostrada ,ficará 'a cal~o d. ,P, ,) J terra(~(J,: a abertura 'desta
touio do Monte a quem a, c'~,marat ll111lllclpal de ~al\to Au-
dida. ' ser,t eu rogue a quantia conca-

Art. 4.. O Governo P . . 1
a quantia de um conto de ~~:~ncta mandará despend"r
preci cu a cadêa da cidade deI SI,:;F.c~1lI~~ coucertos de que

Art 5. F' . ,rMlCl:sCO.
. , 'lcam ro\'ogadas asdis osi ~ .

Mando, portanto '\ toda' a t P, I çoes em contrarIO,
n!

. " ':; S au OI'Hac!e' a qu
IOcunen to e execuç''lo da refel" I L ' ' em o co-

pram e façam cumIJl'i[" Fio I' t 15a el pertollcer,que a cu?\]-
t O

' n el ramen te C0mo nell
orno Secretario desta Provi '. . r . ..a so con-

cal' e I.\orrer. Dada no Palacio 111~1<1_~ ,:ça l~pl'lnllr, publi-
de Minas Geraes aos dez~ito d' (,~ Plo:,'ldenula da Provincia
[h) do Nascimento de Nosso slas, ()Il1JCZde Dezombro do An-
't ' Gn 101' osus Ohr' t I

OI acentos e oitenta quin .' I:; o, c e mil
cia o dç> Impel'Ío, ' quageslIllo nono da Independem-

Pal'a V, Ex.c. ve'r. JOAQUIM JO.:E' DE SANT'ANNA,

Sellada ~zequ~~~ A uguslo Nunes Bandeira a fez.
de 1881. publtcada uesta Secretaria aos 8 de Fevereiro

Camillo Auguslo Maria de Brilo.

LEI N. 2721-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1830.

Cl'êa cadoil'as d . to lDS rucçil:o prim:lria em d'Iversas localidades.

O Conego Joaq~im Jos" d S t' \
da Ordem do Chri~to o V:-. ~) ~:ld} nna, CommendadorIce re::-[ \;mte da Provincia de
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'Minas Ceraes: Faço ~aber n. todos os seus habitantes, que
a Assem blea. LefTbla tiva Provincial decretou, e au sanc-o
cionei a Lei seguinto: .' '

Art. 1,0 Ficam creadas cadeiras de mstl'ucção pri-
maria nos seguintes lugares:

8 1.0 Para o sexo masculino: na cid,aele do Para~ no
districto do Urucú, termo de Philadelphla; nos arr,al,a~s
do Monte Verde e ele S. Sebastião, ambos do mumclp~o
do :Mar de Hespanha; nOfpovoado da Boa Vista, freguüzIa
o termo do Bom Succosso; na povoação da Chapada, da
froguezia elo S. João da Chapada, !la municipio da Diamant~-
na; na freguozia deSant'Anna do Parana.hyba: na freguezla
da.Lagoa Formosa; na freguezia de Santa Rita do Patos,
todas do municipio do Santo Antonio do Patos; uma na.
povoação de Sant'Anna do Parai~o, freguozia da, Pa.rahyba
de Ma to-Dentro, termo da ltablra; uma no dlstncto do
Brejo da Passagem, termo de Pedras dos Angicos. .

8 2,. Para o sexo feminino: uma na freguezla ~e
}tarúna, termo de S. João d'El-Rey; uma na freguezla
do S. João Baptista, termo do Bom Succr,sso; uma no
districto' do Urucú, termo de Philadelphia; uma roa fr?-
guezia de S. Sel:a~tião dos Afl~ictos;, outra n.a de S. ]\11-
o'uel do Anta e outra na de S. SeDastlão de Counbra, todas
do termo da cidado Viçosa de Santa Rita do Turvo;
uma na froguozia de S. Vicente FerreI', termo da cidado
do Turvo. .

~ 3.0 Para ambos os. sexos: no arraial dI) Jacaré,
termo da cidade da Conceição, regida por profe~sora; no
lugar denominado Esmeril, do termo do Serro, tambem I

regida por professam; na povoação do Cal m) da :Mata,
municipio da Oliveira. . "

Art. 2.0 Ficam creadas segundas cadOlras de Illstrnc-
ção primada para o EOXO masculino: uma na cidade do Grão
l\Iogol; uma na freguezia do Rio de S. Francisco, termo
de Santa Barbara; uma na cidade de Pouso Alegre.

Art. 3.0 Revogam-so as disposições em contrario.
Mando, portanto, 11. todas as autoridades a quem o cd-

nhecimento o execução (Ia referida Lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tão in~eir.amente ~omo. n?l\a SI)
contem. O Secrotario desta ProvlDcJa a faça nUprIJIlIr, pu-
l:>lical' e ,correr. Paua no Palacio da Prósidoncia. oa Pro-
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vincia de Minas Geraes aos dezoito dias do mez de Dezembro
d? Anno doNascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
OItocentos e. oiten ta, qui nq uagesimo nono da Independencia
e do ImperJO.

\ JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.
Para V. Exc. ver.

Augusto M. da Costa Lima a fez.

Se1lada e publicada nesta Secretaria aos 8 de .Feve-
roiro de 1881.

Camillo Augusto MaJ'ia ele Brito.

LEI N. 2722-DE 18 DE DEZEMI3RO DE 1880.

Dosm'3mlJrn ,dos tormos ele S. Josó d'El-Royo QuoJuz 11 fl'cguozia
de Sant An,na do Carandahy o o distl'icto do N. S. da Gloria,
o contem dn'ersas outras medidas de estatistica.

O Conego Joaquim Josó de Sant'Anna, Commendador
da. Ordem de Christo e Vice-Presidente da Provincia do
:Mll1as Geraes: F~ço .saLol' a ~od~s os seus halJitantes, quo
a ~ssem~lea L?glslatlva ProYlnclal decretou,e eu sancciu-
nel a Lei segUInte:
, Art. 1.0 Fica desmembrada do termo de S, José

d El-Rey o annexada ao de Quelllz a freguezia de Sant'-
Anna do Carandahy.
, Art. 2.° Fica desmombrado da fl'eguezia da Cape1la

I\ov~ das Dore~, termo de Quel11z, e annexado ú fre-
guezlu ~e Sant Anna do Curandahy Q districto do N. S.
do Glona. I

. Art .. 3.°) Fica pertencendo à freg:lOzi.a e c1istricto de S.
J?se ,do RIO 1 ret? a ~arte do segundo cllstncto da freguezia
d,~ Cidade do HlO 1 reto, quo comprehen(le todas a::l ver-
tentes l~ara o Ribeirão da CachOeira Alegre, e ando ~e
a.~ham sltuada~ as fazol,Hlas de D. Esmorla Candida de Jesus,
l\}lllt;l? Honol'lo RodrIgues, Jos8 Custodio de A,sis Vieira,
1.I'UnC1SCOAntol!io de Andrane, José Pinheiro de Macedo
Hurta e AlltohlO Faustino da Sih"a Pinto.

A rt. 4. o .Fic~m pertencendo: ú fregnezia da Chapa~
da, todo o terrltorlO que for aflluonto do Gravatá desdo
n faZCll{la do ~ojúl com tQdí\S as suas. oxtrema' o ' dAl)en.
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doncias, até !tI'; cabeceiras do Gravatú, que pertencia à
froguezia do Aras 'lwhy; ao ~crIl1o de Entre lUas o tor-
ri to rio denominado ClIrra linho, desmom brado da freguo-
zia da Lago, termo de S. José d'El-lley.

Art. 5,°' Ficam transferidas: para a freguezia da
cidade da Conceiçúo, desmembrada' da de S. Domingos, do
mesmo termo, a fazenda da Folheta, pertencente a Er-
nesto Coelho Lages, J03e dos Santos Lages e João dos San-
tos Lages, e para a freguezia da mesma cidade a fazenda
do Moraes, p':lrtencente a João Coelho Lages; da fregue-
zia: da Barra do lhcalhiu para a da Ponto Nova, a fazen-
da do Cajá, pertencente a Francisco de Salles de Oli-
veira Leite; da freguezia e termo de Dores da Boa Espe .•
rança para a freguezia do Carmo do Campo Grande, termo
de'Tres Pontas, a fazenda da Pedra Branca, pertencento
a nlanoel Candido Ferreira; á freguezia da _cidado da
Oliveira, a fazenda do Redondo, propriedade de José das
Chagas' Andrade, actualmente pel'tencente á freguezia de
S. Francisco de Paula, munkipio da Oliveira; para a
freguezia e municipio do Mar de Hespanha a fazenda da
I3ella Forma, propriedade de Eduardo Carneiro de llen-
donça, actualmente pertencente ao districto de Sant'An-
na do Deserto, do ~ll1nicipio do Juiz de Fora; â. freguezia
de S .. Joaquim da Serra Negra a fazenda dos cidadãos An-
tonio Ribeiro daSilva, Balduino Ribeiro da '3ilvaeFrancis-
co Alves Ribeiro da Silva, desmembrada de S. João do Ri.
beiro do Barranco Alto, pelas seguintes divisas-principi-
arão no Corrego das Gabirobas, em divisas com terras
de João Alves Fernandes Lima, na embocaelura de um
vallo do pasto do mesmo Lima, e seguindo pe10 mesmo
vnllo, divisando depois com terras do tenente João Alves
Lima, até ao Corrego do Cavaco, e por este acima ate às
divisas das terras de Jose da Silveira Vulcão, onde tOI'.
minam sua::; divisas; da freguezia da I3ocaina, termo da
Ayuruoca, para o districto e freguezia de Santa Rita
da Jacutinga, termo do Rio Preto, por suas actuacs
divi~as com a 'primeira .destas freguezias, a parte m;neira
'da fazénda do capitão Vicente José Lages, em que resi-
dGm seus filhos Cuslodio de Al'íHljQ Leito C li/u{5(mio Oel13o
~o ~\ri\uJo Leite.~

•
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Art. 6,' As divisas entre os termos do Bom Fi1l1 o
Entro Rios serão as serruintes:

Rio de S. Matheus bacima, desde sua bana com o Pa-
l:aopeba: até ao Jac mndá; d'ahi, em rumo direito, até á
fazen,da da Samambaia, e desta, tambem em rumo diroito,
até ~ ~azenda d.os Vazes (Campo R",dondo), encontrando
a~ dIVisas do RIO do Peix.e./ As divisas da freguezia do S.C
C,~etano, d~ termo ~e Mananna;, serão as designadas nas'
1018 ns. 1<18;) de Ü de Julho de 1898, 1538 de 20 de ,J alho
do mesmoun.no e 1797 de 1871.{A divisa da fregllezia de /
Santo Anto~110 do Pes!; nha com a de S. José dos Paulis .• r-
tas é a segulllte: começando da barra do Rio S, Nicoláo Pe-
~ue~o, até as ~u~s cabec?iras, somente na margem esquerda,
~en Indo, de diVisa o lOltO e todo o Rio Cansação ató á sua
foz .nl) Sassuh'y. Grande: na margem esquel'da, somente,
servindo d~ dIVlS~L o leIto, d8smombrado esle tcrriiorio
ela froguezlu do Possanha e incorp0l'ado iL de S. José dos
I~,~ulistas, Os limites entre os dlstl'ictos e freguezias do
1~10 Ve~melho e de S, José do Jacur}' com o de S. José
,los Pallltstas serão: partindo da CachtJoil'a da Fumaça, no
Sas~uhy Grande, apanhando por baixo II fazenda de An-
t~!llO, José da Cunha, e comprehendendo as vertentes do
h,lbelrão de S, José e os altos das nascentes desta á Ca-
choeira da Ponte No\'a no mesmo Sassuhy, compre-
hen<1enclo todas as vertentes. .

Art 7,0 Revogam-se as disposições em contrario.
~1ando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecll~lento e execução d~ refe~'ida. Loi portencer, que a
cumplam e façam cumprtr tão lntelramente como nella se
co.n,to.m. ,O ~ocretario desta Pr~)vincia a ~aça imprimir, pu-
b~lcar e ~oI'ler. Dada no PalaclO da Presloencia da Provin-
cla de 1I1lllas Gor~es, aos dezoito dias do mez de Dezembro
d~ A~JIlo do NaSCI!l1ento de Nosso/Senhor Jesus Chl'isto de
mL1 OItocen tos e olleu ta, q uillq uagesimo nono da Indepen~
dencia e do Imporio.

JOAQUIM JosÊ DE SANT'ANNA.
\

Para V. Exc. vei'.



JOAQUIM JosÉ DE SANT'ANNA.
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SelIada O publicada nesta Secretaria ~os 8 de Fevereiro
de 1881. 'Camillo Attgtt3toMa,'ia ele B,.tto.

LEI N.2723-DE 18 DE DEZEi\II3RODE 1880.

Transfe~'e divorsas fo.zenàas do lImas para outras fregueziM.

O Conego Joaquim José de Sant' Anna, Commendador da
Ordem tie Cllristo e Vice-Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes,que a Assem-
blca Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:Art. 1." A fazanda do Basto, pertencenté ao capi .•
tão :Manoel Josó Daeta Neves, fica desmembrada (\0 dis-
tricto C freguezia da cidarie de Quel uz e annex.ada i fre-
guezia e districto de Sant' Anna do Morro do Chapéo.

Art. 2:" Ficam igualrnente desmembradas da fregue-
zia do Espirito Santo, tcrmo do Mar de Hespanha, e anne-
xadas aO do Juiz de Fora, na parte CIVil, as fazendas
dos cidadãos Oandido Teixeira Tostes, Carlo~ Dl1tl'a de
1Iloraes, Manoel das Chagas Andrade e Theophilo Ferreira
H'3nriques. \ .,

Art. 3. & Ficam revogadas as disposições em contraria.
:Mando, portanto, a todas as autol'ldades a quem o conhe-

cimento e execuç,lo da referida Lei pertencer, que a cum-
pram e façam cumprir Hio inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimi I', publi-
car e correr. Dada no Palacio da Presidencia da P rovincia
de Minas Geraes, aos dezoito' dias do mez de Dezembro do
Anno 110 Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia
e do Imperio.

para V, Esc. 'Ver.EzeqLtiel Att(/usto Nttnes Bandeii'a a fet,

Sellada e publicada nesta Secretaria a05 12 de Feveralt'o
de 1881. camitlo AU(Justo Mar'ta de J)dto.

--
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LEI N. 2724-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880.

Autorisa o Governo a mandar '-Freitas a quantia de I'iti~~~rl no. c~da~ao Josõ, Maria Mollo de
é devida pelo estudo e ~lI:pl~ra'ç;iol~~ 1Uo3.D~~l~~l(jcação quo lhe

O Conego Joaquim José de Sant'A
Ordem de Christo e Vice-Presidente dnn~,. C~m~endado~ da
Geraes: Faço saber a todos os sel h~ 1.lOVJl1CIa de Minas
sel~lblea .Legislativa Provincial d1~ , tbltantes, que. a As-
Lei segulllte: UCle ou, e eu sancclOnei a

Art. unico. Fica o Governo t' d
gaI' ao cidadão José Maria Mell tu c;IS~ o a mandar pa-
~:737$76'1, resto da goratificaçiio o ~ e li' r~1tas ~ q,uan tia de
do e expiol'ação do Rio Doce 110"1q e ted ldevl(la peio est u-

f
' ih ' ,annos e 876 o 1877

o,que ,lca- e concedido o necessario. o d' . ,. ,para
dlSPOS1ÇÕO'em contl'ario. CIe ItO, I evogadas as
: Mando, pOI'tanto, a todas as a t o'd d

Cimento e execução da refcI'ida LU .011 ~ es a quem ° conhe-
pram e façam cumpri!' t'lo inte' el pel;enccr, que a cum:'
tem O Secretario desta P~ovinc: I'am~n e. com? n.ell,a se con-
e COI'rer. Dada no P':ltacio da P a 3: faça llnprIlnIr, publicar
Minas-Geraes, aos d~z~ito di~s d~r:1~ e~cja ~a Provincia do
do Nascimento de Nosso Senhor J ez C~ l?ezembro do Anno
centos.e oitenta, quinquagesimo ;~~~ d,I'Ilstdo, de mil. oito-
1mperlO, a n epondeuCla e do

, JOAQUIM JOSE' DE SANT~ANNA.

. Para V, Exc. ver,

Augusto M. da Costa Lima a ftlT..

Sellada e ub!' dde 1881. p lea a nesta Secretaria aos 5 de Janoit'o

Camillo Augusto Mal'ia deB)'ilo.

LEI ,N. 2725-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880,

Cl'ôa o municipio da Santo Antonio do S I', a mas,

OConego ,Joaquim José de S t' \
Ordeni do Christo e Vice-Pl'e~~~e~t~n~, Comr.n0~tladol' da
nas Geraes: Faço saber ti. todos os sou<'dha.l:'tl'OVtlllc1a do Mi-, " a...,I (\n os, que ti. As ••



--
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Gera)s: Faço saber a todos os seus habitan teso qne a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e ou sanccionoi a Lei
seguinte:

Art. 1.0 Fica concedido ao engenheiro João Borges
Fermz, João Luiz AI ve3 e Froderico Augusto Thoodoro
l\leyar, ou a quem melhores condições olfol'ocer, pri vilegio
por trinta annos para o estabelecimento de um gazollletro,
com as necessarias dependencias, na cidade cIo Juiz de Fora,
para o serviço da illuminação publica e particular na
mesma cidade.

Art. 2.0 A camara municipal d'aquolla cidade fica
autorisarla a fazer com os em prezarias, ou com a companhia
por olles organisacIa, o contrato para a ill uminação publica,
tomando por baso o contrato ultimamonte feito pelo gover-
no com a-Rio de Janeiro Gaz Compan!/, Limited-
de accordo com o substitutivo ultimamente apresentado à
Camara dos Deputados pelo actual Sr. Ministro d'Agri-
cultura.

Art. 3. o As machinas necessarias para o esta beloci-
menta do gozomutro ficarão isentas dos impostos proveni-
entes de taxas itinerarias.

Art. 4.0 A empl'eza sorá obrigada a estabelecer-se
no prazo de dous annos, a contar-so da approvaçiío defini-
tiva do contrato, sob pena de caduc dade do privilegio.

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Maneio. portanto, a fadas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei portencer, que a cum-
pmm e taçamcumprir tão intoil'amente como nella so con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,_pllblicar
e correr. Dada no Palacio da Presidellcia da Província de
Minas Geraes, aos dezoito dias do mez de Dezembro do Anno
do Nascimento de Nosso Sonhar Jesus Clll'isto de mil oito-
contos e oitenta, quinquagesimo 11ono da lndcpendatlcia e
do Imperi?

JOAQUIMJOSE' DE SANT'A,'NA.
Pam V. Exc. ver.

Anacleto Queiroga Martins Pe~'ei1'a a fez.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 30 de Vezcm-brl1 do 1880. ,

Camtllo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2726-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880.

I. J"" 13or"'os Forraz João LlIiz All'os odo en"'on leI 1'0 oao" ' 11 '
Conce o a. " '" Theodoro l\1e.yer, ou a quem ,me 101 es CO~-

Fredel'lco A li" lIsto"1 . Dl' tl'ln ta annos para o estabeloCl-
dições otTerocllr, [ll'l I' I teglOcpm as necessarias dependencias, namento de um gazomo ro, o
cidade do Juiz de Fora.

a uim Jose de Sant'Anna, Commendador da.
Orde~ cg~~1~rts~t?q~Yice ~re~!dcnte di\ Pl'ovinciu de Minas

•
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semblea Legislativa Provincial dOcl'etou, e eu sanccionei a

Lei se~uint~: Fica elevado à categoria de villa o al:r~ial de
AI t. L . d' Salinas devando sei' a mesma IIIstal-

Santo Ant.~nlO. s~us hab\t;ntes houverem ofl'tlrecid? á pro-
laúa,. depolsúqul'~'OS com as accommodações neCQssal'las paravincla os e I ICI ".

1";. escolas de instrllcção prlmarw ..
camara, cal Gil e. . def>ta vilh se comporá das fregue-

>: 1 o O mUnlclJllo, , I'A \"
;:;. t A t '0 de Salinas sua séúe, e l gna 81-

''loias de San o d n on~bradas do t~l'Ino do Rio Pardo; fical'á
melha, ,all~basà ~~~~rca do Grãu r,logol, e terá todos os of-
portenceu ,o, , aúos por lei geral.
!icios de J ust)dÇ~ ,CIe la fl'eguezl'a d' :\.gua Vermelha serãoR ') o A.s I visas t ••

;:; _. , do anti"'o districto deste nome, comprehendendo
as mesmas l:> C t' PaJ'áo

1 "'al'es denominado& a mga e. . ' - t, "
os uo

, 'J o 'Ficam revogadas as dlSposlçoes em con lallO.
AI t._. 'bnto 't toú.tS as autoridades a quem o conhe-

. Mando, POI ';-" :i; ref~rirla Lei pel'tencer, que a cum-
cimento e execuçao . ta-o inteiramente como nella se con-

m e façam cumprir . .. bl" a'pra . : . tario desta Provincla a faça 111lprJIntr, pu . IC. I
tem. O SecI \. Palacio da Presidencia da Provlllcla de
e correr. Dal d no . r d mez de Dezembro do .Anno
Minas G.oraes, ~)s ~ezOlto ~;~~o; Jes~s Chrlsto de mil oito-
do NaSCIm.otntOt e qu?~SqOuagesimo nono da Independencia ecentos e O! en a, .

do Imporia. JOAQUIMJO.SBDE SANT'ANNA.
Para V. Exc. ver.

Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Se1lada e publicada nesta Secretaria aos 12 de F~vereiro

de 1881. Camillo Augusto Maria de B'°ito.
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Mina~ Geraes: Faço saber a todos os seus habitant
aoAs~emblea Legislativa Provincial de . t os, que
ClOnela Loi seguinte: CIe ou, o eu sanc-

Art. unico. Fica autorisado o Governo a a
arrematanto da ponte sobro o I:>' P' . b P gar aoI L \'10 11'aClCaa om S J é
(a agoa, JoaqUIm Eloy Martins da Costa 'a dOff ' os
que se reconhecer existir ent ,I crença
orçamentos ]evantad~s l' re a s?lIll1la constanté dos
de base ti 11. pe 0,2' engenholros, e quo serviram

que 11 construcçao, e a que resulta' d
orçamonoto que em virtude desta Lei for lev"Ilt.II o novo
engenheIro d. 'o " ,U o por um
vista 0)1' do prOVll1Cla, qu.e. na sua confecção terá em
lIod"d I eçto real d?s 8alu1'lOS° matariam; naquelh loca

u e, e ou l'aS condições t ,-quecidas nos P' d t que por veu ura tenham sido os-
contrario. Ieco eu os; revogadas as disposições em

~laudo, portanto, a toJas as autoridades
nhecuuento e execuçiIo da refer'd L' a quem o co-. •. I a eI pertencer que a
~umpr,un e laçam c,tlluprir tão-inteiramente com / 11'
contem. O EiecretarlO desta Provincia 11 fa' o lonoe ,1 se
blicar e cor.reI'. Dada no Palacloo .(la Pro 9d

a
lln'pl'ldm11"pu-

o' , d MO ' SI encla a Pro
~~I~CI~O1nn~13~ G;ra~s, ao: ~ezoito dias do mez de Dezem:
de mil ~itocentos ea~~~~etl~o eoNosso S~nhor Jesus Christo
pondencia e do Imperio. ' qUlllquagcslmo nono da Indo-

P V
JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA

ara . Exc. ver. .

o Augusto M. da Costa Lima a fez.
. SdolllaSdae publIcada nesta Secretaria aos 10 de FreIro o SI. .... ove-

Camillo A ugusto Maria de Brito.

Aulorisa o Governo a pagar ao arrematante da' ponte sobre o Rio
Piracicaba, em S. Josó da Lagoa, Joaquim Eloy Martins da
Costa, a difTerença quo existir ontre a importancia dos orça-
mentos que sorviram de base á construcçã\l d'aquella obra, e
n que rosultar do novo orçamento que for organisado por um
engenheiro da provincia. I
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LEI N. 2727:-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880.

LEI N. 2728-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880.

o Conego Joaquim José de Sant' Anna,Commendador da
Ordem de Ohristo e Vice Presidente da Província de

o Conego Joaquim José de Sant' Anna, Commendador da
Ordem de Christo e Vice Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes,que a Assem-
blea Legh;\ativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:Art. 1.. As sessões ordinarias da Assemblea Provincial
de Minas Geraes começarão no dia primeiro de Agosto de
cada anno.Art. 20" Revogam-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que 11

cumpram e façam cumprir tão inteiramente como neHa se
contem. 9 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Prm;idencia da Provin-
eia de Minas' Geraes, aos dezoito dias do mez de Dezembl'o
do Anna do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Indepen-
pendencia e do Imperio.

JOAQUIM JOSE DE SANT' ANNA.

Para V. Exc. ver ~

AnMleto Queiroga Martins Pereira a féZ.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 12 de Feverei-
ro do 1881,

Determina que as sessões da Assemblea Provincial de Minas Ge-
raos comeCQUl n.o dia primeiro de Agosto de cada anno.
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t d ' ~eus habitantes, que a A.ssem.

Gêraes: Faço saber a .0 ?S losd~cretou e cu sanccionei a Lei
blea Legislativa ProvmeIa ,.
seguinte: , G erno autl)risado a dosapropriar,

Art. 1.0 Fica, o ov 1850 os predios, em numoro
nos termos da Lei n. 480 do • .' I ue serve de, proprio provlllcIa q
do dous, contJguos a,o., o cadê'\ da ciuade da Diaman-
paço da call1ara ,mulllclpal s 'OI' utiliuado publica"
tina para uemollçãfJ dos mesn:1O , [mente autorisado a ues-

'\ t 9 o Fica o Governo Igua d l'ia
j [. , ~', • . d (}'OOU$OOO com esta esaprop -

penu8r até a quant~a e , . mesma quantia se ha de
dio licanuo entenuluo que no[stam vendidos os materiaes, , 1 .1. preço [lOr que orocompro lenue[ (~ '.... ,',:- so autorisa.
dos pretlios CllJa I!e:;ap[ °Pl I(l~f~posições om con Ll'ario.

\ rt '3. l{evngam-se as '.1 des a quem o co-
l ," t t a tC(1'\s as autOl'Jua
~lalluo, por :lll, o,: da 'referida Loi pertencer, quo a

nhoCllnonto ? execuçao "tão inteiramentõ como nclla so
cumpram e laç:lll: ~~IlISl'J'~a Provinciaa faça impl'imir, ~u-
contem. O S~c.tot,\,[ lu~ eSpalacio da Prosidencia da Provlll-
blicar e conel. D,l ,1 no u 'to ,Il'as do mez de Dezembro

.1 ~l' Geraes aos ezO! u t d 'Icia ue J.l lUas. d N' Senhor Jesus Chris o e nl1
do Anno do N~sclmento ,e oss~simo nono da Indopendencia
oitocentos o oitenta, qUloquag
e do Imporio. JOAQUIMJOSE' DE SAN'l"ANNA.

Para V. Exc. vor.

A nacleto Qtteiroga J.11a1,tins P~reim a fez. .
- S t ,'a aos 19 de FeverCl-Sellada e publicada nesta ecre alI ~

ro de 1881. Camillo Augusto Mar~a de Brito.

LEI N, 2730-DE 18 DE DEZE~mRO DE 1880.

Crcu divcrsas cadeiras do instrucção primaria.

, José de Sant'Anna, Comm.endado~ da
O Conego ,JOUqUl~. -Presidente da Provincla de Mmas

Ordom ue Chl'lsto e Ice os os seus habitantes, que a As-
Geraes: Faço, sl~bt~r a pt~~vincial decretou,e eu sanccionei a
semblea Legls alva

Lei s~~~~ni~~ Ficam creaJas cadeiras de instrucção prima.
ria nos seguintes 1ugares:

,
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~ 1.0 Do sexo masculino: uma. no lugar denominado
U['UCÚ, uma na Piedade, uma em Santo An tonió do Ma ti-
1'06, uma no Jequiry, todl:S no m unicipb da Ponto Nova,
o uma no lugar denominado Santo AntolllO dos Teixeiras,no
lllunicipio da Viçosa,

S 2," Do sexo feminino: urna em Sauta Cl'lIZ do Es-
calvado, uma em Sito Pedro dos Ferl'OS, no. lIluuicipio da
Ponte Nova, uma om Santa Helena, uma em S<1oLourenço
do Manhuassú e uma emS. Sebastião do Sacramento, no mu-
nicipio do 1\fanhuassú.

Al't. 2.0 Fica ci'eada uma segunda eadeim do sexo
masculino na cidade da Ponte Nova, no lugaI' denolll,inado
Fazenda do Amora.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridade a quem o co- ,

nhecimento e execução dd. referida Loi pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O secretario desta Provincia a faça imjll'imil', pu-
blicaI' e correr, Dada no Palacio da Presidellcia da Provin-
cü de Minas Geraes aos dezoito dias do mez de Dezembro
do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chl'isto
do mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Indo-
pendencia e do lmporio.

JOAQUIMJOSE' DE SAN'r'ANNA.
Para V. ver.

Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Sollada e publicada nesta Secretal'Ía aos 30 de Dezem-
bro de 1880.

Camillo 11uguslo i1f aria de Bl'ito.

LEI N. 2731"':"DE 18 DE DEZEMDRO DE 1880.

Eleva á categoria do districto de paz o arraial de Tapanhoacan-
ga, do termo do Serro. o o povoado do S, Francisco do Assis,
do do S, S. Sacramento, e contom outras disp0i'f.içõcs,

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador da
Ordem de Christo e Vice Presidente' da Provincia do l\li-
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LEI N. 2732-DE 18 DE DEZEMBB,O DE 1880.

Revoga o art. 5 .• da de n. 1783 o o art.. 2 .• ~a de n. 2132 de 25 de
Outubro do 1875, e contem outras diSpOSIções.

O Conogo J~aquim José de Sant'Anna, Commendador

Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2733-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880.

Para V. Ex.. ver.
I
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da Ol'dem de Ohristo e Vice Presiclen te da ~ Provincia da
Minas Geraes: Faço sabel' a todos os seus l~abitantes, que
a Assemblea Legislat\va Provincial decretou, o eu sanccio-
Jlei a Lei seguinte:

Art. 1.. Ficam revogados: o art. 5 .• da Lei n. 1783,
na parte ~m que alterou as divisas entro a freguezia do
Cattas Alta de i loroega, do termo de Queluz e a da cida.
de da Piranga, restabelrcidas as disposições 'anteriores; e
() art. 2.' da Lei n. 2132 de 25 de Outl!bro de 1875, que
desmembrou do municipio da Diamantina a fregu('.:ia de
Arassuahy.

Art. 2' O districto dapovoação ele S. João do Suas-
suhy, da freguezia do Pe~sanha, termo do Serro, compôr-
se-ha dos territorios a margem do Rio S. N'colao Grande,
c?m as ver~entes, somente na margem esquerda oeste, ser-
vmdo de divisa o leito.

~rt. 3.0 ~ica supprimido o districto (lo Vào,. da pa-
rocllla de BarrOlras, do termo de S. Joilo Baptista. .

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contral'io.
~Iando, portanto, Íl. todas as auLoridades a quem o co .•

nheCl!llOnto. e execução da referida Lei prl1'tencer, que a
cumpram e façam cumprir tl10 inteiratllente como nella se
c().ntem. O Secretario desta Provincia a faça impr.imir, pu-
blICar e correr. Dada. no Pa1a(;io da Pl'osir1encia da Provin-
cia do Mina.~ Geraes, aos deZ0itç> dias do mez de Dezembro do
Anno do Nascimento de Nosso Senhol' Josus Christo do mil
oitocentos e oitenta, q!linquagesimo nono da Independellcia
e do Impel'io. .

JOAQUIM JOSE DE SAN'f'ANN.\.

A nacleto .Queil'oga M w'tins Pereir'a a fez.
•

Sellada e publica<1a nésta Secl'etaria aos 12 <1eFeverei-
ro de 1881.

Cróa om toda a provincia os ofilei os de portoiros dos auditorios;

JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA. .

Para V. Exc. ver. .'
Anaclelo Queiro(Ja Martms Peretra a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 12 de Fever6iro
de 1881. . d B .tCamillo Augústo Marta e r'l O.

nas Geraes: Faço sabor a todos os seus habitantes, q~e ~
Assemolea Leghilativa. Provincial decretou, e eu sanCClOuel
a Lei seguinte: . .'

Art 1.. Ficam elevados a categoria. de dlstrlclo da
paz:o arraial de 'l'apanhoacanga,da freguezla de Sa~ to An-
tonio do Rio do Peixe, do .termo do Serro, autorlsada a
camara municipal a marcar-lhe as divisas; o o povoado
de S. Francisco de Assis, do districto e termo do S. S Sa-
cramento, ficando incorporado a freguez;a. e t?rmo de Uue-
raua, sem alteração da jurisdicção eCClOSlll.sttca, e com os
seguintes limtes: do lado da Uueraba, a começar ~la .foz do
Ribeirão Ponte Alta, subindo até encontrar os lunttes da
fazoIlll;,1. du mesmo nomo, propriedade do tenente coronol
Raymundo Soares de Azevedo e nutros; e do lado do Sa-
cramento, pelos limites da llIosma fazonda até enc01~trar
os da fnzenda Aguirre, seguindo os da fazenda lonto
)\lb e outras até ao Rio Grande. .

Art. 2.' Revogam-se as disposiçõ.es em contrarlO.
.Mando, portanto, a todas as.autorl~ades a quem o c~-

nhecimento e ex.ecução da reforlda Lei pertencer, que. ,\
cumpram o façam cUI-r:prir tão il~tei.rame~te ~omo. n~:la ~e
contem. O Secretario desta PrOvll1Cla a l.aça l~npl'l[nll, l~u-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presldencl[l. da Prov Ill-
cia de Minas Geraes, aos dezoito tlias do mez d? D.ezem}Jro (1.0
Anno do Nascilllento de Nosso Senhor Jes ns Clll'lsto '..e m.ll
oitocentolD e oitenta', quinquago~imo nono da lndepenuencla
e do Jmperio.
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Gel:aes: F.~ço ~abêl' ti. to.do~ os seus habitantes, que a AS~l3m.
bl~a Leg~slaliva Provltlc((t! do(;rct'Ju, e eu sanccionei a-
LOI segulll te:

Art. unico. Fica o Presidente da Provincia autorisa-
(~o a ll1an~lar pagar .á D. Ro'a Cúnstnnç:1 Qoutinho dos
Santos, vluva do capitão do corpo policial, Fclippe Coe-
lho dos Sant?s, a quantia de 5'25,630, que despendeo a
bem do cumprunento dos deveros a ~eu careTo como dele-
gado d~ polici~ (!a Diamantina, e cOll1ma\l(la~t~ da 5.'" cir-
cumscrlpç:Io militar; aberto para isso o necessario credito:
revogadas as disposições em contrar:o.

~lando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
~hocllllento o execução da rcferilla Lei pertencei', que a
cumpram e façam cumpril' tã) inteiramelltc COIllO nelh
se_c?:~t~m .. O.~e.crela'l'io desta ~ro\'incia a.faça imprimi;,
p~bI~cal e C?llel. Dada no PalaclO da Pre-l(lellCia da PI'O-
\'I11~aa de J.\Ilnas Gera~s, aos dezoito dias do mez de'Dezem-
bro ~o j~nllO do NaSCimento de Nosso Senhor Josus Chri~to
de m~l 01 tocentos ~ oi ton ta, q lIinq uagesimo nono tia Indepcn-
dOIlCla e do lm,perlO.

JOAQUIMJosÉ DE SANT'Amu.
Para V. Exc. ver.

Anaclelo Queií"oga Martins Pereira a fez.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 18 de Janei-

ro de 1881. '
Camillo ti ~g'/.tsto 1.11ar'ia de Brito.

LEI N. 2735-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880.

Aulorisa o Governo a au T ..dA d S S .'_ XI lar com um conto do reIs as obras da.
ca ea e . ouastlllO da Podr:! Branca.

O 1 O ConegO}oaquim .. José de Sant'Anna., Commen!lador da
Gf( ,em.do, Chllsto e V)~e Presidente !la Provincia de l\Jinas

or,lOS. ~ aço .saber a toUos os seus habi tan tes q \le 'I Assell1-
bica. LegIslativa Provincial decretou e eu sa~ccio~lei a Lei'
seguinte: . ! .

./\rt. unico. Fica o Govol'no Provincial autorisado a
auxllw.r com um conto do róis aos povos de S S b t',..(h Ped I"l B' . e as I.l()
, , , ' I:l.nca, para a concl usão das obras da cad',

dessa fl'eguozta; rovogadas as disposições em contrario. e:.l.

Camillo Augusto Maria de Brito.

Para V. Exc. ver.
Ezequiel Augusto Nunes Bandeir'a a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 12 de Fevereiro
de 1881. ' .

Autorisa o Presidonte da Provincia a mandar pagar á D. Rosa Con-
. stança Coutinho dos Santos, \'iuva do capitão do corpo policial,

Felippe Coelho dos Santos, a quantia de 525$G30.

O Conego Joacluim José de Sant'Anna, COll1l11ent1adorda
Ordem do Christo e Vice Prosidente da Provincia de Minas

JOAQUIM JOSE DESAN1"ANNA.

LEI N. 2734-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880.

promotor de eapellas e depositaria goraI no termo de Piumhy, (\
r~une ao Lo o ~.o offh.:io ae tauellião de Baopendy.

- 13() -

,
O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador da

Ordem de Christo e Vico Presidente du. Província de i\linas
Geraes: Faço saber a todos os seus habi tantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sancl;ionei a Lei
se"uinte: .

o Al't. 1.0 Ficam creados om toda a provincia os offi-
cios de porteiros de auditorios, nos term')s onde nãO os
houver aiuda.

Art. 2.0 Ficam igualmente creaclos os offieios do pro-
motor de capellas o depositaria geral no termo de Piumhy.

Art. 3.0 Por morte ou desistencia do 2.° tabelli,l.o
do termo de Baependy, o/seu cartorio ficará reunido ao do
1.o ta bellião. .

Art 4.° Revogam-se as disposições em contrario.
:Maullo. portanto, a tOllas as autoridades, a quem o co-

nhecimento e execução da referida Loi pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramento como nella se
contem. O Secretario desta Provlllcià a faça imprimir, pu-
blicar o correr. Dada no Palacil) da Presi(\l:'ncia da Provin-
eia de Minas Geraos, aos dezoito dias do mez de Dezembro
do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oitocenfos e oitenta, quinquagesimo nono da Indepen-
dencia e do Imperio.



JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.
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Sel!a'la e ptlbllc d. t1'0 de 1881. a a nos a Secretaria aos 12 do Feverei-

Camilto Augusto Mw"ia de, Bí'ilo.

--

. LEI N. 2737-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880.
DlgpOn~a, para a .roforma do comma '

~on(ll Zeforino Antonio Forro" ndanto do corpo policial eo-
Ü,o d3 ~oi n. 213:l, computanJ~~~o~lhPrazo oxigido pelo' I1rt.
quo sorvlO na "'uerra do Ij o no duplo o tompo Olll

o araguay.

O Conego Joaquim José de S '
d~ Ordem de Christo o Vice P . ~nt Anna, Commenebdor
l\ltnas G~raes: Faço sabet' a tod~?sld,ente da ~)rovincia de
Asse~nblea Legislativa Pt'ov. . 13s seus habItantes, que a
a LeI seguinte: lUCia ecretou, o ou sanccionei

Art. unico. Ao coronel Zefe . .
mandante do corpo poli. I I rlUo ~nt?nIO Ferreira com.
p~m sua t'eforma o pr~~~ J~\prOVInCla. fica dispe~sado
VIÇO, e:'(igido pelo' art. Ü o da L r.es a~~o~ de e[fecti vo ser:
de 187v, sen~o-Ihe,'ioutrosim Ico~~pn;;?8 de 27 de Outubro
em .q~e servIO na guerra d~1 .. 1 ~l ~ no duplo o tempo
poslçoes em contrario. Pai agu<lY, revogadas as dis-

~Iando, pol'tanto, a todas as autor'd
nheclmento e execução da referida I ~des a quem o r.o-
cumpram e façam cumprir tão. t. Lel pertencer, quo a.
contem. O Secretario desta P I~ eI:amente corno nella se
b!icar e correr. Dada no Pala~~~I~,cla:l ~aça ~mprimir, pu-
ela de Minas Geraos aos d 't (l(~PI eSlllenClél da. Provin-
d A

' ezol o ( las do d
~ ~no elo Nascimento de Nosso Illez e Dezembro

nul OItocentos e oitenta q , Se?hor Jesus Christo de
dencia e do Imperio. ' tunquageslIno nono da Indopon-

P V E
JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANN

ara, . i xc. ver. A.

Augusto M. da Costa Lima a l'!OZ.

Seltada. e puLlioad t S .de 1881. a ne~ a ecretarlll aos 18 de Janeiro

Oamillo A.ugusto Mm'ia ele B 't1"1 O.

Camillo Augusto Maria de Bl'ilo.

Autorisll o Governo a pagar a Manool Lopos da Silva Bastos a
quantia do 1:455$904. '

O Conego Joaquim .José de Sant'Anna, Commendador
da Ordem de Chrísto e Vice-Presidente da Provincia do tlli-
nas Gemes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a
Assemblea Legislativa Provinci3.1 decretou, e ou sanccionei
a Lei seguinte: .

Art. unico. Fica o Governo adorlsado para pllgar a
:Manoel Lopes da Silva Bastos a quantia de 1:455$904, em
que foram orçada:3 as obras da ponte que, sem autorisação,
construío na Ressaquillha, estrada da corte; revogadas as
disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem ,) co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram o façam cumprir tão inteiramente como nella s'3
contem. O Secretario desta Prov~ncia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada ,no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos dezoito dias do mez de Dezembro
do Anna do Nasciment0 de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da lndopen-
dencia e do Imperia.

- 13:..-

~~íando, portanto, a todas as autoridades a quem o co.
ntéClmento e execução da referida Lei pertencer, quo a cum-
l",ram e façam cumprir tão'inteiramento como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar
o correr. Dada no Palaci" ua Presiuencia da Provincia de
l\linas G'3raes, aos dezoito dias uo mez de Dezembro do Anna
do Nascimento de Nosso Senhol' Jesus Christo de mil oito.
centos e oitenta, quinquagesimo 11ono da Independencia o
do Imporia. '

JOAQ.UDI JOSE' DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
A.nacleto Queú'oga 111artm Pereira a fez.

Sellada e publi<;m\\l: \1GSta Secretaria aos l~ <le Fevereiro
de 18S1. '

LEI N. 2i36-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880.'

Para V. Exc. ver.
A nadeto Quet}'~ga l:rf artins Pereira a fez.
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LEI N. 273S-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880.

á C::lmara municipal da Christina a quota _~o
:Manda ontregar d I' lo' n 9,1:)8 do 14 ele Novembl'o do 18, "

4:000$080, votta, a ,poe~'I .e;tr~d~ (lue \i"'a 'Santa Catharin:J. á ci-, para a recon~ 1?cça , I:>

dllde da Chnshna. , \. C I,trIor
O Cone"'o Joaquim Josó de Sa~t} nna, omm~n:: ..
O'd tn de Chri:.:to e Vice-Pre:mlente da Provl.ncl,l de

d~ I ~er'les' Faço saber a todos os seus hal)ltantes,
Mmas A .~' ilea Le"'islativa Provincial decretou, e ouque a s~em ) ,'O

. i a Lei se"'ull1te:
sanc~~~~e unico. 00Governo mandara entref?a: IJ. cam~-

. '. allh Christina logo qu:~ esta o eXigIr, a qUOt.l
ra munlCI}), ( " 2438 d 14 de lTovem-d ,1'000::;000 votada pela Lei ,n. - c e , ,
e . "77' >ara. a reconstrucção da es~rada que l1g,l

~ro t,de Clu~ha'rlna á cidade da Christina, 111l1,ependenle",~le
an a to e l)l'lnta levantada pelo engenheiro; l'evooa-orçamen " ,

d di--posições em contrariO. ,
as asI ~ portanto a tOllas as autori(lades a quem ° co-

~ an o, ., io da referida Lei pertencer, que acum-
nllecltnOI1to o execuç,. r 'tão inteil'ament.e como nella so ~on-
p['am e fUÇ(:l~a~y~n.l~~taprovincia a faça imprimir, 'pu~llcar
tem, O ~ecI ~ ~ no Palacio da Presidencia da PI'OVIDCJa de
e ?orrel. Da, a. dewito dias do mez de D~zembro d,o
:Mmas Gel'.ao;;,. ao~o de Nosso Senhor Jesus (jhl'1sto de mil
.:\nno do r;aSc~tmenta quinquagesimo nono da IndependenciaOItoceu tos e OI en ,
e d0 Imperio. JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver. .
Anaclelo Queiroga Mm'tins Pe)'e~l'a a fez.

Selladl1. e publicada ne:;ta Secretaria aos '12 de Fc~
, vereiro de 1881.. Camillo A~t(/uslo Maria de Br.tto.

--
LEI N. 2739-D~ 18 DE DEZ~MnRO DE 1880.

. b'l di'versos professores, o a manJar
Autol'isa o Oover~ob~l J,~ lcl~rontros o tempo em que exercel'anlO

con tal' para a J ': 1 :lÇ<lO.
magistorio particular.

O COJll'S'? J9uquim José de Sant'Anna, Commondador

- 135-
I

da Oruem de Christo e Vice Presillento da Provincia de Minas
Goraos: Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
bica Legislativa ProvinCial decretou. o eu sancciollei a Lei
seguinte: I

Art. 1.0 Fica o Governo autorisal1o a mandar contar
para a aposentadOl'ia dos professores, padre Josó Theodoro
Brasileiro e João Carlos Smith,.aquello da cadeira de latim e
francez da cidade da Olivoim, o oste de instl'ucção primaria
da frcguezia do Ouro Fino, todo o tempo em quo exerceram o
mugistel'io pàrticular.

Art. 2.° Fica igualmente autorisado o Governo a con-
ceder jubilação, nos termos do art. 7~ do Regulamento n. g4:
li. professam tia cidade de Caethó, D. Maria !\Iagdalella Fer-
rei 1'0., precedendo inspecção de saude, por onde se veri llq uo
achar-se a mesma impossibilitada de continuaI' no exercicio
do magisterio; a Fm[)cisco Joaquim Pereim Pinto, profes-
sor d<tcitlade da Christina, com todo o ordenado. contando-
se-lhe para isso o tempo em que exorceo o magisterio parti-
cular, o li D. Maria Eutlavia Chaves de Castro, professora
de Barbacena, na fOl'ma do al't, 77 do refel'ido regu lamen to,
desde que completo os 2::> annos liquidas do rnagisterio.

Art. 2.° Fica tambem o Govel'11o autorisado a mandar
con'tar para a aposent;\lloria da pl'ofessora desta capital, D.
Cal'oiina Augusta de ,Olivoira Pinto Homelll, todo o tempo
em quo exerce0 o magisterio particular, assim como a man-
dar pagar á mesma pl'oféssora o ordenado que lhe competi 1', a
contar do dia em que foi supprimida a cadeira que occupava
vitaliciamente até ao dia om que foi reintegrada no magis-
teria.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contral'io.
Mando, portanto, ,a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e (Jxecução da referida Resolução pertenceI', q ua
a cumpram e façam cumprir tão inteiramento corno nella so
contem. O Secretario desta Pl'o~'illcia a faça imprimir,
publicar e carrel'. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Get'aes aos dezoito dias do mez de Dezom-
bt'o do Anno do Nascimento de (10SS0 Sonhar .Jesus Christo,
de mil oitocentos o oitenta, quinquagesimo nOIlOda Inde .•
pendencia e do Imperio.

JOAQUlrtr JOSE' DE SANT' ANNA •
Para V. Exc. ver.



CamUlo Augusto Maria de Brito.
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8elladu e publicada. nesta. Secl'etaria aos 30 de Feva-
rei ro:do 1881.

--
LEI N. 2740-DE lS'DE DEZEMBRO DE 1880.

Concodo lico~ça ao chofe de secçãe da secretari~ de go~erno,.Qui~-
tiliano Teixeira Lomba, o li pr?fess?,ra de Instrucçao prunana
da Leopoldina, D. Joa!lna Carolina r lnto Coelho.

O Conego Jo ',quim José de Sant'Anna,Co!?m.endado~ ~a
Ordem de Christo e.Vice-Presidente ~a ProvmCla, de Mlllas
Gel'aes: Faço saber a todos os seus ha\)ltantes, q~e a. Assem~
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanCClOnel a LO!
serruintc: '.' t r S'

to Art. unico. Fiçam concedldas as scg~lln es Icen~a .
S 1.0 Ao chefe de secçãO da secretana do govelIlo,

Quintiliano Teixeira Lomba, por dez mezes, p~r~ .tratar de
sua saude onde lhe convier, com ordenado pn.r ll1:-lro. .

S 2.0 A' professom. d~ instrucção Pl'll\l:ll'l,a ,I, ~exo
, feminino dClcidade Leopoldll1a, D. Joanna C;'l.lolma Pllà~o

Coelho por seis mezes, para tambem tratar de s~a sa,u _~'
vencendo o respectivo ordenado; revogadas as dlsposlçoes
em contrario. .

l\1~ndo, portanto, a to,l;~",as aut?rldade~ a ,quem o co:
nhecimonto e execuç'1O da rcl.Jrtrla Lel pedencer, que a cum

ram e façam cumprir tão inteiramente c0~no n?ll.a se co~-i O Secretario desta Provincia a faça lmpl'lmlr, p~bl~-
el~. 'OI'rer Dada no Palaeio da Presiclencia da PrOVlnCl3.

cal e '- . 1 D b d Ande Minas Geraes aos dezoito dias do mez (e ez~m ro o .i
1 Nascimento de Nosso Senhor Jesus Clmsto, de ml

~~t~;entos e oitenta, quinquagesimo nono da Independen-
cia e do Imperio., "A

JOAQUIlIl JOSE DE SANT NNA.

Para V. Exc. ver.
João Antonio J)uarle a feto

Senada 's puhlicada nesta Secretaria aOS30 de Feverei-

ro de 1881. CamiUo A.Uflusto 1lfaria eleBdto.
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LEI 11• 2741-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880.

Auto~isa o Gov~rno a subvencionar li dous esturlantos, filhos d:l.
l'l'ovincin, quo ~e matriculal'Oln na E,cola do l\lillas, com a
mensalidado do 00 '000 a cada um.

O Conego .Joaquim José de Sant'Anna, C0;:tlmenclador
ela Ordelll de Christo e Vice-Presidente da Provinuia de
j[inas Geraes: Faço sa bel' a todos os seus lia bitall tes,
que a As~emblea Legislativa Provinda1 decretou, e ou
sanccionei a Lei seguinto':

Art. unico. Fica o GO\'er:lO autorisado li. subvencio-
nar a dous estudantes, filhos da Prclvillcia, (lue se ma-
tricularem na ESl:ola de MiiU1S, e provar incligon<.;ia, apti-
dão e l.lpplicação, prefel'intlo sempro o alulllno de allno
superior com üO$O(,O IlleliSUeS a cada um.

~ 1.o A illdigencia ~el'à provada por a ttestaçues do
pal'l)c!Lo e autoridades civis da freguezia em (pie residi~
rem os pretendentes ú referida subvenç;'(o.

~ 2, o A prova de a ptiC!<10~erit ex ItilJiela perante o
lliroctol' ela 1~~cola, seguinclo,-se a ordem de sua c1assiti-
u'lçilO, e a de applicação por attestados do mesmo di-
rectol'. '

~ 3.0 A subvenção cessará pela l'epl'ovação em qual-
qUflr dos arlllOS elo CUl'fOou peja não fl'üquenda, (lue im-
porte a pe:'da do ann", sem lllotivo justifi(;a<!u.

S 4,° A' propo['ç'ito que 1'01'6111 ces~allJo as sllbvon-
ç:õe' pela formatu ra ou pelos moti \'OS dos S~all teceden tes,
serão admittid,os 1.10','08 alumnos nas mesmas condiçõe';
rovogadas qS dlSposlções em contrario.

~lanrlo, portanto. a todas as autoridu(les a quem o co-
nhecllnento e ,eXel:uç!iO da ~efo~ida Lei pertencer, que a cum-
pram fl façam cu mpl'l r tão ll1tolramoll te como nelJa se con-
tem. O Secretario ,lesta 'provincia a faça impl'imir, publicar
o correr, Dada no PalauJO da Presirlencia da Provincia de
l\Iinas Gomes, aos (le7.0ito dias do lllOZ de Dezembro do Anna
(lo Nascimonto de Nosso Senhor Jesus Chri~to de mil oito-
cen tos (~oiten ta, fIui nq uagesimo 110no da Independcncia e
do Imporia. I

JOAQUDI ,JOSE' DE SANT'AN,'A. '

Para V. Exc, vor.
A Iot{/ustoM. de, Costa Lin~(, a tez,
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Sellad.a 6 publicada nesta Sauretnria aos 22 de Feve-
reiro lia 1881.

C«mUlO Augusto Mw'ia ele nrito,

LEI N. 2742-DE 18 DE DEZEMBH,O Dl~ 1880.
Autorisa o Governo a despender quantia não excednute ~ d~z

contos de reis (10:000$000) caIu a constl'ucção de um cemlterlll
na cidade do Turvo. .

O Conf'go J?aquim. José d~ Sant'Anna. ~o~mend~d?r
da Ol'dem de Chl'lsto e VICe PreSIdente rla PrOVIllClél.de ~lll1as
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, q~e a. Assem:
blea Legislativa ProvinCIal decretou. e eu sanCClOnel a LeI
st:guinte: \

Art. ,unico. Fica o Governo autorisado a des~ondel'
a quanti~ não excedente !l. dez contos de réis (lO:OOiJ$OOO)
com a construcção de um cemitArio na cidade do 1'UrT:);

• revog'l'\as as disposições em contrario.. '
Mando, portanto, a todas as a~torlda.dos a quem o co-

nhecimento e (Jxecução da referIda Let pertencer, qUlt
a cumpram e façam cumprir tão int~ir<~mente co~onel.la.si
contem. O Socretario de,;ta Pr~vlllcla l1. laça .unprtllllr,
publicar e corroI'. Dada no Palac~o d~ Preslllencla da Pro-
vincia de Minas Gemos, aos deZOIto dtas do lllez de De~elll-
bro do Anno do 1 ascimento de Nosso Senhor Jesus Chnsto,
<le mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Inde-
pendencia 'e do Imperio. -

JOAQUIM JOSE' DESANIT'ANNA.
Para V .. Exc. ver.

Ezequiel Au{)usto Nunes Bandeim a foz ..
Sellada c publicada nesta Secretaria aos 22 de FevereI-

ro do 1881. .
Camillo Augusto Maria de Br'Uo.

LEI 1'. 2i43-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880,

Autorisa o Governo a dospender divel'Sa3 quantias com conBtrucçCie
de pontes.

O Conego Joaquim Jose de SanfAnna, C<Jmmel1dador da

- 13U ~

Ordem uo Chrlsto e Vice Presidente da Provincia de !\IiI1a~
tieraOll: Ftt.ço saber a todos os /leu:! habitantes, que a Asselll-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu ganccionei a Lei
seguin te:

Art. L' Fica o Governo autorisado a despender as
seguinte:i quantias com a con.sirucç;lo das ponte.>: uUla
sobro o r:u ltaun, na estrada que vae de Pou~u Alegra a
S. JusÓ do Para,so, Junt() á fazenda de José 1JlOuiziu Tel-
les du Nascimento, um coniu de réis (1:000$000); outra
sobre.o rio Matlpoó, no loga.r denominado Uo<':ulna, a um
quarto /ia lego], acima da fazenda do Belem, tres conto~
de réis (3:000$000);' com a cunservação da ponte sobre o
Rio das Velhas no arraial do Jequitiba, duzentos mil réis
(200$000) annualmente.

Art. 2.' Fica da mesma forma autorisado a despen-
der as quantias necessarias com a construcçào da!:! seguin-
tes pontes: uma sobro o rio Gualaxo, lIO logar denomi-
nado Paracatú, da frGgueúa de ::i. Caetano, municiplO de
!lfarianua; outra. na (Jonceiç:lo do H.io Verde, na::; I'rox.i-
mid<idos dosta povoação; outra no Rio S. Pedro, [reguezia
de Baepandr, nomMndo commlssões para eS~blfitll, e cvm
os concertus da ponte sobre o rio Carmo, no éLIT •• ial nuvo
da freguezia do Furquim,

Al't. 3.' Revugam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a tooas as autoridades a quom o cunhe-

cimento li! execução da referida Lei pertencer, que a cum.-
pl'am e façam cumprir tão inteiramente COmo neda se con-
torn, O Secretario desta Provincla a falia imprimll', publJc,lr
e correr Dada no Palaeio da Pl'l:lsldencia d:J. Pl'uvlncia do
Minas Goraes, aos dezoi to dias do mez de Dezembro do Anno
do Nascimento de Nosso Sennor Jesus Chrillto de mil oito-
centos e oitenta, quin(luagesimo nuno da Independencia e
do Imperio, "

JOAQUIM JosÉ DE SANT'ANN:A..
Para V. Exc. ver.

Anaelelo Quei1'oga M m'Uns PI.Jl'(!Í;'a a fez.

SellaJa O pU')licada Desta Secretaria aos 22 de Fevereiro
•• 1881.

Camilto Augusto Zúm'i" ae Brito.



rJ,_8. V. EXll '('r.
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LEI N. 27H-DE 18 DE DEZE;\IBIW DE 1880.

Autorisa o Governo n despender diversas quantias com os concortos
de algumas estradas e outras obras.
I

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador da
Ordem de Chl'isto e Vice l'residente !la Provincia de Minas
Geraes: Faço saber. a todos os seus habitantes, quo a Assem-
blea Lc>gis!ativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Art. 1.0 Fica o Governo autorisado a dewender :lo
quantia de sete contos de róis (7:000$000) com os concertos
e mudança da estrada, que vae de Pouso Alegre á 1're-
guezia de Sant'Anna do.Sapucahy; dous contus de réis
(~:OOO$OOO) com os concertOs da estrada que segue de Pomo
Alegre a Ouro Fino e com a factut'a de uma ponte e aterro
no logar clenolll illado Mangueira; qua tl'o cun tos de rlJis
(4:COO '000) com 11 mudança do leito. do rio de Santa B:lr-

. hara para a direita do arraial de S. Gonçalo do Rio-abaixo;
um contu e quinhelltos mil réis (1:500"000) com o aterro
sobre o rio Pantano, na estl'ada que segue de Pouso Alegre
para Bom Retiro, junto li. fazenda de Candido Antonio de
Barros. .

Art. 2.0 Fica da mesma forma autol'isado a des-
pender as quantias necess ..•rias com a construcção o ropa-
ros da c,tradll geral que de~ta capital se dirige ao norto
na Provincia, rh:sde o arraia! do ltambó, Illunicipio da
Concelçilo, até ú cidade da Diamantilla; com os concertos
necl-!s~al'ios na o~tl'adu. de Grão lIlogol ao Rio Pardo. in-
cl:13ive a cOllstnll.:ção do pontes e pontdhões nos log~res
em que forem necessarios, e com os COllcertos da estrada,
que vao. do Porto do Zacha.rias á cidade do Turvo.

Art. 3.° Revogam-se:1.'3 disposiçõ8s em contí'ario.
:Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
pram e façam cnrnpl'ir.tão inteiramente como nol]a í'll (.;Oll-
tem, O Seaetal'io 'lesta Pl'oYincia a faça imprimir, públical'
e correr; Dada no Palado da rre~idcllcja da Provincia de
:Minas Geraes, aos de:~oito dias do Illez 'de Dezembro do
iUÜlO elo Nascimento de :Nosso Senha!' Jesus <,ilui~tQ de mil
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ni tC'C'3ttUi' ~ oi tenta, qu:nq uageí'imo nono da Indepentlencia
e a.) l:n~)el'.'v.

JO.~QUIlI1 JOSE' DE SANT'ANN •

E ;;e'lHiel .• lugusto Nunes Bandeir'a a fez.

~ella(la e publicada ne.:ita Secrtll,a 'ia JJS 22 de Pe-
Y\;relro do 1J '1.

Camillo Augusto Mm'ia úé Brito.

LEI' N .. ~ntí-DE 18 DE DEZE~v1BRO tIo lô80.

"utorisa a c~~lstrucçã de cadê;ts nas cidildc,q de .'abarú u do ::iOl'l'O
o concertos nas de :lU' cady o S. Jo.e do l';..raiso. I

O Conego .Joaquim.JDsé rIo Sant'Anna. COltlmenr al10r da
()I'tielll dn Ulirlsto e Vice-Presidente (la Pl'(}"'incia ,'e .\1ina3
<;'or<les: 1<'ar,:o.sabr!r a. tlldo:~ ~s seus habj t::::.(1S, r:Jl(ll a ",s-
"~!llble I. Leghlatlva Provll1clal decI'etou,e 811 '<' wci" lei a
1,el ~egU1nte:

A!'i. 1 o J!ica o Governo uutorisado a aU.'iliar com a
q.uantIa de) seis cont~)s tl~ réis os concertos da cadêa da.
c~dade de Laepe.ndy, 1l1Cll!ll1do-se o aup-mmlto do duas pri-
s~es, n(l1nean~lo pam esse {un uma c()mmlssào, o com a quan-
tIa de ;~:OOO'000. pal'a. a terminuç,lo das obra~ da cadêa: de
S. José do Pal'UISO.

Al't;. 2.0 r<:ica da mesma rOI'ma autorií'ildo a m(~llllaI'
~?ns~l'tllr na Cidade d.o Sa.b~rú uma cadea !-leIa pianta le-
'\ ,In t.ld~. pelo el:~CI2hel ro CIVII HC'1l rlq ue DUtnV11 t, \l [~ fazer,
d?sde Ja, acqulslçao de um [lreilio que sirva d c, 1óa na.
CIdade do Serro, °11 a mandar constrllJ I' 11 /'t" ',)tn ,:..'l acc(.m-
ltIodftç~es precisas, deduzida para esse !1n '.! q .rl'1t'. LO-
cessul'Ia (la vel'ba-Obras Pllblicaq- 10 "l'ç:1.(",",) Vl~'Hroe.

ri. ~~o Rerogam-I;. . '[hl .)., '1'1 C', t l~lU.,
~lando, portanto. a t I{ , . a.; ;1 : I Uf'lll o co~

nhecunento e exocllr,:ã.. I.: . I 'Ll'i.1a L ,I 1 ;.'"";:ll', que :t
cumpram e façam Cllm )1'11 ,;1.1 i:1te;ralM)i fl como 1181Ju.
so c?ntem. O Secl'od!t'io df'sta p..o•...lIcia [L l,lÇ~[\ impl'imit',
publtcar e COITer. D,tc1" no Palaeio tia Presidencia .1n Pl'O-
vincia de Minas Geraos, aos deZOito dias do I.JeZ dl3 Dl'zem-
pro do Armo do Nascimento de Nos~Q Senhor Je:Hls Chri~to
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LEI N, 27,f6-DE 1q D~ "")EZEMBRO DE 1880,

LEI N, 2747-DE 18 DE DEZE:\fBRO DE 18S0.

CI,'a ~:1~eil'au rio i~~Ü'lr:ção pri.'o<1ria em Sunt'Anun do SlIpl1Onhy-
~,l,'.m G '10 d'.4tI'lCtO da BlC.H, o re,.hur\ a do sexo lIl11S~U-
hno"u!\ r"t,'gu~"lú OI:J '-;luta Ri ~ de Cll~:>i<l' li) Rio Claro. tOl'lllO
de ulJ.,d:>~.

- 1~3 -e.

de9 dinheiros os colleetol'es l1.uniclpaell. que dnrlX,) o talão
competen te, sem pel'cebe~ por j 330 porcen lagem 1.1;:ruma..
~ 4:" A escolha de livros para as bibii(Jlhc0<lS l'ldl f~ita

pela Inspectol'ia geral da inst.rucçllo publIca, quo furú, a
remessa dos '!l0SUl?! ás respectivas cumaras municipaús; ro-
vogadas as diSpOSições elO contral'io,

~lando, pOl'tanto, a t~das as autoridades à quem o co-
nhecllnento e execução .da re(e.l' ida, Lei pertl:mcor, quo a
cumpram e façam cumprir tão lDtelrament~ como nella se
captem. O Secretario desta Provincia a faça impl'imir. pu-
b!JCUI' e <::ol'ror. Dada no Palacio da Presidoncia da Provin-
cla de Minas Gerae~, aos dezoito dias do mez de Dezembro
d~)Anno do Nasclluento de Nosso Senhor Jesus Christ() ele mil
Oitocentos ~ oittlnta, quinqllagesimo nono da Indevendencia
e do Impeno. -

JOAQUIM JOSE' DE SAN'r'ANNA.
Para V. Exc, ver.

I Anacleto Queiroga 11£ar'tüls Pereira a fez.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 22 do Fevorei-

ro de 1881.
Camillo Augusto 1J{arfa de Brito.

o C('Tl •• S") Juaquim Jo~e J'l SlJ.~lt'Anlla, (;. :,' ~; ,2 rlador da
Ordem Ui' v 'l'i3\,1) e Vice Prt'sjri~lltf! (~a Pro 'incia de Mina.s
Gerae~: F' "\ .,iber a torl •.lS c" ,:el1:" hàbi[ant('~, (I"E' a Ass~rn-
blea ~l:IglS:a.tl~:\ Provincial U"l'l'IHUU, o .:U ::.•••.>:0iollOi a Lei
segUlnt,):

. AI'~, ,'1.>:0. Ficam crearl~~ (lua" cadoir !; de instrucçã'J
prlmal'llt, /lendo uma. J{) ",,:1,1 fm'lininú om Sant'AnIlu do
Sapucahy-mi,l'im. termo ~) 3. José do Pal'aiso, e outra do
861XOma ..•culrno no di~trjc.to :l~.Bicas da fl'cguezia do Morro
de Matheoíl Lp,me. tert/F! di., Pnrà.
~ unico. E' 1'~!:ltá\ll'a,1:l.'1 ~ ••d(lira de instrucç1io primaria

do se;xo mascullllo na (1'~'6nezja de Santa Rita de Ca~sia'
fio RIO C)a~o, ter,mo' de Calda~; revogadas as disposiçõe.s
elll cOIltrano. .

Autorisll o G',"p.roo li dC'lJ'l','\,r, d(l~,10 já, :lté li quo,n":! cl:'! 10:000$
Oll! au~i:;v á~ i)iblhthoe;, P,l;}iica" que f~'e;-. ',:'e",.l'\~ pelas
mll";~h,,I:-1,,(It'. /in pro\'iuclll, Uãl) <lovoodo o auxilio o:Lcoder
do 50~:~OOO j calh um:I, ,: c'" 'elO outras di~~o':.' .

OCnnnrl)lnaqui!l1 .!('so de SnnL'i\.1:na, C,,'m["dU;;tGOr da
O~"(J.~nJ jo tJJ "l:-:L:, r ,T:C'~_' ~.ef l':Id,'.: (:I.~ !-',\... "i •.•t;â ue !,,;j .•
n:ts Go::ll'a.:.:-.; baç' "i~;';';: II Lúdll.'i::s Ij,''''r, h.\b,t:::U:d~. qn~ li. As-
~(:ll1bj('ilLugI3Ltti\r;'\ ~r(l\"il!'.:d déc' ~lC'\.I. C eu sa>Jccionei a
Lai secruJn te:

Art, unico, F,ca autori~auo o Gl)verno a rJcsI'~nd(llr.
dOllU(l já, até a ,quantia de 10:000$000 em auxilio as bi-
bliotheclui publicas, que fOl'em Cl'tladàS pela:> U1lloicipllli-
cladl:l~ da provincia, n,Ao:levon o o auxilio excener de 500$
a. cada uma, Ocan:lo exceptuadas deste (avor as bibliothecas
jã. exist<!n tos.

~ l.0 As referidas bibliothecas ficarlio a cargo das
respectivas call1aras municipaes, que deverão fazer as des-
pezas- do installaçiio, assim corno as d~ custeio das mesmas,
e que serão responsavcis pelos livros e'mais objectos que
lhes forem entregues, os quaes constarão de um livro es-
pecial, rubricado pelo presidente e pelo inspector ou dele-
gado li tterario

~ 2.0 Estes i'unccionarios, de accordo com as camarns
munl<.:Ípaes e conselhos do instrucçllo publica, promovorão
donativos para as bibliothecas.

~ :1." Quanuo o donativo for em dinheiro, e o doador
não tlspeciflt::u () obj(~cto a que o III~SII10(leva ser appli-
cada, :lerá recai hidu ao cofre pr,)vi ncial pal'a aj untar-se
as quotas que forem votadas para as bibliotheca:i croR,ias
por esta Lei, servindo de int"l'modial'io! !ll\r" a l'OmeSSl\

Camillo Augusto Maria de Brito,

JOAQUIM Jos~ DE SANT' ANNA.,
Para V. Exc. ver.

A naclcto Quei1'oga M al.tins Pe,'eira a fez,

Sellada e publicada nesb Secretaria aos 22 de Fe",~
rail'O de 1881.

de l'nil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da lndepen-
4elcia e du Imperio.
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JOAQUDI JOSE' DE SANT'ANNA.
Para V. Exc, ver.

LEI N, 27'19-DE 18 DE DEZEZ\1I3RO DE 18S0.'

Autol:i.sa o Governo fi despender a qlunlia de dOlls contos do
reis com os cOll~el'los o rcp:11'OS dá matI'Íz da cidade do Ouro

L FlllO O a de qUinhentos mil réis para compra do paramentos
para a mesma matI'Íz.

CO:ltem. O Secretario desta l'r~vincia a faça imprimil', pu-
blicaI' o COlTor. Dalla no PalaclO da Prosidencia da Prov.in-
cia do Minas Gomos, aos dezoito dias do mez de Dezembro
tio Anna do Nascimento de Nosso Senhor ,Jesus Chl'isto de
mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Indepell-
dcncia e do Imporia. .

JOAQUDI JOSE' DE SA~l"AN'NA.
Para V.. Ex.c. ver.

.ti nacleto Quet;'oga il! w.tins Pei'ci;'a a fez .
Sellaua e publicada nesta Secretaria aos ü do l\Iarço

do 1881.

- 1-/5-

Cam.itto Altg/tsto Mal'ia £telll'UO,

, O Con~go .Joaquin! José de. Sant'Anna, 'Commondadol' da
O(,lom de Cllrtslo o Vice PreSIdente (la, Província tle I\Iina~
Gel'aos: .Faç~ saber a. to~los os seqs hahitan tes,flllo a As 'om-
bloa !~egl~latl\'a Pl'ovrnctal decI'etou, e eu sanccionei a Loi
segou!ri te:' .

A.rt. unico. Fica o Governo autorisado a despender a
quantia de dous con tos de róis (2:000.~OOO) com os concertos
e .l'lJ[Ja~'os_da. matriz'tIa cidade do OU1'O Fiuo, o quinhentos
mil réiS (;:)O~$OOO) para compra de pammentos para a matriz
da mesma Cidade; revogadas as disposições em contrario.

~lando, portanto, a todas as auloridades a quom o co-
nheCImento e execuç~o (~'l r~rcr!da Lei pe['tencer, que a cum-
pram o façam cumpl'll' taÇlmtoJl'amonte como nolla se con-
tem. O Secl'etario (Jesla Provincia a faça imprimir, publicaI'
e ~ort'el'. Dada no Palaci,) (1~ Presidencia da Província de
Minas G8I'aeS, aos dezoito dias do mez de Dezembro do .Anno
do l'ascimento de .TOSSO Senhor Jesus Chl'isto de mil oito-
can tos e oi ten ta, qui nq uagesi mo nono da In<l~pentlencia 6
do Imp~rio,

Camitlo AugHstO ]{a1'ia de Brito.

I l; .••, ,';, nest, ~ ~ otaria aos 22 da Fevoreiro

. JOA um JosÉ DESANT'AN,i.
Para V. E.-,;. 'O!',

,11(.' "leto QuelJ"ogú, "1vr'tlns Per'eira a fez.

FÃ'" LEI N. 274'3-DE 18 DE DEZEMBRO, DE 1880,

Autorisa o Go\'er~o a emprestar li. camara munis~pal da. cidado
do Sono ató ú quantia de quinze contos de rOlS, para a call.~-
lisa<;ii.o iJ'agua potavel, o a entrC'gar a de um c?n.to de r;~s
consignada no orçamento municipal par~ o exerCICIU d~ 18J\)
:í. ltit:O como auxilio li il\umilla~ão publtca da mosma cld:lde.

O COI ego') Joaquim Jo~é de Sant'Anna, C~mr~end:J.llo~ da
Ordol .. (10 :ih ..i"tn e Vice Presidente da. Pl'OVIIH.:1lt ele Mina,;
GCI" 1:;: 1'<1£;" .•,lber a todos os seus habItantes. ql~O a t~ssel1l.
blla L,-g ,':"ira: Provincial decl'elt)u, o eu sanCClOneJ aLe,
se"u )1:(:
c Art. unico. Fica o Governo auiorisado a .emp~re.ltn~

a quantia nfio ~~cedcnte (~O quinze ~contos do reIS \l.~:?~:.~$)
á c"mUl'a ml'olclpal da CIdade elo ~lorro, para. caIMI.i<","lO
d"'.gna pala v': . com obrigação ue ~er amor~lzado li em-
presr,llno em prestaçõ3s annU,les de 20 %, !In,10 () pr~ll.v
tIe um anllo dPDOi~ do r(~e8bim/"nto ,la qlllt!'Íla e.:1. ell-
t:-ega'r a quanra de um con to de reis (I :OOO,$POO) C.~;~;;lgn~-,Ja
no orçam(lnto l1lunicipal para o exerclCJ() d~ IOI.! a 1.80
como auxilio à illllJn,nação publica da m~sn~a CIJc.de. 3
q no não foi cunsignarJa no orçam(m to 'pronl1CI;' ~ ti') 11H.'S. lO

ex.Arcicio' revorrad:ls as disro"içõ3s em coniral'lo. ., ~ , '" t . 1 , c.,Mando, portanto, a todas as aLI or'JGu(,es a CJl1.m ,) v-

nhocimento e execuçilo da refcri,la Lei p"rt2~~e , que a
cumpram o façam CUI~)l)rir tão in teiramon te como 1l011ase

SA1., c 0
de I ' L

trnndo, podanto, n. todas as autoridades, n quem o co.
nhecimenl() o oxecuçiio da referida Lei pertencer, q110a
cumpram e f,lçam c:dll[Jril' til" inteilamente .COIll? ~ella se
contem. O Sr'~['etario desta ProVlllcia à faça J~lprJmll', ~u-
blic(J.r' e COITAI'.Dada no )alació da Pl'esiúflncIa da Pl'OYln-
eia de J\lina~ Goraes, aos dozoito dias do mel. de Dcz.cmbro
do Anno do Nascimento do NOS;10Sonhar Jesus Chl'lsto do
mil ()Itocontos e oit(Jnta, quinquagesimo nono da Indepen-
uoncia e do Imporia.



1 T 'r-O-DE 18 DE DEZEMBRODE 1.880.
Ll.J \., - /';l til< de 5:000$000 com a

, ro, o a tlospcntlel' a quan "I \ de Pouco\ IItOl'lsa o •.,0\ crn . . llcrcado na C\l a( e
J construcção de \\l11a cas~,tll,~ c~nstrucção du. cU.sapara oscol<l.

Ale"l'o o U17$500 em allXI 10 a '
da ~olonia do tllllCll1'Y. 1 S nP 'nn'i Comrnendador, J SÓ (le a l ,I.. 1<, ,

O COlH~n'o JoaquIm () , ".1 to ,I., I)I'ovincia de MI-
o , V"(}.Prcsllell Ué'

!la Ordom de Cl11'1SW e .IC t li s os seuS habitantes, quo a;
nas Goraes: 1"a,;o sa,b~r ;. ,~o '''1 decretou, o eu sanCClOnel

1'1"" I on'\:;latlv,l 110\ Il1CI- ,;\ssemu v.o ~\.o

a Lei segui!l~e:".. G \'erno autorisado a despender a
\rt. unlCO. l' ICa o 10 ,/,' (-'OOO.!.:OOO) com a con. struc-, I "o contos Lle leiS ,l. .., \ Ic()'l'equantia (e C1nc .. orcallo na cidade de'Pouso,: 'o ,

eúo de uma casa ~l~~a lllmil e quinhentos réis (g17:$,)~O) elll
ê nov"ec~ntos ~ d('z;~etâa casa para escola d~ colonlU, do
aux.illO a constr~c?" ' dis JOSIÇÕ.,S em contrarIO.
Mucury; reVOg(lL1~s tas, t:)das as autorid.ades a quelll o co-

t\Ialldo, port,lll 0,:1 1 'eferilia Lei pcrtencer, que a.
" t e execuçao (. I lh"enheCUl1Ull o .. 't'- inteil"unente como ne . :s, [- calll cumprtr ,10 ' " " u

CUlOpram1e ai ,'d 't':t Provincia a faça IrnpI'llIlII, P, -
e,)n tem. O secretallO es i)a1'tcio (la Pre~idencia ua PrOYln-
blicar e carrel'. Dada no, 1 ' 'to dias do mez 'de Dezembro
ci,t de Mina:; Gera?s, aos ~ez(~osso Senhor Jesus Chl'isto
(lo Anno lio Na:sclrnC!ltto taC J:quinquagesimo nono da lmle.
1 'I oitocentos e oJ: en ,
( e !TIl . d' erio. "
pelldencul e o 1mp JOAQUnI JOSE' DE SANT ANNA,

P V Exc ver. d . f>z'ara . . . , l "ugusto Nunes Ban eu'a a (j ,E~eqtHe .1 d "I
, 't Secretal'h 3003 Q e r, arço

Sellada e publlcada nes a

ue lS~l. Camillo liugusto Maria de Bdto.

~ 9751-D£ 18 DE DEZEMBRO DE 1880,
LEI N. - 'I" m a quantia ;le um conto ,de

G 'el'UO a auXI lar co d f' "'uezia do CUle-Aulorisl1 o 0\ itar a vigaral'la a leo '
" .0 IlUl'oche que !lce

rCIS ~ b' ,
thé, termo da \ta !la. A d San t'Anna, Commendadot' da.
O C011eSo JOllquin:! ~osç e

JOAQUIM JosÊ' DE SANT'ANNA.
Para V, Exc. ver.

Anactcto QI~ei1'o(JaMartins Pereir'a a fez. ,
Sellada e publicada nesta Secretal'ia aos 9 de Março

de 1881. '

- IO{7-

LEI N. 2752-DE 18 DE' DEZEMBRO DE 1880.
Autoria:! o dil'cctor da escola agl'icola do Valle do Pil'llcicaba a

doclu7.ir do fundo destinado ao BOO custeio ató á quantia do
3:000,.;;0:J0 pam a compra dos apP,!Il'elhos que complot'JlIl a of-
ticina de Thomaz Jal1lO Vood.
O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador da

Ordem lie Christo e Vice Presidente da Provincia de Mi-
nas Geraos: Faço saber a todos os seus habitantes, que a
Assemblea Logi~lativa Provincial decretou, e eu sanccionei
a Loi seguinte: •

Art. unico Fica autOl'isauo o director da escola agri-
cola tio Valle do Piracicaba a d\3tluzir do fundo destinado
ao seo custeio até á quantia de 3:000,$000, para a complu
dos apparelhos que completem a otncina ue Thomaz Jamo
\Vood, afim de que possa ella pre.stal'-se ao fabl'ico o flln-
(1ição de oUI'as de ferro IHJCe~Sal'ias ilquella escola e ú agri-
cultura em geral, Estes apparelhos serão propriedade da es-
cola; revogadas as disposições em contrario.

Mando, portqnto, a todas as autoridades a quem o co .•
nhecimento e execu~ão da reforida Lei perteucer" que. - . '-- , ~

Carnilto Augusto Maria deBrito.

Ol'uem de Christo e Vice-Presidente da Provincia de I'tIinas
(ieraes: Faço saber a todos os seus halJitantes, quo a As-
selliulca Legislativa Provincial decrotou, o eu sanccionei a
Lei segui n te:

Art. unico. Fica O Governo autorisado a auxiliar' com
a quantia de um conto de réis (1:000$000) ao' parocho que
aceitar a vigaral'ia da freguczia do Cuiethé, termo da
ltabi ra; revogadas as disposições cm con trario.

Mando, portanto, a todas as autol'idades a qucm o conhe-
cimento e exccução da refer'ida Lei p'Ot'toncer, que a CUlIl-
pram o façam cumprir tão inteiramente como nella se con-
tem. O SecI'etario desta Provincia a ('aça imprimil', publicar
o correI'. Dada no Palacio da Pl'esidoncia da Pl'ovillcia de
l\linas-Geraes, aos (lezoi to dias do mez ue Dezemoro do Anno
do l'ascimento de Nosso Senhor Jesus'Christo, de mil oito-
centos 13 oit.enta, quinquagesimo nono lia Indepelldencia e do
Imperio.

_ IH; -

t . aos \) uo l\Ia I'ÇOe pulJliclt1h nesta Sccrd :1.l'la

CamilLo Augusto Mw'ia.de Br'itó.
SeI latIa

11\3 IBt) i.
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JOAQUIM JosÊ DE SANT'ANNA,

- J.i,1

Sallaua e pulJlIcadft n t S tde 1 '81. " as n cere nrla nos {) de Mil rço
Camtllo AU(Justo Marta de EI'tio.

LEI N, 275.1-DE 18 DE DEZEMBRO DE 18S0'
Ooncauo ~ José Jorge da Silva Pennn, ou á

o~gnnlsar, a subvençi'ío do 5:000"000 nn emprcza que elle
CIIlCO anr.08, para a navcgaçJo li:;' vapo dnuaons" por prazo doO C' J ' r o \'10 Grando.

na Orde~n~goo C~~~~~m eJ~tce~~ ~~~lrAnna, Comm~nd,adol'
Minas Geraes: Faço sabel' a todoes~~sonte <ih' ~rOVlJlct:"l do
a ~\ssemblea Legislativa Provinchl deS,.e~~o amlantes, q~la
nOI !t Loi seguinte: ,~ u,e eu sunccLO-
ou ,Art, unico. Fica concedida a José JorO'o da S:l\.rt P

a empre7.a quo elle organis b e • I, onna
nnnuaes, por pmzo de cinco' an'l~~; a S~l vençf[o elo 5:0,00$000
(1~ navegação a ,'apor do Rio à',!)a\a o emprehendnnento
Ribeirão Vermelho e as imn 1.'1I1~e, entro a barra do
Bocaina, colebmclo par~ esse J~~I~ÇO~~ t da Cachooira da
que marcará o numoro de vi'! encon la o com (l, Govorno,
provação serão sujeitas as ta;i?as ~lel11~~stOs o 1l cuja ap-

~ 1.0 No mesmo contra'to à ' , I e e ~ passarem.
,'oros pam a provin ' . o /o~ OIno estl[H1lara os fa-
costume, cla e lmpOr,t a empreza o:; onus do

S 2.° As prestações serão de 2:500$000 O'
tralmente, sendo a primeira na dat I ' ~a",as semes-
da navegação re"'u lar' rcvog'ldas' a (.? con ~r,l to e. con:eço
tl'llrio, ",," its ulSPOSIÇÕOSem con-

~lando, portanto, a todas as autorill 1
nhoclmento o execu~ão da referida I ,UI. es a qU9m o co-
cumpram e façam cl~mpri" t'to int' ~el pertenceI', quo a
con tem. O Secrotal"I'O de~t"t '\)1"0 .OI~amen 1.0 como nolla so
h
. " , VlnCl't 't folç' .,
Ilcal' o COITOI'. Drtda no I"t!ac' \'" ~ lmpl'lmll", pu-. , 1 ' , , , 10 ( a PrGsllloncil r

VlnCI:t r OMina.s Gontes, aos (lozoito dia a (a 1'0-
d~)Anna (loNascimon1.o de Nosso So 1\ ~ ~lo m,oz de.1l0zembro
oItocentos o oitenta, qUinqun";'CSiml

101 eSl~s..Chl'lsto (lo m.il
e do Impel'io. '" o nono da InrIopondencla

I
,. , V E JOAQUlil!JOSE' DE SANT'ANNA
,lra " xc, ver. " .
s . Augusto M. da Cosia Lin f '

de l8~i:a<1a o pnbllcada Ilo~ta Secl'otal'ia aos ~~ ~loo~'IaJ'(,o

Camillo At6!Jltsto Maria de E/'ito.

JOAQUDl JOSl~DE SAN'r'A!'NA.

Camillo Augusto Mw"ia ele DI'tio.

LEI N. 2753-11E 18 DE nEZE~IBRO DE ISSO:
AutorisR o Goverllo '" pôr em exccução a Loi li. 2438 do )877 nas

partes em '1110 consigna as quanlias, de 2:00(J$OOOpara o hos-
pital dcGrão !\Iogol o ,lo 3:00JS~O.l pára as obras do dito hos-
pital, a que se referem os !3â 5." e 7.° da mesma lei.
O Concgo .Joaquim ,Jos~ de Sant'Anna, Commen<1a<1or

da Ordem de Chri~to e Vice Pro.;i<1ente (\a Provincia do
!\linas Geraos: Faço saber a tod05 os seus habi tan te.;, q ne
a Assemblea Legislativa Provindal decl'etou.,e eu sanc-
donei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica o G<werno autorisu(10 u pôr em exe-
cuçãO a Lei n, 2438 de Ui77, na~ part.es em qne consigna
as quantias tIe 2:000$000 ram o hospital de cUl'itIatlr, da (;i-
dade de Grão Mogol, e 3:000$000 pal'a as obras do Illesmo
hospital, a que se referem os ~~ 0,° e 7.° da mesma lei;
revogadas as disposiçõJS em contrario,

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida Lei pcrtencor, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteil'a.monte como nella se con-
tem. O Secretario desta Província a faça. impr'jmir, publi-
car e corroI'. Dada no Palacio da Presidencia da P rovincia
de Minas Gemes, aos dezoito dias do mez de Dezembro do
Anna do Nascimento de Nosso Senhor JOSIl" Christo do mil
oitocentos e oitenta, quinquagosimo nono da Indepenuencia
e do Imperio.

rara V. Exc, ver,
"E,;eqHtct Augusto NtmCS n,mdel1'CI a fe~.

Para V, E:c. ver.
ilnadclo Queiroga 1\[Qt'tins Pereh'a a fo7..

Sollada e publicada nesta Secretaria aos \) de l\bl'ço
de 18S1.

cumpram e f;lÇ:lIl1 Cl1mpril' 1.ãOin1.eil':lnwntc como ndla se
cllntem, O SCcl'ctari() desta 1'l'ovin<.:ia a faça imprimir, pu-
blicar e correi". Dada no Pa1acio (\a Presit1encia da Provin-
cia de i\linu::i Gcrae3, aos (ler.oito (lias du moz do Dl!zomlJl'o
do Anllo do Nascimcnto do Nosso Senhor Josus Chl'isto do
mil oitocentos o oitenta, quinquagc::iimo lIono da lndopen-
~l()t\cia e do Illlpel'itl.



DO CE)lITERIO,

CAPITULÔ 1.0
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030 an nos, ou porpetuo:1, poclen(hl. os tempornt'ios ~er
re"ugad()~ pal a camara, si a~sim for roll ueridu dont1'o do
PI'í\Z) já conca dido,

S 3.° As pessoas que obtiverem a conce~são, ficam
obrigadas a ce rcar, dentro do 60 dias, o terreno c(Jnced ido,
de mo.lo que fique perfeitamente extremado e distincto,
sob pena de, si 110 pruz() do 9) dias o nito tiverem feito
perder o direito á conce~sã(J e ao que tiverem despendido. '

S 4.° N?~ terrrlUOS concedido~ perpetuamente, ou
por pI'azo malO1' de 10 annos, serú permitti(la a construc-
ção de todo e qnalquel' monumento fnnebre. guardado:>
somente a ord~m ~ plano geral "do cp,mitel'io; obl'lgan-
do-se o conceSSlOnano, ou seus successores,a demclil-o e re-
tirar os materiaes, logo que finde o prazo da concessITo, sob
~ena de. se d?molil' a,sua custa, os quaes fic:u'ão seis ll10zes
a sua (ltspos1<Zãopara os rCl:eber no estado em que se acha-
rom, pagando as despezas da demoliçãO, sa1\'o o caso de s(~r
ren.ovada a co.ncessão, e pagamento de qU'.llltia igual ~ quo
esta estabeleCida para as concessões.

S 5.° Nos terreno, conced)dos POt' prazos que não ex.-
cedão a dez annos, só podem ser collocallas lapidas, gra-
des, ou outros ornamentos, que possam ser r'orno\'Írlo:, com
facilidade, findo o prazo da concessão.

S G.: Os terrenos concedidos por pI'aZ0 maior de oe:z
an nos, ficam pertencendo à família do concessiona rio, que
no11e pode sepulta!' os cadaveres t.Ias pessoas quo (relIa
fizerem parte, a !>aber.' os conjuge~, ascent.len tes, ou de~cen-
d~ntes, comtanto po~'cm que o fallocimento de qualquer
d ol1as tenha lugar cinco annos antos do findar o rospecti,oo
contrato.

S 7.° Em qualquer opoca, antos ou depois do entor-
ramonto, pooe-se faze,' acquisição do terronos para jazig'os
perpetuas: neste caso o concessionario pagará a tax.a c~\r-
respondonto ú. tabella, seduzindo-se o que houver pago
para sepulturas temporarias.

Art. 3.° Os o'ssos que forem ex.trahídos das covas. ou
~opulturas. não podem ficar expostos sobre a. terra, d is-
persos, ou amontoados. No cemiterio l!averú UIl lurrar
oseparuno onde serilo on tcl'l'ados ;\ proporr;,io quo forcn/'oll-
u:l~r.ll H lU rJ uovaçãO da') COVitS, sa1 "0 si forem previa-

•.• 150-

O cemiterio será administrado pela c.amara
com lIltervenção do parocho.
Sua conservação fi~a a cargo da me.:lma ca-

Art. 1.0 O cemlterio existente na cidade do Paraca-
tu, mandado construir pela Provincia, tera a denominaç[o
de Cemiterio de Santa Cruz, e será destinado ao enterra-
mento dos cada veres humanos que forem para alli condu-
zidos, sende, porem, "os dos acalltolicos e os daquelles aos
quaes a Igroja nega sepultura em sagrado, depositados e
sepuHados no quadro para isso destinado no mesmo cemi.
terio. S 1.0
municipal,
. S 2.°
mara.

Art. 2.° As irmandau0s ou corporações' roligiosa!>,
mediante um contrato com a call1ara, poderão fazer acqui-
sição, por tempo determinado, ou para sempre, de sepu ]tu-
ras isoladas, ou de quadros especiaos, destinados privativa-
mente ao enterramento dos irmão~: devendo porem, na
construcção das sopulturas e em tudo o mais, conformar-
se com o plano geral, s11geitar-se às disposições poli-
ciaes contidas neste regulamento. o as que forem estabele-
cidas, nndiante os direitos mgncionados na tabe11a.

S 1.0 E' igualmente permittido a qualquer pes~oa
fazer acquisiçãO do terrono com as necessarias dimen~ões
para soplllturas perpetuas, ou temporarias; c()mpetinrlo à
camara fazer a concess[n pelos preços marcados na ta bel-
la e com as mesmas sujeições acima estabelecidas.

S 2.' Os prazos para a concessão 8el'110 de 3, 5, 10,

R~SOLUÇÃO 1', 2755-DE 18 DE DEZEMBRO DE 1880,

•••.• 1 ••••••.•••. "" •••• 1 .•••.•••

GQntem o Regulamento do cemiterio publico da Cidade de Paracatil,

O Conego .Joaquim José de Sant'Anna, Commendador
da Ordem de Chl'Í~to e Vice-Presidente da Província de
Minas Gemes: Faço saber a todos os seus habitantes,
que a Assomblea Legislativa Provincial, ~obr.e proposta
(la Camara Municipal da cidade de Paracatú, decretou a
}te oluÇlio seguinte:



') ,....C.\PITUL0

DOS ENTERRA~IE~TOS E POLICÜ. DO CEMITERIÓ.

Art. 7.. A nenhum corpo humano so negará se-
pultura. O., enterramento" se farrio das ü horas da manhã
/lO POL' 110 sol; fora dessas horas, s6 em caso ex traord ina.
rio, sob pena de pagar o administradol' a mulla de 20.,000,

Art. 8 ° Nenhum enterrarnento se farA srlll provia
autoL'isaç:to de autoridades polic'aes P. ecclesiastiea", es.
cripta no aLtestado de ouit.) que doI' () f,lCu1tativo. quando o
hUl1\'er, do qual consto o nome, idade, naturalidade, cou-
,\iç,10, sexo, estado epro~ ..•sã,) do indiv;ilno, data, lugal' e
hora do fallecimento e a designaçflO drí LlLolestia ou ac-
cidente qne ncca .•ionou a morte.

S L. Na falta do facultativo, p()rl~rá I) att(~starlo seI'
fil'mado pelo chefe da familia, ou quero suas \'ezes fizer, ()
qual declaraL'Ú o moLivo por que o n1to p<l(le ohtf\r do
fal:ultativo; sendo em todo o caso ir.dispcnsilvol a rubrica
da autoridade policial. ,

S 2." O administrador que der sepu1L\lra a algum
cadal'er, sem as f(H'lualidarles exieddas nl) art. R.o ~ I o,srrú
punido C{)1I1a multa de 20:rOOO, ~lIlvos os casos e:cop-
ciunaos de que a lIutoridadq compotente tomo cOIlI1(Jci-
monto. '

S 3.° O c:lrlal'er que for conduzirlo,rto cemitcrio sem
sOl' aC0111panhado do attostado ou gl:ia de que trata o art.
8.' S 1.", ou forac1Lado dentro llelle. oU às suas portas, será
dejlo~itado. e o coniluctor, ou conductol'es, ser<1o detidos pelo
administrador. que logo testemunhará o facto e partlciparà
aO flscal da cam:Ha, para !avI'ar o aulo de infracç',ão,e le-
varit o infractor 011 inft'aetores ú prescnça da 'autoridade
polidal li1ais proxima. Si ['orem o corpo estiver em adi-
an tado e",tado de rutrefacç<1o, será sepul tallo, (Ianr\'o-se 1Iissl)
sciencia á mesma a IltOl'idade.

S 4," O deposito serú sempre fl3ito polo arlministra-
dor, qua 11(10descobrir indicias do cl'iminalidado no cada-
\'01', thndo parLe iI1conti l1ente á a Il tor;r\allo que ma i" de
(Jrompto fUI' encontrada, cnnsnrv:llldo-se dt>1.idosos CO:Hluc-
~ur()s, soh PCLWde multa de SO~OOO, alem das mab elll quo
lIlCUL'L'Ol'.

I- l'
1i1ento rcclalnaUQS do adminlstrador pelos parentes, 0\\

amigos do defunto.
Art. 4.° As covas ou sepulturas de pessoas adultas

terão setenta; e seto centímetros de .largura, u~ metro e
tl inta e tres centimetros de profu nd tclade, e dOISmetros e
dois centill:etros de comprimento; as de pessoas ~enoros de
sete annos torão um metro e trinta e tres centlmetros de
profundidade, sessenta o sois cel.1timetros de larfjura ~
um motro o quarenta e tros centunet:os de comprtmento,
:'IS covas ou sepultura;; terão entre SLquare,nta o quatro
centimetros de llistancia do todos os lados. . _
, S 1.0 A terra que so lançar sobL:e os caLX;00S,011

corpos, devera ser socada da altura de oLtenta e OLtOcen-
1Ímetros para cima,' . . .

S 2.° Todas as sepulturas,sepm teneas,seJam ~arnOl-
ras ou tumulos, serão numeradas, tendo na c~beceLra um
poste vertical, na extremidade do qual havera u~na chapa
l)intaàa de preto,com o respectivo numero, que sera ~ançado
110 livro dos assentos dos enterramentos, de man,o~ra quo,
a todo o tempo, se possa saber ° corpo que fOL nella
sepultado. . .

Art. 5.° E' permittido aos particulares co~strULr
carneiras, em quanto a camara as não .ti\'er construHlo; os
individuo~ qne as mandarem construll' gozarão das vall-
tuO'ens conced idas aos concessionarios de terrenos de q ne
tl'~ta o S 5." do art, 2 .• , com limitação do pra_zo, que ne~to
caso sorá de dez annos, findos os q naes, ficamo as mesmas
pertencendo ú municipt\.lidade.. _

Art. ü.. E' prohi bido deposl ta r-se. c~da veres nas
igrejas ou capellas, sem que seja a do cemnert.o, por.1~mpo
superior ao nece3sario para tor lugar os' afficlOs relI gLOSaS
devidos antes do en terramento: !11Ulta do 30$000 ã au-
toridade que ordenar o deposito. .

S 1.0 0.3 acatholicos o aqueIlesaos quaOl;a Igreja ne~a
sepulturl'i, serão levados d irectamente ao Iu:5ar para eIles
destinados, c ahi depositados. '

S 2.' Constituir-se-ha uma gal~l'ia onu: sel',l(: col-
locadas e guardadas as umas funerarlUs, medIante lLceuça
llo pl'esidento da camara, e pagamento da esportula mar-
cada na titbella.
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g 5.0 A. nonlltlln corpo :-:eclara serullUN, n~ltes dQ
torem ,lecol'ridn vinte e quatro horas J.epols do fal~eclIl:ento,
sal\'o ~i a au loridade competento, em casos de e~1I1enlla, 011
de molestia contagil.JS;l. orllenar o enterra.mento 111lmedlato,
sob pona de 20$000 do ll1ulla ao aJmilll~lradIJ.r.

~ 5.. Exceptuadl)s os caSO~ em que .mal~lfe~t.a.:nente
se reconhece ser a morte deVida a molest\as ~pldemlc<l~, ou
contarriosas nenhum c1Jrpo será sepultado, aluda .tendo do-

M' I re 'ell te slgnaes decorrido \"llt.e e quatro 1Oras, sem que ar s
decomposiçãD cadavorica. . . .'S 7.0 Nenhum corpo sera conduzido ao CClllltE:llO,
sem ser amortalhado e dentl'O de caixão, eS1ulfe, .Ol~ rede,
~endo esta ultima cobel.te, com um panno; perl/Jlttlndo-~e
porem, o u~o estabeleci,lo de serem os ca.fia\'eres d.a~ CI:~:
llllças, flevidamente alllortal.llari,)S, conduztdO~ em tab~\e: .
ros. ~Iulta de cinco mil réis. ExcoptuãO-S? (l.s ead~\elos
encontrados em abandono o. os de pessoas llldlge\ltes. ~

. Art. 9.. Nilo se abrirá carneira ou cova de llllulto~
sem que tenham decorl'ido, pelo monos. cinco anno~ do ,u\~
tlml) onterramento, quer seja para receber n~v<~cada\ el,
quer seja para extt':lcçllO de ossos, ~enl:io per:mttld l, ~~~re~:1
a abertnl'a da carneira na qual tenha suio :;epulta(~a .CII<lllÇ,~
Jnenor de sete anllO<, no fim do tres al1l1o,:. O adllll.Ilstrad0l
sorá.lllultado om 10:000. . ..' '.

A.l't. 10. E' pl'ohibida a enlrada no cemtte,lo lor,\
- 1 r hora'l 11OS-das h'Jras marcadas no lll't. ' .• , e a qua ljut! . ., .

1. d t '1!'lll'Je'II"IS Cl'IUllç:as llã()soas em Irlaga as, llJa:;ca n~,. qu" ': ' .', .",
acoll1p:l1lhadas por suas falmllas o pessoas quo eo.lduzlrem
lluimaos. '.' - 'o~ 1 .• ' O individuo quo dentro 00 cenlltono nao.-
port;"r com todo o )'t'spoito, ou que inf:'illgil' qualquur l\I~-

1
)l),;i'~àOdest!) re0"Ul:lmt~1lto, ser;1 admoestado. polo a/llll.1-

.• t> • • • i . 'lira r se' n '(ori-tr'Idor' si eOl\lilluar, sera IIltllllll( o a le ~" '.
(;bHII~cen(io ú intimat;ào, s~Jrh preso em flagrante I! levad? a
presença (h au!ol'i(lado policial: à Cllj:l ol~lel~1 tlver ;.;~.~
feita a pri:;;lo, incol'rendlJ ]l/)r ISSO om 10$000 de mulLI"
lrcs fll;),'; de prisão. .

!=3 2.• E' cxprc.,samcntn prollioic1o tirar os C:H1avere~ e
os~os para for:; do c'mitcrio, excopto 110 caso (l.e e~;h\1m;~r;ao
por ordem da autoridade, competente: c~:,e 501'\'1,:0 fica a ca t~
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go tlos empregados do cem'terio. E' igualmente prnhibida
qualquer/ontra violaç;ío das sepultul'as, para tiral'-sQ a mor-
talha, roupas, 1!-dOI'lIUScom que os cadavares tcnh:llu sidu
onterrados. O infractor pagara a murta de 30$000, alem
das penas 13m que incorrer.

A.rt. 11. NitO se poderá, por pretexto algum, reunir
onas sepulturas por. um só cercado, e nemrounir, em uma
~Ó Cf)\'81 rlúu' corpos.

S 1.0 Em caso do epidemia, quanflo n;10 se poss'a fazer
COllla necessarla pl'e:;teza o serviço tIo entelTamellto, nem
a al'eu fio cemiterio esteja em relâç.ão com li modalidade,
a camara podera autorisar a abertura do v:l1la onde sejam
iopultados os cadaveres dos illdigentes e do:; escravos. Os
c:t(laveres porem de pessoas rlesconhecidas, en(;OIltrado.; na
via publica, bem COlllOos de pes.;oas f,lllcci(las I'cpentina-
mp,nto, serão sepult\ldo~ Gm covas sepal'attas, quando a auto-
ridade assim o exija .

Art. 1.2. No dia 2 rle Novembro de cada anuo o co-
miter'io e a capella e~tar;io com as portas abertas, (las seis
horas da tlIanh;l ás seis (Ia tat'fle.p:~ra serem risitado:; relo~
fleh, e se pratiearelll t,)dososac!os de pierlade,lIsados n.:;sse
dia em eOlllmemoraçào do~ defuntos.

S llnicu. E' prohibirlo tocar. sino a noite em siglla1
de f1efunto, e só pOlie durante o dia dar-so UIll sig'lal oe fiez
minutos no maximo. Multa de '10$000 ao sllchri~táo que
infringir este paragrupho.

CAPITULO 3.0

DOS E)IPItEGADOS DO CEmTERlo,E UAS OBRIGAÇi)ES.

Art. 12. Haverá no cemiteri,) um ar!mini"trll(1 )1', no-
mearlo pela camar<l, com o.orrlenarloannuallle (;Clllll e cin-
cocnta mil réis, e um ou mais S(WVolltes, pel'ceiJeniltJ cada
U1l1quinze mil réis IrIoa~aes; devendo preferir-~e para oste
ultimo Iugoal' homem livre.

Art. 14. O admiQistrador Ó l'O<POl1s:.vol'pela olJscr-
vancia das regras e cl)ndiç0es das sepultur'as. dn enlerra-
menta e exhuma';ão do.,; catlavere~, p'lio aceio () policia d,)
CIlIlIiI.eri') e pela fiol execu(;::Lo (Iosto rcg-lIla lIlP,nto.

Compele-Iho,alem do que.ia se acha estabelecido:



alolll lIa i:ltelligellcia e moraliJacle, fjue pr .sln fiança it10nca
que g.lranta o vellL:illl~nt.o de nl\l trillleslrü. E~te ernpl't'g;ltlo
:será <.:onsernldo, em quanto belll sorvlr lJ for da COllfial:r,:a lia
camara.

- 1,-)';' -

DISPOS ÇliES GEIUES.

Art, IS. Para a escripturaçã') a cargo <10 a,lministra-
dor do cellliterio, haYlJrú os seguintes livros fol'llecitlos poJa
camaril,' numerados e ruuricados pelo prosidente:

1.0 De regislror!osenterrament('s do pessoas Jines,pela
ordem numorka e successi\'<l do dia, mez o anno enl quo
os mesmos so fizerem; numero (la cova, ou sepultura, nOllle,
cognome e appellido tio finadl), o todas as mais individuações
qutlconstarem do attestado ou guia, que s,10 obrigad"s a
apresentaI' as pessoas quo fizerem o pedido de e!ltf~r'l'amento.
Esta Llisposiçüo cumprehenJo os enterrall1entos etn geral,
tumulos o mausuleos, o os das irmandades ou confrarias quo
existi rerf. no cemi tet'i0.

2.° De l'cgistro dos enterramentos (Ie escravos, com to-
rlas as Clrcllrn'stancias acima mencionadas, e doc!uruçüo do
nome do senhor. '

3,° De inventario de todos os objectos pedencentes ao
cemilel'io e dos que forem tirados das sepulturas, conformo
o esi< tu ido no ~ 4.° do art. :!.o

4.° De transcripção dos titulas que devem ser cscriptu-
rados pelos concessionarios a que S'l refere o art. 2.". nolan-
,do-se na casa das ouseryações qual a maneira por quoocon-
cessionarir. cumpri0 a obrigação imposta no l'eferiúo artigo,
e qual o monumento que erigio.

5,° Da receita e úespeza.
O. ° De pOlito LIasservaJ tos, a 11m do SOl'descon tada men.

snllnente a importancia dos dias em que deixàr~m do compa.
locer ao serviço.

7.° Da talões, l'al'a nol!es passaI' os recibo~.
Art. 19. 1'111'11 a exhutllaçào dos ossf1s qU8 tenham de

sal' reme,yidos do cemitorio, o pl'otcnllente li l'equoForà ao
presillon le da cama ra, docu tllOIlta ndo a pc tiçfio com certi.
dllo extrahida do ,11"<.:hivoda camara que lJ<.~sigllal'Úa data (lo
enterramento e onumero da cova ou carlloira em quo foi
sepultado o cada ver, cujos ossos se pi'etendo exhurnar. O
presidente, POl' seu despacho, dQjlois (Ie obtida a licença do
Ordinarío ou sou llelegado, mandarà fazer a Axhulllaçao
e a entl'ega dos ossos.

Art. 20. Ao presidente (Ja camnrn compete tamhem
pncedel' licen,rtu ~nl'a" CVllOC<lção de 6'rl\dc~1 ou outro~

birigir e fiscalisat' o serviço do comitorio. ,
Escriptu1'ar o ter em Ma ordem e guarda Og ll'l'ro!! de

que tmta o art. 18. - "b t' d d
Arreca(lar as devida~ taxas, mediante recI o Ira o o

livro de talões forneci.do pela camara,e 6ntregal-~s mens:~~-
mento ao reSl)Gcti\'o procurar1or,ficanrlo a cargo d ~ste a?I\'

't' . d 1cto 'er'( applIcll-a caixl\ (lo esmolas do ceml crIO. CIIJOpro ( '.' , I
do Ú' mis~lls,que a camara mandani. dizer no dia d,e fwn(.us
lia. re~p('etiya capella.

De~i!J'nar o lucrar das sepulturas. ,
Apr~.:;enjar â ~llTIara, na pri:neira se"são ,(lo ~adl1 tn-

mes l1'\:',u lUbalancete da recei la e rlespeza do ceml ~el'lo,du !'a,n.:
te o t1'imestrn alltel'Íor,documentando-ocom os 1.11õo.:;e.m~I ..

Y • b . . mappa estl1t1"tlco
Pnç'lS cf>lllp1'obatorlas,' e em aS"llTI um, ' . . .
,, I I 't " (Iur"nte o mesmo tt'l-das pessoas sepu ta' as no ceml el la .-

mestre. ' t I ellesNomear os serventes, e passar atte~ a( os para
recebprem seus jorn les. . notando

Emmassar torlos os aUestarlos e gut,ns,
em cada um delles o numero da carneIra 011 .cova
em quo e-tireI' SPlltlltado o c11rp'1 a qtleS~ :efo~'I:: ,~
Hntro~'al-os iL camara com o;; mappas a fim lle ~Ol€m ,llc111
vados~ . I ara seD:lr, à vista (l.J at..testado ou gUIa, 01'( llm p,
proceder ao entorramento. . I t I

Conserva r, pa ra' en tregar p.or ordem (lo. pr~~m en e (a
camara a quem competir, os oLJectos menclOnadus no S
4.1' do art. 2.° 't'l .' f .Pre~lar iL camara o ao ~eu preSHlente o( as as l\l OI-

maçõe; que lho forem exif{iclas.. .' . 1-
Art, 15. Os serventes ficam ileu,lIxo ()as onlcns /lo aI

'ni .trador e podem pI'r 0110 ser t1e~pedlClos, quanllo nilo
r~1 ~ \. . Competo-111"\;' abrir e lachar as sepultl.lrasSlrV'll1l ucm . ",. , "'1
rll~ellerlllo ~os en tarramen tos; tr:1zel' o cem lfeno. ;? rrlC (l,

~nxuto e cui(I:1I10samente lilnpo; fazcl' todo o SOl\ IÇO qt~O
for orlle'l'ttlo polo allministrador , ~

Art: 'lO, A falta 11~ cumrriment~ das ?bngaço,es mar,-
cnllas aos ('mrr('ga,los do cemit~ri(l, ser:l pUllHla ~()n~,l llIu):,~
(In 10.', a (:om () dobro nas relll<':lllenCIl\~ que se escon ,I

rú dos i'(~\lS vencimontns,
Art. 17. Para ser nomearIa administrador, requer-se,
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ornalllcllto~ funebl'(~S telllpol'arios nas s.•pultura~, e pllra se
depositaI' ~v;urnas na galeria que se con~truil'.

Art. 21. Todos os entel'l'allH:HltOs, alem dos direito.;
d;J. fabriCêl, f1cam sujeitOs êlu pagamento das esportulas mar-
cadas na 1abclla êlnnexa, as quaqs serão cobraJas pelú
adminisll'auül', dan(lo elle recibo, tirado do livro de talões.
Exceptuam->o os cada veres de pessoas indigentes, e os rG'-
meUidos pelas autoridades policiaes, aos quaes se clara.
sepultura gratuita. A indigent:ia sera pl'ovada com alles-
tado cl) mOI ico da camara, ou de q uillq uer autoridade
do lugar.

Al't. 22, Os conductores de cada voros são obrigados a
dep()sital-o~, depo!s do encornm8ndados, denlro do cemite-
rio, sou pona de dez mil róis de multa, si os dJpo:sitarem
em outro lugar que não seja () indicado "pelo administl'ador.

Art. 23. No cemilerio ha\'er.i esquifos corÍl tampa,
redes o o que for necessario purê! a conducção, nito so dos
cadaveres dos indigente ..;, COlllOtambem pant serem aluga-
dos media:Jle a taxa da t:tbella-B. O administ.rador e
obrigado a fra nq lleal', Ú I"eqIIi~ição tl<'tS au toridade,;, o que
for necess:lrio para a conducção dos cadaveres.

Art. 21. As po.;soas que fizerGIl1 doação à camara de
terrenos para cerniterios publicos, terão direito, a título
gratui to, a um espaço, com as dimensões estabelecidas, para
11ello fundirem' um jazigo perpetuo para si e suas familias;
de conformidade com o disposto no S 4.° do art. 2.° Terão
tambem clil'eito a cova para sepultarem os cada veres de
seus escra \'os.

'l'auelb-A. P01' enlCITall1ento ue qualquer cadaver
de adulto, 3.'000. Idem idem de menor de sete anDOS,
2$000. Conce~são de carneira,; por tres annoJ para me-
nor do sete annos, 9$000. Cada an1l0 mai' alem rios
3, 3 000. Idem de carneil'a POl' cinco annos para adul-
to, 25,"000. Cada anno mais alem dos 5, 5$000. Idem
por dez annos, 30$000. Idem POl' vinte anll()~, 40$QOO.
Idem por trin'ta ao nos, 50$000, Irlem perpetuamente,
100..000.

Tabelb-B, AluguEJl uo esquife com tampa, 3$00J.
Idem de rede, 500 réis.

TabeU~\-O. Exhumação de ossos, 3$000,

'fabella- -l>o Conce3s;1o de telTeno, ual'a COll.strtlcr::i:o
de cal'lleiriú; ou m:lu~uleo;i: De calla ul~la carneira, c~m
esp:\ço de dons Illetrus o sossenh Ú (-lU.ltl"} COlltimúlrus de
comprimento e um m ,t['O e vilJi.e e (I'Jus centimetros de
largura, por cinco ann<J~, 4$000 Idem idem por dez
annos, 8$000. E assim mais 500 réis sobre cada anno
até 30 annos. Concess:l0 perpetua, 40$000.

I

DOS )IEXURES DE SE'!'!': Al" _"OS.

Por um terreno de um motrd e setenta e seis cont.i-
meiros de cOlnpl'illlonto e UlIl IlIotro de largllra, por cinco
annos, 0$500. Idem por' dez anllO~, 7$)00 li; as-iln lIlrtis
500 réis soure cada anno até 30 annos. C:Jllcessão perpe-
tua, 30$000.

'I'abella-E Concessões às irmandades de que trata o
art 2.0 deste regulamento. De cada,moiro de terreno om
quadro se pagará na proporç,10 de um mil réis PÓI' trinta
annos até cin<;oe'nta, e na mesma proporç;lo, com :lllg1110IltO
ele dez por cento até çom al1IlOS, (lue se consi(lera POItelua.
, Art. 25, He\'ogam-se as disposiç'ões em contr"rio.

Mando, pot'tanlo, a todas a>; autoridades a qu('m o co-
nhecimento e execução da roferida Hesoluç,10 pertencer,quo
a cumpram e faç,ull cumprir 1<1) inteiramente como rtulla
se contem. O Secrelario desta Provincia a faça illlprimir,
publicar e correr. Dada no Palaeio da Pre.;idencia -Ia Pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinte dias do mez de Dezem-
bro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor ,Jesus Chl'isto
de mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Indepen-
doncia e do Imperio.

JOAQUIM JOSE DE SANT'Amu.
Para V. Exc. "el'.

E :;equiel Augusto Nanes llanclell'a a fez.

Sellaua e pulJlica,la nosta Secretaria" aOs 7 de Abril
de 1881.

Camillo Augusto i1JW'ia ele Brito.

Ill1S0LUQÃO .1. 275G-DE 20 DE DEZE~mIW DE 1880.

Contem o eoc1igo de po~turus da Camar:t Muuicip;d de S, Gonç1-11o qo
Sapl1cnhJ',
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TITULO L"

o (',)]1,~,,'()Joaquim José .le Sant'Anna, ()Ol,nm,en']:\do~'d,
O 1 '\' ,-:olll"lo(() o Vicl'-l'l'esillente Ila \'I'OVItICIa de i\ltnas

1'1 em I é v', > lJ' t " '1 \,C ')r';es' F'u,;!) saber a tO(\O$ os s;;:us ha 1tan es, tIu ~ ' i s-
•e '11'" L' ),,'Ll'lt'LI'" lJr'ovinciaJ sobre lH"oposta da Camarase Il' ) ca Lo ~ ,. co. , 1) 1
'{' . " 1 li' S G()n('" lo do SallUcah Y, decreto u a "eso li-1\ unlclpa e,..... .
ç:lO seguinte:

DEPUSIÇÕES GlmAES.

Art. 1.0 Infl'acçii.o ó a inubservancia do determinn-
do cm quaesquel' postur~s ~ Cllltaes. , ,

\ 't ') o l)()'LIll'idcncla e o fado de lllCOrJer nova-
j 1 ,"", '''' " I muni-mente eni infracçi10 qualquer pess~a Ja punlta no

" OI" 1'11fl"\C(',iOda mesma eSilecle.
C! pIO P '. ,,' I I 1.J li, j\ reincidencla sora punlt a com o (O 1'0 aS ntUco. ' '\'lt'-t a) llicada a infracç:lo em que rOll1CltLI'. , '
mu ~\rtll:.3 o Quando o ill1'ractor lllultado ni10 ttver moLO,s

, , lt'l ou "cndo escravo, ~eu senlror 11<10a qUl-de parrar a mu " _. , 1 ' . "
o "elle ser"l e~ta convertI( a em serViço" n.lS

Zdl' P:lgar ,l:?l, . ,: 'l"lZ\O de 500 reis diarios, comprellen-
OI)1"IS Il1UllIClp.\O~,.1 (,' , d ' '
, '. 1'." ..- o p'l"'unellto das custas JU LClanas.d '-se nesla (l~pnSlç,W • 0< • -
U :\ ,t 4 o Quando nestas posturas se llupoe a néce~-
, 1 1 • I' ' , ti n'Lo se declara a quem deve ser pedl-
sLd:ulu de lcenç,l, < t 'l' \e a concederá o pre~idenh)
d) entell(le~,e que nes a Cll <lI. ,'. , fi ., .., , (l'L.tr"lctOs de f('ll'a os re~pec,1\OS lSC,ICS,dl C'WI'lra e no", ~ . 1 ', '1' ; IiCClIÇ'l lJOde sal' cONcedida, sem prona ex ll-
a neu IUIlI' I 1 si lo pa"os oshiçüo de doculllentos que provem 1:.1."eren l o
deYiilrls imposto. d I coArt. 5." Os quc se julgarem aggr:lY:l o: pe a n-

a Ilcne"açào (\e liccnças dada:; pelo fl1eSldellte ou
ceS~é o 'ou . '0< t ' I podcrão re~,,1- '['sC'lOS n.)s casoS em que são ali OrlS,\( os,. .'
j)v ()~ 1. )1' C".'111'lr'l expondo em requerimento os mottvoscorrer ( •• • (, .
do 'l"gra\'o ou queixa, '. 1" '

(~\r;. G,o A importancia nas mu1tas e l?e,Uças sem
.1 -t' ,Ia ):l1"l as despozas da camara 111111l1clpal.( e~ IIl.H, l' . . t., o cofre da- .\d, 7.0 Quaesquer quantias pertoncell e", a .. '

• .. o l'cc"bi(hs l)elo l)l'ocurador da mcsm,\, naC:ll'lara sei, v <, 'C 11 G
for'ma pl'escripta pela ~esoluçüo do ex.tlllcto oase 10 e-
fi\1 de Janeiro de 183'". . ~
, hrt,,' O FI'OC\l1'a,dl)f da CanH\l'il, pre.tar\\ 11ml~i\

la!
il!onaa, no valor do rondimento municipal do um anno; O
para facilitar a arrecadação, poderá (lisso encarregar nas
freguezias, debaixo de sua re, pOllsa1.Jllidade e fiança, a
pessoa apta, com participação feita por olle á camara .

Art. 9,° A imposição das multas será fcita POI' meio
de auto lavrado pelo fiscal, com duas testemunhas presen-
ciaes da infl'acção das posturas, com declaração do artigo
i.:fringido, do dia em que o foi e da impúrtancia da multa.

Este auto sera entregue ao procul'ador da camara, para
fazer a execução.

Art. 10. Quando nestas postUI'US se impõe a obriga-
ção de fazer ou d13sfazer, sera assignado o termo de 24
11ol'as para começar a cumprir a obrigação, e o quo for ra-
zoavel para a ultimar; e quando não se o "erval' o de-
determinado na sentença, mandará o fiscal fazer ou dos-
fazer, a cu,ta do que a isto for condemnado na s13ntença.

Art. 11. Quando estas posturas impõem a obrigação
de fazer qualquer serviço ou obra, e o obrigado não o
cumprir no termo que lhe for assignado, lia forma do
artigo antecedente, será posto em praça o s,:rviço ou obr3,
o arrematado por quem o fizer com melhores condiçõo~.

N,lo apparecendo lançador, o não excedendo sua im-
portancia a IDO, , o procurador dentro da cidade, e 08 agen-
te3 nos distrietos, o mandarão fazer, e se procederá con-
tra o infractor, para cobrança das despezas que forem
fvilas executivamente.

Art, 12. Quando nestas posturas se manda ad,'erlir
a d3te1'l11Ínadas pessoas o cumprimento do posturas, será
a ad vertencia. feita pelo fiscal.

Art. 13, Os fiscaes dos districtos de fOl'a participa.
rito aos da cidade as infracções de posturas quo se derem
em seus distrietüs. ,

O fi:;cal da cidalle, collegindo todas as informações
que pelo sobrl'ldito meio chegarem a seu conhecimento, e
alldicionando-.lhes as observações relativas ao sel! (listric!o,
faril um relatorio para ser apres<mtado á call1ara 110 pri-
meiro dia de cada sessão ordinaria.

AI't. H. O presidente da camara ó autol'isado pam
fazer, no intervallo Ile cada sessão ordinaria, düspozas que
não excedam a 100$000.
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CAPITULO 1.0

DO Ar.I:{IIA~!EXTO E EDIFIOAÇÃO.

Art. ,2~, A camara fará !evantar planos, que fica-
r~o flrCI1IV,H!OSna sua secro:arla, os gundo os q naos "O-
ra!) f,JfInadas as ruas, praças O edillcios da cidade e po .•
voações.

Em quanto.não se levantarem os planos, os alinha-
~nentos serão feitos como até ao presente, ou segundo as
ll1 trucç~es que forem dadas pela c:Jmara.
. Art. 24. , Havera os alinhadores nccessarios para esta
Cidade e a,rralaes do municipio.

Os altnh~dores serão nome:tdos pela camara, e ven-
cerão o salano de 2$000 de alinhamento e I 000 de cada
O,'t~IO de frente que aprumarem, sondo sua obrigação as-
slsÍlr ao levantamento d'elles.
, Nas Clsas de adôbes ou taipa, ~Ó perceberão 2$000 do

altnhamen~o; turlo pago pelo dono da obra.
Art. 2~. .Compete aos alinhadores nivelar e alinhaI'

as ru:s, ~dlficlOS e calç1das, conformo o plano das )lO-
"oaçoes, .Sl O houver, ou conforme o alinhamento do ln-
gal' ou mstl'ucçõcs ela camara.

Os .alil:ha:lores q'Je, par erro ou pOl' nutra q ualqncr
causa, IIlfnng'lrem a disposição elesto arLirro serão mul-
tados em 10$000. b ,

Al't. 20. Ningllem FoderA e(lificar de novo ou rcelli.
fica ~, tocando na fren te do pred io a face da rua ou pl'açn,
ou fazer qualqu?r obra nas ruas,largos, estradas ou tl'aro _
s~\s, (len~ro da CIdade ,o povoações do /lIullicipio, Sem pedir
llc~nça a camar'a, assim como o alinhamento o lli\'ola1l1ellto.
Os lll,fl'actl)res serão multados em 30 000.

~l alte;a~'em o arrua~ento o .niyelament(), pagar:ln a
mlllt..\, do .~O:;;OOO, o ~el'a demolida a parto da obra quo
e:;LIvel. f~;.:tdo (Jla~o, 11.1 ntla q no se ache (lo todo acahada.

.t~1 t. ~,. O aJlnha~lor quo, sem a licença (lo qne t.rata
o artigo a~ltoce,len~o, alinhar ou nivelaI' o oLlit1cio, CUllc<;rto
ou obra, Il1COITOra na Illulta de <1000.

•.• te! ..•
Art. li). A camara, quando tenha de ompregar qua1~

4\.ier dos fiscaes dos districtos em commissão que exceda
de tres dias, lhe marcara uma gratificação, proporcional
iI. importancia do serviço e à distancia que percorrer.

Art. 16. Nos processos por infl'acçi'íO dó posturas,
que forem intentados e concluidos até execução, a requeri-
mento do procurador da cnmara, ou seus agentes nos dis-
trictos de fora, terão os mesmos dil'eitos à metade da quan-
tia liquida que tiver de entrar para os cofres da camara.

Al't. 17. Na concessão de tel'l'enos, quando dous ou
mais individuos requel'erem simultaneamento um mesmo
lugar, será preferido aquelle que por termo obrigar-se a
~dLficar casa de sobrado e em menor prazo.

Em igualdade de circumstancias decidirá a sorte.
Ar1. 18. Os fiscaes, sempre que sahirem em correi-

ção, serão acompanhados por oflicial de justiça do districto,
que dovol'Ú ~er requisitado a autoridade competente.

Art. 19. A~ condições estipuladas nos contratos das
rendas da camara, que se administl'Urem por arrematan-
tas, têem força de posturas, ::elldo obrigada qualquer das
partes a satisfazel' as ditas condições, julgadas pelo juiz
competen te as respecti vas infracções.

Art. 20. Nos casos em que a violaçilo destas postu-
ras forem dentro das casas dos cidadãos, o fiscal n"io pro-
cedel'Ú, sem uma denuncia aEsignada pelo denunciante.

1Teste caso, irá á casa do denunciado e pedil'á faculda-
de para inspeccionar: não a querendo o dono da casa con-
ceder, requererá o fiscal á autoridade competente.

Esta inspecção será feita, estando em casa o chefe de
família.

Art. 21. Qualquer cidadão habi! para testemunha,
que, tendo pro~elJcia(!o uma violaç,lo de postura, recusar
assignar o auto como testemunha, sendo para i~so convi-
(lado pelo fiscal, sorá multado em metade da pena im-
posta no artigo violado; neste caso, o fiscal convocara
duas outras testemunhas que assignem o auto,e com as mes-
ma') lavrará outro auto contra quem recusar ser testemunha.

Art. 22. Toda a pessoa que se 0ppllzer á execução
estas posturas, soffrerà a multa de 30~OOO e dez dias de

r1rigã.o.



obrigados a consorva~
dos terronos que lloli~

DO ASsEIO, EMnELLEZ.\~1ENTO ETC.

Art .• 37. E' p~9hibido. nas ruas, beccos e praças:

d 2
~0010' L~nçal' ImmundICias e fazor estrumeiras: multa.

e 'i' a 0.•000.
13 9. L .de 10$000. ançar alllmaes mortos ou moribundos: multa.

Os animaes serão enterrados fora das povoa ões l

custa de sous donos, ou da camara, quando não sg sa'l'b:~
a quem pertencem. .' a.

Os infl'a~tores, alem da multa, São obrigados a fazer'
ou pagar a limpeza.

Art. 38. A camara, quando julO'ar necossurio I l

~()Claral' por o~litaos, que flcarlio fa~endo pa~:to (L~O(p~~,L
UI'as, qua~s os.lugaros em que se poderão faz~r os d~ .. -
c?m commlnaçao da pona, multa e oUl'iO'ação de /~)oJos.
lJlupeza. b' , azor a.

. Art. 39. Os proprietal'ios são
lun!lil.S as testadas de sua~ casas o
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do primeIro andar, e no segundo andar 3m,W ate A I' h
tio telhado. .1 In a
, ~i porem .0 ediflcio for feito fora do alinhamento n
101ma. do a.dlgo antecedente, podorà ter os paim ,a
propnetarlO quizer. os que o

Ar~. 35. E' prohibido pôr no andar debaixo das casa
ou pavImento terreo, portas, janel1as rotuhs e empan S
nadas, 9-U? abram pam fora. em frente de ruas' ou praça •

O llltmctor será multado om 30$000 e si d Si
do. prazo que lhe for marcado pelo fiscal {lão muda;~a~~
O?Joctos, lazondo-os abri r pa l'a den tI'O (h cuu sel,ls\(joraJo em r' 'd . ' , . , , a con-. . emcI enCla. São porom perllli tLidas nas
casas .• CUJas Jano~las fiquem pelo menos dous metros a .
do IIIvel do passeio. cima

~\.rt. 30. Todos os terrenos que Qstiverem abertos entre
predJOs nas ruas e pmças serão por seus donos t 1
I!l'a{O de um al1l~o,' ou seja com a frente fia casa ~g:\~:lI~~
se lOUver de edlÍlcar, ou com um Jl1u 1'0 de dous m t' .
de altura. e lOS

~s mur~s serão rebocados, caiados ou pintados lo
depOIS de fOItos, e as fl'en tes das casas depois de a~aba~?
a obra: multa de 10$000. a

OAPITULO 2.0

".lM.
Xrt. 28. Or~enndo o desfazimento do ediflc1o, concerto

ou obra, será notificado o proprietario ou seo procurador,
e .na sua falta o inquilino, o o alinhador, na forma dos
arts. 2j e 20, para pr.incipiar a execução dentro de
vinte e quatro horas, e findar em prazo razoavQI, sob
pena tle ser oxocu tado á custa da propriedade, e não
poder o notificado pedir indemnisação alguma.

O inquilino não pnde ser obrigado ao desfazimento, e
quando o faça, poderá. exigir do proprietal'io ag despEzas
que fizer. Si nos termos assignados não for principiada
ou finda a execução, a autoridade competente mandará pro-
ceder ao desfazimento.

Art. 20. As licenças exigidas nesto capitulo serão
gratuitamente concedidas por despacho do presidente da
camara, ouvido o respecti vo fiscal.

Art. 30. E' prohibido edificar ou fazor qualquer obra
particular om t01'l'ono publico, som liçença da camara ou
arrendamento: multa de 5$000 a 20$000.

Art. 31. O arrondatario ou o que obtiver licença para
levantamento de casas, Ó obrigado a principiar a obra
dentro de um anno, e a terminal-a dentro de outro anno, a
contar-se da data da licença, a (lual doverá ser registrada
em livro competente.

Os prazos para ree(liflcação serão fixados pelo respectivo
fiscal, com recurso pal'a a Cllmara.

O que não cumprir a primoira obrigação deste artigo,
quanto ao começaI', ontender-se-ha cahida a licença em com-
misso, e pel'llerú o direito ao terreno,o qual poderá seI' conco-
dido a outro,ou declarado pela camara para uso e logradouro
publico.

O que tiver começado a obra e não concluil-a na forma
(la segunda obrigação, será obrigado a pagar um afora-
mento de 1$000 por metro de frente annualmente.

A camara poderá prorogar os prazos sobreditos por
mais um anno, havendo circumstancias attendiv~is.

Art. 32. Os erliflcios que actualmente estam sahidos
do alinhamentll serão recuados quando forem reediflcados,
assim como avançarão para a frente, si estiverem recuados.

Art 33. Não S9 poderá edificar ou reedificar fora do
alinhamento, sob qualquer pretexto, salvo si fechar-se a
fl'ente de muro.

Art. 3,1. Nenhum predio sora edificado ou reediflcado,
sem ter pelo monos quatro metros de pé direito, conta.dos
da soleira à linha do te111aoo, o sobre bases oe pOlIra ou
taipa, o sendo do sobrado, quatro motros ató ao pavimento
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. uil'om nas po\'oaçõ",s: muJ(a de :.:'$090 a 8:000, si não
tenderem den tro de 21 horas ao aVIso llo Jlscal, alem
o1Jri"ação de fazer a limpeza.

~\ testada cOlllprehende metade lia rua, o nas praças
cinco nlUtros.

Arl. 40. E' prolli1Jillo. sem licença, empacllaras. ruas,
becc!)s e pr'aças com materiaes ou outro qualquer gene:o
de enlullw. multa do 4$000 r, S$OOO, alelll da ounguçao
do llesen tu llJar i ncon tinon te. Exceptuam-se dous casos:

1.o Do neceSSi(1<llle, de manoi ra que não so pussa, som
pOl'i''''o uu "ra\'e prejuizo. pedir a licença. .

~'oste C~ISU dever-se-1m petlil-a tlentru de vmte e quatro
horas nesta cidade. o de ~res dias nos. anaiaes.

2. o Do u til itlatle Jlubllca ou pal'tlcu lar, obtenuo an tos
a licença. .

Art. 41. Em qualquer d"s casos elo arligo allteco-
dente,llllnca ~eràelllbaraçadoo livre uso d~ISruas ou 'praças,
e us (1110- tiverom obtillo licença serão olmgados a pur IU7:cs
lias noites do escuro, di\'i~as ou guarda~, como lhes for
determinado pelo fbcal, para que nenhum damllo aconteça
ao puulico: multa de 5,'000. _ _ .

Art. 42. Os pr0prietarios nas po\'oaçoes sao oun-
gaJos a reuocar (j caiar, ou pintar as pareues, externaS
de ~uas casas e muros, e a renovar ~ reboque, ca,Jadura ou
pintura, ~elllpre que for.. no.:;essarlO e detel:mlllado ~)~r
oditae:>, sob multa de 10;;;000, alem de fazer-se o rep,llo
Ú sua custa.

Art. 43. Si cahir algum muro, paredão ou .pa~to
ri'c.J1le, no tempo ch 11vaso, poderá o lIle~mo ser substlt tudo
por cerca de madeira, com faculdaJe da camara, ou de
seo presidente, assignando-sc ~o dono do terreno um pl"azo
conveniento, como fica determlJlarlo: multa de 12$000, alem
de fazer o muro.

Art. ,1.1. Os donos do quintacs e terrenos que fazem
:frente para as ruas ou praças, o. que a~ presente, se
acharem tapado:; com cerca de madeua, sor:1O adyertldos
pelo fbcal, que lhe marcará o prazo de um anno para
demolirem a cerca e fazerem o tapume, na flJrma do art.
36, sob multa de 12$000, alem da ubrigação de fazerem
o muro. ..

Art. 45. ToJos os proprietanos do prcdlOs e terrenos
~le~ta ci(ü,Je ~a.oobrigado,) a fazer na. fronte d\111e5.pa.~~
""-- ~.~.• --..

- la7 -

seios de pedra lavrada, ou de 8. Thomé, com a largura dE
c:nco palmos, e o nivelamento que for dado pela calOara.

O fiscal intimarà a taes propdetarios, dando-lhes ,
prazo de tres annos para cümpl'imento desta postura.

Findo esto prazo, serão lIIultados os infractores ell:
30$('00, e obrigados a pagar, alem da muita, a de~.
peza que por ordem da call1al'a for fei ta com o passeio,
que ne~to caso será do pedra de S. Thomó.

Art. 46. E' expressamente prohibido tQr-:se soIto e
vagando polas ruas e praças das po\'oa~~<Jesgado de qual.
quer' e,pecie, á excepção das vaccas sujeitas às disposi~'ões
do S 34 do art. 180.

O quo for' encontrado solto, sondo reclamado por seu
dono, ser-lhB-ha on tregue, pagando a muHa de 5 ~000
de cada animal.

Os que não forem reclamados dentro de tres dias, ou
o dono não quizer pag':!r a multa, scrão postus em praça
tl arrematados por quem mais de!', e o prodneto da arre-
matação, deduzidas as despezas e multas, serà entregue
ao dono do animal.

CAPITULO 3.°

DAS OBRAS PUBLICAS.

Art. 47. A conserv~ção Q reparo das muralhas, pt{-
redõ3s ou outl'aS obras fOltas pam segurança de odificios
ou prisões puLlicas, calçadas, pontes, chafarizes, regos o
aq uOi uctos, poços, tanq ues e quaesq uor outras COllstrllcções
om beneficio commum, ou para decoro das povoações, serão
feitos pela cumara.

Art. 48. Quanuo um particular ou particulares se
propuzerem a fazor qualquer uas referidas obras á sua custa,
deverão conformar-se com O plano da camara, e obterilo li-
cença, que gratuitamento lhos será concedida: multa de
5$000 a 20$000, alem ue ue~fazer a obra.

Art. 40. A c:lmara, quando tenha do fazer chafarizes
para o abastecimento uo agua nas povoações. poderá distri-
buir com igua:uade em anneis polos particulares as sobras
ou total da agua, depois de passaJo pelos chafarizes.

Art. 50. A distribuição dos anneis deven'l. ser feita.
pem pl'ejui~o da, servidilO publicai e de mouo quel q,ualldg
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por qualql1Cl' cilusa a agua uiminua, o chaf<il'jz esteja sempre
alias tecidu. .

Art. ;)1. :r\o titulo (le concessão se ourigarà o conces-
sionario a auril' nULoua ser\'il!ào 110 annel ou ann('is, quan-
du a camara tenha de construir outros chafarizes, ind€m-
nisanuo-o UI) seu custo e da importancia do encanamento
a vaI iado por lou \'ados.

1\.rt. 5~. O uono uo annol d'ngua, que a não encanar
bom, de maneim quo olla (lrejuuiquo as ruas e praças, será
ourigauo a assign'tl' termo do [a"or o encanamento, como
lhe cumpro, uentt'o ue certo tempo; não querendo assignar
o dito termo, ou não cumprinuo a obrigação que contrahio,
p)rtlera o dil'eito ao al1llel d'agua que tiver, e incorrerá na
lllulta uo 10$000.

Art. 53. Qualquer al'rematante das obras publicas
do que trata o art. 47, que pelo Govel'l1o e a camara forem
lIlalllladas fazel', sera obl';gado. alem daquillo a que se'com-
pl'ornettot' no contrato, a I'esponsabilisar-se pela integt'idaúe
da obra dut'ante um anno, contado do dia da entrega, condi-
çãO esta que sel'á subentendiua, ainda mesmo que não seja
exarada no contrato.

Art. 51. Si no decu I'SOdo anno se vel'i ficar por exame,
manuauo çroceder pela camara, ou por uenuncia do fiscal
ou particulares, que álgumas das condições de solidez e bel-
leza da obra. consignadas no contrato, deixou de ser com-
petentemente cumprida. o arrematante incol'l'erá na mesma
111ulta uo con tra to, si não refizGr a obra no prazo que lhe
for mat'cado pela camara.

Exceptua-se o ca~() de ueter ioramento, que não prove-
nha de malicia ou dolo do at'romatante, mas sim de força.
maior, ou de outl'a qualquel' causa improvista.

Art 55. E' prohibido:
g 1.0 Arruinar ou desmanchar qualquer das ditas

oura:;, oU pat'te d'ellas, ainda qUI) minima seja.
~ 2 ° Abrir' encanamentos publicos ou particulares, nas

l'uas e praças, sem pat'tici pação ao fiscal, que assisti ru, po-
(\ondo.

S 3.° Fazer qualquer excavação na:! ruas, praças ou
suas vi~inhançus.

S 4." Fazcr al pendres, terraços, escadas e frades, ou
posles, nas ruas ou praças. Os alpendre~, terraços e esca.
das que existom actua1men le, serão demolidos, quutldo ~o
puzerem om execução as dispvsições do art. 45, e os fra-
des ou VO tl;lS O serão desde já,
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S J." Lançar maloria.., e qnaesqnel' entnlllos, lJn ell-
hlllit' Cl1CUIlUIllC'lItOSpublicos, multa de 10$000 a :30:000,
alem da oot'igaçfio de 1'0(101' tudo no . ou allligo estado.
:::-..., Art. 50. E' igualmcnte prohiotdo:

~ 1.0 Esgaravatar e tiral' a terra entt'e as calçadas.
S 2." Ti t'ar dos encunamoll tos aguas pu blicas pa ra o

lll'oprio uso, sem au tOl'isaç,10 com pelcn te: IIIu!ta do 10$000.
Art. 57. A camara poderú concedol' liconça pam

qualquet' dos fins dos SS L" e 3.° do art. 05, quando nuo
rosulte damno a tet'ceiro.

Art. 58. Os donos das aguas nascidas ou encanadas
em seus q li intaes ou p:11oos, são obt'iga'Jos a dar e.'gotos, e
as encanaJ'(wi, de sorte que niIo dalllllifiquelll :lS ruas, nelU
as obras e bemfeitol'ias publica~: multa de 10;"000 a :20$000.

Art. 50. Os encanamenlos se c(,nsel'yarão flJllIpre
limpos e em bom ostado, á custa de sous donos: multa <le
10$000 e out'igação de o fazer.

Art. ÚO. Nas penas do artigo anteccclento incorrerá
o dono do terreno pelo qual pa.'sat' o encanamento, a quelll,
tendo sido feita participação do dia e hora em que sc pro-
tender fazer a limpeza ou concerto do encanhmeuto, o
impedir.

Exceptua-se o caso em que o dono elo terreno antes
quil:el' fazer a limpeza ou obra á sua CUSÜ\, do quo atlmit .•
til' nelIe pessoas eslranhas.

TITULO 3.°
DA SAlJDE PUBLiCA.

CAPITULO 1.0

::;OBRE .\. SALUBRIDADE DO AR, AQUA F. AJ,nlE~'fOS,

Art. 01. 'l'oclo o cada ver humano ser:l sopult:tllo nos
comiterios publicos do municipio, ou nos particulares com-
petentemcnte autorisac1os, e nostes com a assistellcia do rcs~
llecti\'o illspectOl' de qual'leir,lo.

Art. 0'3. E' pl'ohibido entcrrar COI'rOShumanos na ci-
dade e povoaçõJs do município fvl'u tios cemilcl'ios 11l11.l1icos;
1llui ta do 3v, 000;
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Art. L3. S,10 reputadus infraetores dos arlig .•s pl'ece"
(lentes o" parochos ou capolL'[es, os fabriquoiros, ,os pro-
curadores uas irmanli'.l,lÍes, ou quem suas veze" fIzer, Q os
hel'liei['os, testamcnteiros ou pessoas que mandarem ou
conscntire:a enterramentos fora dos cemiterios.

Art. 0,1. As irmandades, para en lerrarem 8eus ir-
m'los em lurrares distinetos, concorrerão para a factura dos
cemiterios, ~la proporçãO do numero do irmãos o fundo::>de
(1\10 puderem dispor.

Art. li5. E' pormiLLido aos parliculal'os a c:onstrucção
do carneiras ou catacumbas,nocemitorio geral,parao onter-
ra men to Je pessoas da familia, pagando pela licença 5."000
por motro quadradt) do telTeno occupado. ' .

Art. 60. Nenhum corpo ficaJ'{~ insepulto por mais de
quarenta e oito hora", salvo com attestado de medico, que
dClclaro que so pode enterrar depois desso espaço: multa de
8$000.

Art. 67. S,10 prohilJidos dentro das povoações os
cortumcs c fJ.uaesqucr outras fabricas ou manufacturas,
quo possam prejudicar a saude publica. .

'faes fabricas não poderão estabelecer-se, sem licença
da camara,e'em lugar npprovado por ella:multa de 30$000.

Art. 68. E' prolllbiclo fazer cloaca ou ter esler-
queira ou chiqueiro nos quintaes ou pateos das casas, {lO I'
forma (1'10 prejudique a saucl~ publica. "

Os infractoros serão multados em 30$000,0 obl'lgaclos a
remoç<1o para onuo n<1ocanse tal prejuizo.

Art. 6D. Os fiscaes não consentirão em seus rcspo~
c ti vos dislriclos e;:,tagnação de aguas infectas.

A cumara mandará e~g()tar o enchugar os terrenos
proprios municipaes.

Art. 70. Os donos de terrcnos que tiverem ngltas
eslaguadas, os mandarão esgotar e enchugar, salv~ não
tendo meios, ou sondo as estagnações naturaes ou accHlcn-
tnos, no prazo marcado pelo fi~cal: multa de 10$000 a
30$000,alem do se fazer o serviço a custa delles.

Art. 71. Todos aquelles por cujos quintaes correrem
as aguas do visinho pal'a irem ter ás ruas ou vallos para
seu o"goto destina(J,)s, não o poderãO ombara<;ar: multa de
10~000, alem do.obrilP~UQ de fazer o eSlioto,
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Art. 7:2. Quando hou\'()r duvida si as ()~tag'llaç' os
(le ag'ua,.; podetll jll'tjjudic:II' Ú s:tudc [lul)l!L:a, (loder-se-ha
1'0CO1'1'0 I' á call1al'a ou ao /i1'usidellte, Ilào estando
ellu rounida.

Al't. 7;;. ,S6 !lOS matadourus publico~, ou uos padi-
c~l1aro~, com llcouça, se lllatanl0 rezes para o l:OllSUllllUOda
cldad 1,\ o po \'o~tI;õe:;.

l\l:arll,e s,:rú nm(lida 010 lugaros patcntos, on,1e so
poosa IJsca Il.m I' sua ~al uUl'idaue, limpeza o fllldidado do,;
poso,.;: multa do 20,WOO.

Art. ,74. O garJo não será morlo, som que ioahalll
passaJo vlnte q ua tro horas, depois quo ti \'01' che(l'ado ao
matadouro. o

, O" CUITaes terão cocho; com ag-ua limpa pam o "'ado
Leuer: multa de 5.,;000 a 10$000. o
. Art. 7;'5. O;; curl'acs o lluLlllouros so COllsün":tril0

1I.mp.os,quanto fãt' po;sivúl, tcndo o,"pecial l:uitLulo o car-
~IlCetl'O om não amontoar de uns dias para outros os despo-
JO;; das rezes morta::;,

Quando ~l~Ofor obs~l'\~ada a d:sposiç<1o desto a rtigo, o
fiscal adverllra ao Cal'lllCelrO, o não sondo attolldida a ad-
rerten(;ia, sofl'rerà e~te a multa de 5$000 a lOsOOO.

Art. 70. E' prohiLido: .•.
S 1.0 Matar pcixe co:.u VO:1eno.
S 2,° Vender vivercs, alimentos e bebidas dcrrnnca-

dos ou corrompidos.
.13 3.° ,Falsifiêal' qU:losquer gonoros alimonticio~ o

bebIdas, mIsturando-lhes oulras substancias quo aurrmen-
tem ° Sou poso, volUlne ou quantidade: multa do 90<!'O~L!'O a.
30~000. - 'i' <

Art. 77. O" qu'G incorrcl'om na t!isposiçilO do artigo
antecedento, alem da multa, serão obrigados a inufilisal' Ú
ua, custa os generos e bebidas del'rallcadil~, corrompidos o

falsLÍlcados.
Art, 78. E' prohiLi(lo lançar immund:cias ou lavar

roupas e quaeSl)Uer outras cousas nas fonles, chafarizes
Oll canos que c()nduzc:n ng'uas para bebida, ou nos luga.~
res delles superiores: multa de 2~OOOalO. 01)0.

Art. 7_9. E' prohilJitla a cl'iação cle porcos, (lentro
gas poyoa~u"s e curraos de outros unimaos.:. mlllt~ ,d~
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O()"OOO '1\"11 d", oLri!:t'a,.ão de retirar o (!alIo-1' ,'" L" v v

CUl'raes.
CAPITULO 2.°

D()S l\llnOS PREVENTIVOS DE ENFER~lIDADE.

Art. 80. A camara pedira ao Guverno da Provincia
a vacdna, ou ao commissario vaccinador.

1103ta cidade o facultativo d('J partido, havendo, vac.
cinara, e fora dolla as pos~;oas quo forem nomeadas pela
camara, o tanto aquel:e como ostas, farão constar por
editaes o lucrar, dia e hora om que se vaccinará.

Art. 81~ Todo o chefe de familia,pI"eceptor, tutur ou
qualquOl' pessoa do povo, feito o annuucio por editaos, con-
vidando a se vaccinar om dia corto, hora e lugar, será
obricrado por si seus famulos e subordinados, a COlllpa..
rece~ para tal fi'm,sob pona d~ multa ~Ie 1$000 de cada pes.
soa que se vorificar não ter SIdo vaccll1uda.

Art. 8~. Oito dias depois de vaccinados, comparece.
rão de novo pal"a serem examinados pelo vaccinador, e
bem assim para se tiral' pus vaccinico para a propagação
da vaccina: multa de 1$000 do cada pessoa que faltar.

Art. 8'3. Haverá para esto fim um livro, numerado
e rubricado pelo \"~.ccinador, em o qual se fará o lança.
lllell to das 1,05soas quo se vaccinaram, para dest'arte
regular-se o disposto no artigo antecedente. _

Art. 8,1. Ninguem poderá exel"cer a profis5ao de cu.
1'ar, sem apresentar titulo legal á camara, no qu:ü pora
o presidente o se.u-vistu: .

O infractor ll1correra na multa. de 30$000.
Art. 85. E' prohibido abrir botica sem licon~a. o sem

que se upres~nte il. camara t tulos le~a~s de habllttaçiío;
lllulta do 10~000 , alem de pagar a lIcença.

Art. 8G. O boticario que vender, ou em~rcgar rIra.
gas corrompidas na composiçãO dos re~nedios, e os negocl~
ulltes que os vendcrem neste estado, ll1correrão na multa
de 30,$000 e na perda de taes drogas, que serão inuti
lisadas.

Art, 87. O" yendedores de dl'ogas que, sem SCl'mn bo
~i~í\l'i?: aV~1'0yu~03f.v~lld~~em ~~bst~nc~a~yenOll?Sí\S e su
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e'tas, ou remedios activos, quer sem receita de professor,
quer com a11a, assim como os individuas que venderem a
ditas substancias, ainda que boticario' sejam, a escravos e
pessoas dQsconhecidas ou suspoi ta" e quo não precisem
d'ella~ no exercicio de suas profissões, so[1'rer,10 a multa do
30 '000, alem das despezas em quo incorrerem cl'illl i.
nalmonte.

Art. 88. O boticario que, a qualquol' hora do dia ou
da noite, deixar de abrir a porta para vender romedio a
quem trouxer receita do medico, incorrerit na multa de
10$000 a 30$000, salvo provando impossilJilidado.

Art. 89. O~ fiscues visitarão, ao menos uma vez em
cada semestre, em companhia do medico ou cirurgião de
partirIa, as boticas e casas em quo se venderem drl)gas: em
falta de medico ou cirurgião nomeará a camara po"soa ha.
bilitada.

O botical'Ío ou droguista que ,e OppUZeI' Ú revista e
exame, incorrera na multa de 50$000, e serão inutili.
sados os remedias ou dr~)gas que estiverem om mào estado.

Art. 00. Não serão empregadas na venda de generos
pessoas que tenham moltlstia asquorosa ou c0ntagiosa: muI.
ta de 20$000.

E' tambQm infractor quom manual' taes pessoas prati-
carem taos actos.

Art. IH. Os doceiros que pintarem sons doces com oxy-
tlos metallicoso ontras quaesquel' subslancias nocivas, serão
multados em 20$000.

'l'lTULO 4.°

DA SEGURANÇA PUBLICA.

CAPITULO l.0

DE ARTIIIICIOS PREJUDICIAES.

Art. 02. E' prohibido pe(lir esmolas para quaesquer
'fi\'ocações: multa de 10$000,

Ex.ceptuam-se as Íl'man,larles di) ll1unicipio quo tiv\)-
[TI compromissos o as il'manllacles e dúvoções de que trata
rtigo seguinte.
Al't. 03. As devoções ou il'rnan(lades do municipio que

ão tiverQIl1 compromissos approvauos, não pouerfLo publi-
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~:tmcnte til'iH esmolas, nem abrir subscl'ipçõcs para rÚi;tt.,
sem licença do juiz da pt'Ove,l()ria e appl'(,vação tio paroch
da froguezia; e feita a fO$ta, prestarao contas perante ojuill
de capo lias,

Os infractol'8s serão multado3 em ;)0$000 de cada falla,
Art. Oi. A nenhum indigente desta cidade o seus su-

bllrbios é permittiJo estacionar lias ruas e praças pará pe-
UH' esmolas.

O' in fl'uctores serão pu n idos com 2,1 horas de prisiio,
Art. 03. Os indigentes quo viQrem Je fora da freO'llezia

ou municipio, n:10 [1oller<1oesmolar, sem que apresentem á
autol'idaue policial guia da autoridade do lugal' li'onrlo
vierem, que justilique o seu estado do indig.;llwia e bom
comportamento.

Os infl'actol'es serÚ0 c~ndemnados a 24 horas de prisã l.
Art. U(J. E' prohibido ter casas publicas de jogos per-

mittiJos, som licença da camara: multa de 50$000.
Art. 97. E' prohibido:
~ 1.0 Jogos de parad>l. nas casas publicas de jogos per-

mittitios,. tavernas, botequins, barracas e quaesquer casas
de negoCIo,

~ 2.° As loterias que não forem concedidas por auto-
ridade competente.

~ 3. ° As ri fas de q uaesq uel' objectos ou planos.
:1\lulta (\e30'000.
Art. 08. E' prohibirlo aos escravos o monores do ~l

annos o filhos {'amUas toda a qualidade de jogo, ainda mes-
mo em casa de jogo licenciada.

O d(lno lIa casa 'ou logal' que consentit' ou alllllittir
jng'o com escravos, menores ou filhos famili<ls, sera punido
com oitodias de prisão e 50 000 de multa.

O oscravo quo jogar, suffrol'Cl cinco dias de prisão.
Arl. 09. O homem livre qnu jogar com e~ct'avos e me-

nol'OS, Slll'1\ multado em 50$000 o solI'l'ora oito llia~ de [Jrisil.o.
Art. 100. E' (lrohibido:
~ 1.° Fi ugi r-se inspÍl'allo por potencias in visi veis e

predizer casos, dos quaes rflsu1to damnoou prejuiw a alguom.
~ 2.° lncn!l;ar-se curador (\0 enflJrlllillades ou 1110108-

tias. por moia de félitiços, orações, gestos ou ac<.:ionarlos.
1Ilulla de lOOSOOOe oito dias de pl'is:10.

Art. 101. Os Ilonos do tavernas o do f]uaesquor casas
(le negocio, em q!le so \'Ollll:lIll po:' q ua n lida(\o m iuda bl,bi-
(las alcoolicas. n:10 as poderãO vendeI', para súrflln ahi 1>0-
hidas, a es<.:ravos o cl'ianças, ou a pessoas ja com principio
de embriaguez.

- J~.j
o~infractores Serão multados em 10$000.

. Art. 102. E' pI'ohibido ajuntamento do escravos ê
cl'Janç.as nas casas do negocio, sem estarem comprando, ou
a servIço das pess,)as que os govornam.

Os ~onos das casas ou pessoas qne as govern~m, qne
consontlrem em taes ajuntamoutos,senlomnltaduselll 10$OUO.

Ar~. 103. E' prohibido lançarem-se nas ruas e Ill'aç'ls
roul} ne) ra.s, buscapés, bombas o ou tros fugas, IIuo possam
set' o[[onsl\'OS ás possoas ou propl'iedades.

O:; infractores serão multados de 10~OOOa 30,;000 e sof-
frorelo tres dias do prisão, si uepois ue in tillJi\uos (:~nti nU<ll'elll.

OAPITULO 2.0

DAS ~IEDIDAS PREVENTIVAS DE DAlII~O.

Art. 10,1. Os fiscaes mandarão pôr gUllrdas o divisas
junto ás excavações e pt'ecipicios quo houvor lias obras ou
servidões publicas ou nas suas visinhanças, e pro\'erão com
a possi vel brovillade ao seu concorto, en tendendo-so com o
presidente da camara, si esta não estiver reunida paril. au-
tol'isa r a despeza. '

~l't. J05. Si as excavações e precipícios do quo tr:'lta
o a;tlgo. antecedente, forem causarlus por alguem, este
sera obrIgado ao ~oncerto e repo~i(;i'lO r\e tudo no antigo
estado, e multaria do lO$OOO a 20$000, fazendo-se a aura à
sua custa, quantia avi~ado o não fizer'.
. Art. 106. Si as excavações e pI'ecípicios nas proxi-

mldades de obras publicas e servidões forem em terrenos
pat'licuJares, o~ donos set'i'ío ohrigados ao concedo no pra-
zo mal'cado, e quando não o façam, multados de 10 000 a
20 000, alem de fazer-~e á sua cu~ta.
.. Art. 107. Os fujas e laços occultos nunca se fariro nas

dlvlsas. não fec~l~das das faz,~ndas, chacaras ou quintaes,
sem aVlSOaos vlsmhos c()nfinan los: muita de 20$000, alem
da obl'igação de os desfazer e eutupil'.
. Art .. 108. Qualquer ec1ificio, muro ou iapume que es-
tl.v?r arrumado, ameaçando perigo aos viandantes ou aos
VJSlI1hos, sera demolido :'L cu~ja do pl'opl'Íebrio, pI'et:crlon-
do exame por peritos e aulo feito polo Jisca I, com declara-
ção do (IUOJlil0 admitle reparo. Foito o auto de exame, o
I cal in Limara ao proprietal'io ou a quem suas vezes fizel'
para illlt1lediatalllellLe proceder Ú deIllDli~ãu, visto não ~er



repnl'uvel a ruina, uu lhe l1l:1rcará tempo para o concerto,
I)i este for admiss:vel, a juizo elo poritos.

Nü ca~o rle infl'acção, sorá a rlemoliçl0 fl!ita por OI'.
dc!n do fiscal à custa do proprietario, sog'undo a cOllb do.
CUm(;Iltada liuo dor o fiscal.

Art. 100. A obligação de desfazer o reedificar ou
incumbo aos proprietarios ou aos ~eus 1)l'Ocuradores.

E quando o proprietal'Ío e,tiver ~useIlto, som tel' dei.
xado procurador, far-se-ha {~ sua custa pelo fiscal.

Art. 110. Tudo o mestre de obra que, POI' ignol'an-
cia, OITO, falta de alicerces ou de matoriao" fizot' um.t
ohm quo ameaCO ruina, <'01lCloa.ssim doG1ar:l.(h POI' peri-
tos om exame feito perante o (is0al, incorrorit na multa
do 30;"000, ,

Art, 111. E' prohibido:
S 1.0 Fabricai' polvora e fogos artificiaes no interior

das povoações.
S 2.° O fogo ou tiro do rouqueira ou buscapés.
S 0.° Lançar fogos do ar o girandolas em direcçJ:o

ús casas do centro das povoações, pois deverão 501' sompI'o
dirigidos para fora, Multa de 20$000.

Art. 112. Os sachristãos são obrigados a tocar a.
fogo logo quo lho:> seja noticiarIa que está pegando fogo
em algum odificio. A mosma obrigaçãO tOll1o carcereiro.
Multa de 5$000.

Art. 113. E' prohibido lançar fogo ao campo ou
mato alheio: multa do 30$000 e oito dias do prisão.

Art 114. E' prohibido:
S 1.0 Lançar fl)go nos campl,s propl'ios ou do que

so t'::nha disposiçãO, sem previo aviso aos visinl10s confi-
nantes.

S 2,° Queimar a pl'opI'ia roça sem ter foito acoiro no
tl'inta palmo::; polo monos, o sem participar aos vi,;inhos
conunantGs o dia em quo so pretende queim.ar. Multa de
10$000,

Qnando por infracçi'lO deste ar,tigo pas:,ar fogo aOI\
campo:" matos e pluntaçõos dos vi::iinhos, o illfl'actur sor~~
multarlo em 30$000, alem da ourigaç;1o de illllemui:<ar o
dumno ca mudo.

Art. llti. E' tlrohilJido corl' r a c:1\':1110 I as ruas
praças, sem haver para isso nocessirla(le: multa rle 10 OOu.

1\ I't. IlG. E' J!rohibido:
S 1.0 Torem-se sollos, n:1S ruas e pl':1ças das ]lOvo:-

ÇÚQ~ e na!! ostra(las publicas, anima0'" bravos, que possam
olIender aos passageiros: mui ta de 5$000.

S 2.° Cães, excepto os perdigueiros o os qU3 esti-
verem ma tricu lados e q ne fOl'em recon hecidamente man-
sos: os de 11Ia nàO podem andar soltos,

S 3.° Solt[\r-se animal damu;ulo: multa tio :30 '000.
Art. 117. E' prohibido uas [1ovoaçõJ; conlluzirem-se

C:1rr03 puxados por animaos,~em candioil'o ou guia: ll1ulÜt
de 5$000.

Art. 118. Não havorá espectaculo algum publico,
sem licença da camara, e pela liconça pagar-se-ha o q ua
se ach:t determiuado no art. 187 S 28 desta::; postura':
multa de 10~OOOa 30$000.

Al't. lU). E' prohibida a (lança do batuquc, com a1-
gazarra,que incommode ao publico,nas c'lsas da::; povoaç ::;:
1I1ulta de 2$000 de cada pessoa que se achar 110 uatuque.

A.rt. 1~0. E' permittido aos escraVLS tocar, C'lutar
e dançar, dentro das povoações, nos 1ugares designados pela.
auto!'idade competento, bom como fazel' os ?'ei!,a los com
que costumam acompanhar aos juizes da Irmandade do
Rosario.

Al'L 121. Quando em alguma rua houver ajunta-
mento, desordem, occultação de criminoso:> ou incú1Idio, os
visinhos serrio obrigado;; a illuminar as froutes de suas
cu 'as, POi' aviso do fiscal, inspector de quarteirão ou subdO-jlegado: multa de 6$000.

Art. 122. E' proh~bido o uso da,> armas off nsi va ,
espJcificadas no art. 3.° da loi de 2G de Outubro de 18:31.
Exceptua-se porem, de conformidado COII1o art. 2SU do
cocligo criminal e seu:> paragraphos, quanto ao:> ofliciao:>
de justiç[l c seus auxiliare::;, em diligencia, o uso de c::ipa-
d'is, pistolas, espingardas o cace~es; q uan to ao::; olnciaes
do olfkios, nos dias do trêlb:l.lho, o no trajecto para a om-
c'na ou lugal' do trab:llho, e vicu-ver,;:t. o transporte das
\lrmmentas do amcio; quanto' aos militares, policiaes e
ull,rd~\:)nacionae:) em sel'Vi~OI Q \\$I} (\4\$~l'lnll,s do seu uni .•
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fOl'lne;(pl:Lnto aos c:11'l'eil'os e tl'opo,il'o~, no exel'~icil) de seus
e:nprC''''os, o uso da" ~1\'íllaSpropnas, COIllO seJam, faca e

. 'lll':,(h c os que tiverem licenç'l lIa cOllll'lJlenT.e :tuto-agi11 lti c, . 't' I
rid:t,l' par:l trazer as armas quo fornlll esp~cl lcal as no
alvar;l de lice:lç'l. T \lias as lllalS pessoas quo forem encoll-
tradas COIll :lrll1<l; ofi,"'llsiv:1S, serão cOIH.le:nnadn.::ina perda
l as arll1:~s e lia muI, • dI' ::\!):;;O:JO. .

\rt. l'Z3, E' ., ,L ,lo aos caçadores o uso de esplll-
rar(l;~ e f<wa ele m" '.; ~":lJptu<l,m-se d'esta pel'mi::isão os me-
~ores e escravos, fora da pl'()sença de. sous paes e senhore~.

An, 1'.:4. E' prulllu.ido (J passe lO de escravos, depOIS
do toque de reclJlhida às nove horas, excepto ~om escnpto.
da seus senhores, ou de pessoas de,sua

j
, famll1~'t declaran-

do que \lIa em serviço: prisão até ao lia seguln e,
'\rt. 125. E' proltiuido nas po\'oações amarrarem-se

anin~tes junto ás casas: multa de 2$000, .
Art. 12G. E' prohibillo meUer gado e outros anlmaes

em terrenos alheio~, Selll permis~ã? de seus donos.
Os illfractores, alem de ~1l.J<:ltos a pagar o damno

C'lu~ê.do serão multados om 20$UOO,
, - Art. 127. O dono da criação acha1la em plantações

alheias ou terras tapadas ,ai.1?u que Mo plantadas, pagara
a multa de 1$000 ele cada allln;a1.

E~tes animaes serrLo recolllldo3 ao curral do conselho,
de onde não sahiràtJ, se~n que o dono pagne a multa e des-
pezas com o mesmo feitas. .

Art, 128. E' tlll','eno cercado o quo tlvCl' cerc:'l ele
d . 1 errl pe' 0'1 (Ieitada de df)US metros de altura, Illurom'l OIr; , .., . I

d 2m <)') ''':l110 de 2m 44 do bocca, ou arbustos e esplll lOSe " ,
qu vedem a passagem. . .

Art, 12D. A ninguem ê pcrmltttrlo fazer reQr<'!:ls
.1. ITUOIll os terrenos alheIOS, estl'aelas e serv[(!ocs.

que ,1 ,lo' I ')0 •000 l' l03 infractol'OS serão multal o~ om i.J $ ,0 JrIga( o:> ',L
)'1'1'''[' o dall1110 causado, o a dosfazer ou ver desfazer a
1'0" t' f't'In custa a~ ropl'czilS que Ivp'em elo.

, \ t '130 E' lH'ohibido nas po\'oações a conducção
} r. , . 10""00 90$000de madei ras a rasto: multa. de $J a ~ .
Art. 131. Nenhum níascate ou quitancle~r~ poder"

vendei' nas fazendas, sem licença do dono, adnllntstradvf
QU feitor: multa de 10$000,

- 1';9-

OAPITULO ::.l.0

D.\S J:i1~'RACÇÕES CONTRA AS 1"'E8,0.\8.

Art. 1:32. E' prohibido occullal' escravos fugidos,
ou cOllsentil-08 em casa, som participar a seus senhore.',
ou a al1L')ridae1e competente, doutro de 2-1 horas, sondo
moradoros no lugar, ou em distancia do duas leguas, e o
1empo nece~sario, sando em maior distancia: lU uHa de
50"000 e oito dias do prisão.

Al't. 133. E' prohibido comprai' a OSCl'll\"OSo a me.
nores objectos de qualquer valor que soja, sauoncio-se ou
desconfiando-se que foram obtidos por meios criminosos.

Os infractort.ls sorão multados em 20$000 o obri-
gados a restituir o objecto a seu dono.

Si o COlllPl'llflol' for ncgocian te, iucol'l'crú na multa de
20$000 a. 100$')00, alem da obrigação de restituir,

Art. 134. E' prohibido:
~ 1.0 Os tiros de qualquer arma do fogo, nas ruas o

praças d.13 povoações: multa de 10$000.
S 2. o As vozerias, gritos e alaridos, sem que disso

possa resultar utilidade alguma; ou sem que a isso obri"ua
a necessidade ou modo: multa de 5$000. o

Art. 135. E' prohibido:
~ l.0 Escrever disticos e figuras d03hone"ta. ou

palavras obcenas nas portas, paredes ou muros do>; odi-
flcios e Cilsas, ou sujar as pal'edes e portas com qualquer
irnmundicia: multa de 15$OUO a 50$000.

S 2. o JogaI' en trudo nas ruas e pl'aças.
Si o brinquedo for com chei['Q, agua .limpa ou la~

ranjas a rtificiaes, fi nlta de 4 000; ~i for com cousa que
possa ca usar dor, ou com aguas fetidas, mu Ita de 10 ..UOO
a ::30$000.

A multa recahirá sobre cada uma pessoa que se achar
o brinquedo,e as laranjas serão illutilisadas.

'rITULO 5,°

CAPITULO 1.0

DA lNDUSTRIA E)l GERAL.

Todo aq,wJlle '<J.ue tiyer de cortar ~a:[lo ~ae
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povoações, 501';\ oUl'Íga(10 a Ol,tl'og-[l,r ao fiSC:ll um bilheie
c ntolldo a marca das rozes que hão de matar: multa de
4.00,) a 8'~OOOde cada roz cuja marca n,lo for apresentada.

.:-\l't. 137. Os carniceiros senlo obrigados a conservar
por trcls dias no; matadouros, 0\1 nos lugarcls mais pr -
xirnos á cllcs,]lu :a O!U l'll'1S, os cuuros das r~'ze' que
m:üarom, () a nilH,uem ~storvarúo o exame dOi couros:
mulh de 1$000 r,,~ de l.:a la l:ouro que occultarem.

Art. 133. E' prohibiclo:
S l.0 .Entrar nos qUlutaes e planLaç(jes, sem licença

dos seus donos, sa1v0 no caso de necessidade.
S 2.0 Doixar abertas as porteiras das fazendas ou

pastos.
S 3. o Matar SOl" emas e corvos.
S 4.0 Caçar perdizes e codornas desuo o m",z I de

Agos'.o ate ao de i\larç():
MuI ta de 5$00.J a J 0$000.
Art. 139. Todos os fazendeiros ou propl'Íetanio' quo

tiverem allllnnes em tenas de cultura, serilo obrigallos n
tcl-os c()m vigias, ou em pastagens ta;)ar\as com valle.s ou
corcas fortes, de manoira que n:io possam pas~ar a03 pro-
dias confinan tes e nem prej ud ica r as p lan taçõos aI heias.

O infractor incorrerá na multa ue 500 réis de cada
animal, alem de pagar o damno causado.

• rt. 140. Os proprietarios e lavradores confinantes
que nJo tiverem suas divisas bpadas, não p')dorão pôr
criaçito n03 pastos ou C'lpoei ras li Ini trophos, sem prev io
accor,lo COlIl seu visil'lho ou confrontante, sou as penas
do artigo antecor\ent~.

At't. 141. O consocio ou herdeiro não poderá mottor
gado, ou qualquer animal que seja, em tonas rle cultura
ali lavoura pro indivisJ, ~em cons')ntimento dos demais
socios ou 11l'lrdeiros, ou sem fazer os tapumes neces>arios:
multa de 1$000 por caboça, alem de pagai' o damno
causado.

AI'L, H2. Os tapumes divisodos serão feitos á custa
elos proprietados conlinantes, observanuo-se as regras
guintes:

~ 1.0 Si os vjsinhos não accordarem sobre a
ee.3sidatle ou l).ualidade do tapumel nomearão arbitros

fintê o juiz da paz, que, indo no lt gar, resol'uIl'1 S lJl'ê
necossidade e qualidade do tapume, attenlienr10 ti locali.
dade, Íllcllidade, economia, segurança o duração U0 mes.
!II?; no caso de re.velia, a 1l0nHlaçii.o do arbitro ctJlllpete ao
JUIZ do paz, e sera nomeado dvsde logo UIlI terceiro para.
o desem pa te.

S 2.0 Dando os aruitros seu parecoI'. asignar-se-ha
um termo, nunca maior de oito dias, para o começo dos tra.
bulhas, o um prazo r.azoarel para sua ultill1aç,lo.

S 3.0 Si uma das partes nüo cotne<,:ar, ou não cou.
~luil' nos prazos. marcados, a outra podorú fazol' a obra. e
i,lrmará uma conta corrente documentada, p:.tra havol' do
reClIsante metade do preço.

A' conta corronte só podera a parte ClJntmria 0PP01'
orl'o ou 9ngnno.

S 4.0 A parte recusante, que de qualquer moela se
oppuzor, será multada em 20$000, alelll de p'lgar a
parto r~spectiva da conta.

Art. 143. E' prohibido aos socios na propricd ..rle de
cultura ou campos (:e criar, empregul' maior sorviço ou
destruição e cortos do matas, assim COIll') maiol' numoro
rle anirnues do que lhes compete; pelo quo, a requ' rimento
110qual(lllOr (los soeios ou cohol'lleiros ú a utori(lade l:OIl1-
petente, nomear-so-hüo arbi tros,rl ue declarem o numero le
auirnae8 que cada um po!le ter nos campos ou pastos, sem
destl'uiçiio d'éste~, e a porção de terrello (IUOpoderão plan.
tal' annualmente, som ani(luilamellto rIas malas, a.ttol\(len-
do sempre Ú pl'oporção, segundo as pal'tes que eada um in-
teressado tiver na propI'iedade.

O iDfl'<lCtor serú multado em 20$000, alem r1a ouri.
gação de retirar a criação; quo de /llais malter nos pastos
ou campos.
. Não comparecendo n. parto ou pades ci tcHla", a auto.

l'll1arlo competente nomearú o approval'ú urbi tr08 ú I'o\'elia
dos mestrias.

AI't. 14.1. Quando as terras em cnmmnlll forolll do
criaI', e algum dos s~)cio~ quizer planl.r.r om a1crulll cap;10
(lll capoeira. será obriéFlIlo a cercal.o, sob pena (\0 porder o
(1ire ito. a in.demn ~saçãn do damno ca nsarlo pela criat;, o, e
c1e pUllir a llnpo~lçilo da multa do artigo 1<11.
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~s~a disposiçãO comprohenrlo todo aquello que planta

na distancia menor de meia legua dos logradouros das fa.
zendas, quer divididos, quer em commum.

Art. 145. Todos os moradores de .ta cidade e povoa-
ções do município, em cujos predios ou terrenos houvor
formiguoiros, serão obrigados a tiral-os o oxtiuguil-os,
pl'incipianrlo pelos mais nocivos: multa rl13 10$000, o o
Jorrnigueiro será extincto li sua custa.

A carnara mandará tirar os formigueiros nos lurrares
publicos. ,0

Art. 146. Os proprietarios de pomares nas povoações
sel"ão obrigados a tirar a herva de passarinho dos arvores,
sob pena de 6$000 ele multa.

Art. 147. E' prohibido cortar os matos das nascentes
oas fontes e aguas publicas, e os que sombreiam os lugares
por onde ellas passam,na largura de duas bl'aças: multa de
10$000.

,Art. 148. A camara permitte a qualquer pessoa que
queira, plantar lJas praças e lugares publicas arvores de
urnamento e abrigo, ~omtauto que ~e sujeite ao alinhamen-
to e espaço que for estabelecido.

Art. lt19. '1'olla a pessoa que arrancai', ou por qual-
quer forma damnificar alguma das arvores plantada::;, ou
que de futul'o se plantarem por ordem ou consentimento
da camara, ou damniticar as grades quo as cerc:l0, seni.
multada em 20$000.

Si o infl'actor for escravo ou menino, sel'à seu 'lenho I'
pai ou tutor obrigado ao pagamento da multa e indemlJi~
ação.

CAPITULO 2 .•

DAS SERVIDÕES E ESTRADAS.

Art. 150. Não poderãO os proprietarios impedir que
UM suas terras 'lO f~çam estradas do comprimento e largura
ue forem necossu !'I0g.

As estru(ias teril:o largura tal, quo por ellas possam
transitar livremente dous canos, e terão o descurti !la-
monto lateral de tres motros, salvo nos lugaros ando haja
grando difliculdado do 'lO lhes dar es~a largura.

O infracLor sorá mull.ado do 50$000 a 100;"000,_

1 .

Art, 151. Os propl'ieturio ,,£lo obl'igados 11 dai' sg"
os a:s immundicias e aguas quo damflificarom, arruina-

rem ou tomarem illcomlllOc1as a:; servidões PUI.JIICtl.:s: multa
de 10$000.

Art. 152. Nos casos do arligo antecetienla, os Qsrro.
tos só 80 fal'úo sobro pluntUQões ou bAmfeilorias, havendo
nocossidade. aceitalldo~se o lugar c1osignado pelo proprie.
tudo, sempre quo fuI' possivol, sem oii'ellsa da serYldão pu-
blica.

Art. 153, Ficam sujeitos ás dispo,içõt:s elos IH tigos
antecedentes os arrendatarios dos proprios llI11!licipaos.

Art. 151. Os proprietarios sorào obr~gados a con-
certar e trazer limpas e desempachadas as estrada,> que
passam por suas tonas e fazendas, dando esgoto Ú. agu<ts,
desassombrando os caminhos, quanto for llecessario, na
forma ordenada no artigo 150, e fazendo as oslivas e uter~
ros onde forem indispensaveis, quando mW excedam de dez
metros.

O que a isto se recusar, depoi, do advertido pelo fi'~
cal, ~era intimado pai' ordem da camara, que lhe marcarú
um prazo para concertar ou limpar a sua te"tada, cle cnn-
f"1'mida(le com este artigo, Q, findo o prazo, nào t 'lido
cumprido () di3termina(lo, será multado om :3U$OOO,

Art. 155. O" proprietario", como ate agora, t'er;'lO
obrigados a fazor sobl'O os rio~, ribeirôes e COl'l'l'~()s as [l' 11-

tos quo não demandarem esteio::;: multa rio ;)O"UOO, alelll de
fazel'-'so a obra à sua custa.

Art 156. Quanrlo o caminho for ele alguns lllol'arlo-
ros, silo obrigados o..:que rIe110 se servem a concertal-o,cada
um na sua respectiva testada.

Si nenhum dos rnol'aclores quizer fazer o trabaJllO, re-
COlTor-50-lia ao fiscal, quo o mandará fazol' Ú custa do, mo-
nllluros ou dOllos, sob pella da nlulta rio anigo 15.L l';,ta
di'(lllsiçlo comprehondo os herdeiros de uma fazonda ou
ten'as que niío ostejam dividirIas, ou quo, e ..tanclo, a to"tada
pertença a todos por direito ou boa raz:lo.

Art. 157. E' prohibido tapar, mudar, ostreitar,
'Iltulhar ou rIo ,[ualquor lllorlo anuillal' ou r1alllllifi-
('.ti' as eslrada .., CCltllillllOS, pontos uu quae (PieI' oulra.,
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obras publica~: multa de 20$000 a 50$000, alem da obri
ção de pôr tu(io a sua custa no antig,) estaclo.

Art. 158. A prohibiçãO e pena (10 artigo anteceden~
te são comprehen~ivas do caminho particular, ainda de UIU

EÓ morador.
Art. 150, E' prohibidoabrir novas estradas em terras

alheias, sem consenti monto do dúno, e sem licença da Cll-

mara, que resolvera convenientemente, depois de ouvir
o dono das terra>:: multa de 20$000.

Art. 100. E' prohibido conduzirem .se madeiras a
rasto nas pontes de madeira: multa de 10$000 para aquelle
q o.e, estragando a ponte, não a deixar em seu antigo es-
tado.

Art. 161. Para a boa execução do disposto no presente
capitulo,os fiscaes percorrerão os respéctivo:i1 districtos, uma
vez em cada trimestre: multa de 20$000.

CAPITULO 3 .•

DA VENDA DE GENEROS, AFERIÇÕES E OUTRAS PROYIDENCIAS.

Art. 16'2. Nenhuma loja ou taverna, qualquer C:J.sa
de negocio, officinas etc. se estabelecerá no município, sem
licença, a qual terá lugar todos os aonos, pela forma de-
claracia no artiCTo 187 e seus paragraplt03: multa do clobroo .
do imposto da licença, alem dos mais om que possa mcor-
reI' o inÍl'actor.

Art. 1(33. E' prohibido, dentro do perimetro de um
quarto de legoa, atravessar nas estradas os generos de pri-
moira necessidade, destinados ao abasticimento das povoa-
ções, quer sejam ol1e:, do municipio. quer importados de
fora, quando houver falta ou carestia: multa de 20$000 a
50,000, qU:H' para o atravessu(lor, quer para o veneledor.

Art. 1G-l São congic1l.lrac103atravessadores, e como t:H1S
incursos nas penas do artigo antecedente, todus aquelle;;
quo sahirem alem dos limites das povoações, ou se sorvi-
rem de outros quaos uer meios para contmtar gener()s
com os tropeiros ou cond uctores, realisando por qual-
quer maneira a sua compra em grosso.

São tambem atravessadores aquelles que, a titulo de

I)commenàas, flcal'em com os genoro!l, salvo si vlorém
directamente, conduzidos em trungpol'teg Feus.

Art. 105. No catO de carestia, c1(we compareceI' a
autoridu(\o competento e fiscaes nos lugares em quo se fi-
zel' a venda de genaros alimen tiGio., pam fazer mante!' a
ordem e prevenir as dissenções.

Art. 10B. Todos os: qne venderem w~neros que de~
vnm ser pesados ou medidos, terilo os necessario' peso,
medidas e IHt1ançal', aferidos annualmentQ, na forma das
posturas.

Nesta disposição estão comprehen(licios os rancheiros
que venderem gonel'os nos ranchos e ostra(las.

Os infractore~ serito multados em 10:'000.
Art. 167. O qne rocnsar afel'ir geus po"os o medi-

das serú multado em 20$000; e nas mesmas prll1as incor-
rer,ll) os que recusarem aprosental-os ao fi~cal pal'a e. a.
l11inal-os em cl)rreiçiio.

Art. 168. O, pe:-;)s, mediclas e balanças serão .fl'.
ri das annualmento no principio de cada anno.

Os aferirlo/'es (larão bilhetes rlat<,rlo~ o ag~igna(ll\" 110-
darando a qualidade e quantidade dos posos o mN\i,1 S
que aferL'om,

E o aferidol' que fizer a afcriç;lo fOr:l da marca dos
padrões ela camam. ~erà mu1taeln em 50$000.

Art. 160. Si as merlidas, balança~ e pesos forem
falsificados depois de aferirIas, ou si o negociAnt.e gu:u'r1ar
os a foddos e com pra r ou \'Nlfler por peso.~ o mor\i(1as fa 1.n .•
s,df:,ct'á a pena de oito dias do pris;lo e a multa de r)O$ClOO.

Art. 170. To(lo~ os pesos o Illedidas (le\.orfío estar
limpo>:. sem fendas, nem 1]11cbraduras. (le maneira que
não seja prejudicado o pubEco: multa do G$OOO.

Art. 171. A nenhum egcravo se concederá 1icl'f:çá
para ter casa de nogocio, e fluando f(lr concedida por se
occultar os ta qualidade, serú tirarla (lo fun(lo do negocio a
multa de 20:~000. o a C,l"a de negocio immediatamento fe-
chada.

Art. 172. As ta\'ornas armazens e qualquer outra
casa em I]UI'l Sfl vendam bobillas espirituosas se fechat'iíO ao
toque do recolhida, que serú Ú" nove horas LIa noite: multa
do 8$000.



'Nesta ciliade a recolhida sera tocada no sino da Carrlaf
pelo carcerei ro, Oll Olltra q lIalq lio!' pessoa a seu mandaI1(.

_\\'t. 173. O procurador da camara, ucolTlpanllado lo
fiscal, visitará lima vez por anno as casas de negocio, e r-
vistara os (}(jSOS, balanças e medidas, prOCeUel1l10 COll\O de-
termiuu lU estas pOSl\lr\l.~1

'l'lTU LO (l.o

DOS IMPOSTOS ?t1U!'\IClPI\~S.

CAPITULO 1,0

Art. 174. O pngamento UOS impostos tel'à lugar nos
mezos de ,Janei ('O o Feverei t'O.

Finl\o osto Pl'aZO, os infractores incorrerão na multa ue
mais a terça pal'te do imposto que tiver'em de pagaI'.

Art. 175. Quando os impostos municipaes não lorem pn.-
gos no e;;paço marcado, proceder-se-ha executivamente a sua
cobrança, como se procerle a respei to dos i mp05tos pro\' inciaes.

Art. 176, A aferição seni. ftllta l1l1t'ante os mezes de
.Janeiro e Fevel'eil'O, e sito obl'igados à ~ferição, de. acc(')l'do
com as disposições das presen tes postu I'ail, todas as pessoas
que venllerolll paI' gl'osso ou a retalho, compl'ehenllen-
do-se nos:>a clas'o os pl'op!'ietarios os fazendas,sitios B fabri-
cas, cujos [Jl'oduc;tos fOl'em vondidos dentro dollas.

Al't. 177. Todo .quelle que tiver de estabelr.cor ca,as
de negocio fora das [J()\'O<H.Õr.~,li. mal'gAm de estrada., ou em
lugaros isolado~, de confol'lnida(le os!3s 22 o 23 do art. IRO,
.:erà obl'igado, para obtel' as l'eferil1as licenças, a apréselltal'
::l ttestado assignado pO!' oous ali mais fazen,lei ros, ou PI'O-
Irieta !'ios da vlsi n hança, certi Dcando sua moral idade.

Art. 178. Os mascates de ouro, joias etc., de quo
trata o ~26 do art. 180, para obterem licenç<.t. pre~tll.r,'i.o
fiança de 2:000", que ~ó serú levantada, dOlls mezes d(>pots
(Fie cessarem dft vómdol' 110 municipio.

Art. 179. Ao procul'1ldor da camara com.pete a por-
centagem que lhe for \llarcatla pela arrecallação qUI) fizcr,
a~sim como ao secretal'io, fiscao., o mais empI'egadlls da
C:l1ual'U o ol'llellado o gl'atificação (lUO lhes forom 111:u'ca-
(los em regulamento.

CAPITULO 2 .•

.\\'\.. 1;-;0. A Camara ll1ullicipa11la ci:la(le do S.

1, -
Qâlo do Sapucah,Y fica autorisada pUI'a cúLrur os seguinte3
impostos:

S 1.. De um~ casa de neg-ocio em que se venderem
fazendas seccas, obJoctos do an11i'rinho, porfull1al'ia~, 1'01'-
ragons, chapóos, calçados, tiuta', louça, vidro~, cryshc~,
pol'l.:ellanas o armas, 10 ':)00,

~ 2,' Do cada lIlIJa dessas casas om que tambem se
vendorom drogas permittida~, mais e.•ooo.

S :3.• De.cada uma clasditas ca~as em que t,ilub8lU se
vo~de.rem anelOS, solla,couros, sal e quaesquer g(~noros do
palZ, a e 'cepção du bobidas espi"itunsas, mais 4$000.
. S 4 .• Do cada uma casa om quesevendorem Illulhados
lmporbdos e genoros do paiz inclusive, 8$000.

S 5.. De cada casa em que so ve:'lllor aO'uardento o
restillo, 15$000. o

S 6,0 Do cada casa em que só so vOl1llerem gouGro:;
alimonticios, 5$000.

S 7.. De cada botica legalmente aberta, 10:-:;:).,
S 8.. De cada um hotel ou hospedaria, ij' lU J.
~ 9.' De cada.uma C'isa de jogo' permittido', G:):;;OO
S 10. De cada lima ca~a tio bi~!lal', ,!:I,'.)OU.
S 1~. D3 cada u ma fabrica de cha 1'11 t()~, cig;lI l' :,

fumo picado, ou de LIma casa especial do vender e~tes
gonoros, 10. 000.

S.12. De cada uma ca~a, I"ja ou tenda tle alf:. iie,
i'apa.telro, sallei 1'0, ma !'cenei 1'0, fon'oi 1'0 011 f] \la 1(PlOl'
olhclJ1a não com prchend Ida nestas postu ra~, 10. 000.

S 13. De cnda uma casa ou fabrica de v(;:llIler foO' s
a rtificia es, 10$000 réis. o

S 14. De cnda. casa ~e capitalisia, escl'iptorio do
advo~ado, cnnsu1torlO. medICO ou cirllrgico, 1O:j)000.

S 15. De cartorJO do urph:los, 10$000.
~ lG. De carla cariol'jo de tab1l11i,les, 5 '000.
S 17. De cada r1eutista, 20$000.
S 1S. Do ca~la rotra ti..ta, 00$000.
~ 10. Do cada Cll:m do padaria, podondo vender na

rua, ;)$000.
S 20. Pela vencia de CJ u itallllas nas ruas, 2.,000.
~ 21. Do carla uma OtliCill:l ou casa d() latoeiru

funileiro (ltl caldeireiro, dontro das po\"oações, S. '000. '
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De caJa lavra de oUl'o,de talho aberto, ou minas,

~ 22. Dê c, da uma da ditas casas ou oflh:iI\ ~, for
da~ povoações, 20. '000.

8 2:3. De (;uda casa de negocio, quulquel' que s~ja,
fora da~ povoaçõe", a margem de esteada", oU lugarlls l'O-
lados, alem do~ impostos dos 8~ 1.0 a 0.°, 5O.$OUO.

8 ~L D<l (;ad~ mascate que vender f,lzellda~, arma-
rinhos etc., 150$000.

8 25. De cada ma~cate de objectos de funileiro, la-
toeiro e (;aldeireil'o, 50'000.

S 2G. De cada musc:lte que veneler objectos ele ouro,
pra ta, ped rao; preciosas etc., exCep(;ãd fei ta de artbfactos
mineiro.', alem da llulIça do art. 178, 200$UOU.

Pal'a eifecLiva execuçãc) dos paragraphos antecedentes,
S1.0 obrigados os inspectores de quarteirão a exigir do
mascate que apparecer no seu qual'teil'ào a respectiva li-
cellça; podendo cobral-a, quando não a apresente: multa
de 10$000 ao illspector que não cumprir 0:;1<) dover.

S .27, De cada lIegoc an te de es"ravos que comprar
vellder no municipio, 100$000.
S 28. De cada e,pectal.:u10 publico, ú excep(;iio do

theatt'o particular, 20$000.
S 28. Do cada botequim ou barraca para ,"Cll,lcr

bebida, alcoolica" em fLlstejos ou outras rouniões, 10, ,)00.
S 30. De I.:a:lu pnrtailol' tie realejos ou OULrl)~ d-

vortllnentos de que recebam paga, 10$000.s ::H. De <.:u<!aaçougue em que ~e veIl'ler carne,
5 '000,S 32. Dc cacla cab'!ç:l. de gado vaccum que se matar
para vender, 1$'200.

S 33. De l:ada porco quc se mataI' pal'a vender, 500 I'S.
!3 ;).\. De cada V;I(;ca do lelte,dentrodas povoaçõcls, alelll

de UHla para cada <.:asa, f.i$000.
S:.l5 De cacla vendedor de leite vindo ue fora ua [10-

voac{Lo, 2$000.
';:j ao, De cada matricula dI) cão, 2$000.
~ :n. De cada olaria, fabrica de tijolos ou telha~,

10$000S 88. De cada carro (lo aluguol. uontro do municipio,
0$000.

S 30 De caLla rancho de tl'opa em flue so veuLler uli-
lho, 0$000.

~ .10. Do C<l.,Jamoinho. ,lislante
ç0es até nUI kilOll1otrd, G.~()UIJ.

S ,11. De <.:adaeng"lIlHl 110 serr:l, 10$OUO
S .~~. l\:l:t \:onda do ()bra~ du (urro, como freios, espo-

ras e t.1C:V;;anelO", rodos, tecido: (lo al"odão chicotes e
mais trança,los de couros o obras de chifl't~ etc.', {j. 000.

S 43. De c;l,la. lavradol' quo plantar P01' conta (lr' pria,
pel'cebendo para si todo o l'esul ~adu lia col hei ta, 2.;000.

~ 4\. Do cada pl'{)priolario de P()quenos si tios, 4$000.
S 45. De cada [lroprietario tl poquenas fazondas, quo

tonha eí1'Jcti vamon te a te dez trab;t1 hadlJres, 0$000.
. S. 'Iü. Do calla proprietario lle fazonda ru['al, qne tenha

ef1ectIvamente empregados de 20 tl'abalha.loro", lU$O(JO.
S ,!7 .. De CHIa proprietario das ditas.fazc\lIl"s que te-

nha eflectlvamento ern[Jregados ató:30 trabalhadores, l;)~OÜO.
S 48. .De calla proprietario das d itas fazendas, q ue te~

nha etrectlvamonte empregados mais de 30 trabalhadores,
20$000.

S 49.
6$000.

S 50. De ca,la cargueiro uo aguardente, vindo de fora
do município, 1$000.

~ 51. De caua registro de titulas nos iivl'oS da camata2~OOO. I

S 52. Da aferição de pesos, 2$000.
S 53. Da aftlriçi10 de medidas de capaci<1arle,:?$)OO.
~ 5,i. Da aferição de medid:ls lineares, 2.000.
S 55. De cada revista fui ta annualmente £leio procura.

dor, 5$000.
AI't. 181. Revogam-se as <1isposiçõJS em contrario.
!\lando, portanto, a toclas as autoridades a quem o con1l

cimento e execução (Ia l'oferi<1a IV~solução pcrtencer, que a"
Cllmpl'am e faç:llTl cumpl'ir tão inteiramente COIIIO nella :0
contem. O Sec['etario ,Iosta Provincla a faça impl'imir, pulbi-
cal' e corl'el' Dada no Palacio da Prosidonl.:ia da Provincia de
Minas Goraes, aos vinto dias do mez do De:~ombro do AnDO
do Nascimento de Nos~o Senhor Jesus Uh['isto lIa miloito-
centos e oitenta, quinquagcsimo nono da ln<.lepenucncia a
<.loIm perio.

JOAl'~UUtlJ03E DE SANT'ANNA.
Para V. Exc. vor.

Anaclcto Quell'()ga Martins Pereil'a a fc?.
Selluda e publicada nesla Secretaria aos 21 de Janeiro.

de 1881.
Camillo At~quslo Marla (te /Jr'llo.
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l'tESOLUÇÃO N. 2it>7-DE 20 DE DEZE~lBRO DE I, ~O.

Contem o co,ligo do posturas da Call1:lI'[ll\lullicipa! do Moute Alcgl'o.

o C\)nego .Joaquim José de Sant'Anna, Cornnwnda<!or
rIa Ordem de Ctu'i::to o Vice-Presidente da Provincia do
i\Iinas Gemes: Faço S11 bel' a todos os seus ha bi tall tos,
que a A ..~omblea Legisla ti va Provincial, sobre proJlosta
da C:.llllélr1l.lIIuuicipal de .Monte Alegre, decretou a Reso-
lução s<.'guinte:

TITULO 1."

DISPOSIÇÕES GERAEs.

Art. 1." Quanr\o no-tas posturas qualquor artigo con-
tiver mais de Ulua disposil:ilO, o US) das palavras-multa,
prisão, ubrigação de raZ'~I' ou lIão Í;lzor-sugúita u contra-
ventor il. pena estabelecida pela infracc;,\u do cada ullla dis-
po.;içilo, excepto quando pelo me,mo artigo seja o contra-
rio determi'lado.

AI't. 2." Para o cumprimento da obrlgaçào do fazor
ou nào fazel', se assignaril. o prazo de 24 horas para o sou
principio e o que fuI' razoavel para a sua ultimação, e não
excedendo a importancia a dez mil róis, mandara o juiz t1e
paz faZer à custa do ubrigado.

Art. 0.° As licenças são pellidas ao presit1ente da ca-
mara, o da concessão ou denegaç<lo dellas poderão as par'-
tos que se sonlirem aggravadás, recorrer a Call1afa reuni-
da, instrui ndo sua q uci xa ou aggm vo.

AI't. 4.° Para a concessão de terrenos para erl:flcios,
a ttenderá a camara a que en tre os terrenos cpncedidos
nào se inutilisem espaços. '

Art. 5. o Ql1ilnnO dous ou mais indi vieIuos req uerer0m
simultaneamente um mesmo lugar, terá prefcrencia aquel-
le que se obrigar a construil' ou fazer a Casa com melho-
res condições, asseio e solidez para aformoseamento das po-
voações.

Art. 0.° A' camal'a, para edificio, não concedera
mais q ne 23 metros de frento com 33 de fundo, e por iSSQ
nada verceboni..

- 1\11 -

Art. i. o O PI'OUncto das uI'l'ccadaçõe, perLencen te, ao
c 1':'0sorá recebido pelo procurador.

Art. 8.0 A C:lJnara autori~ará ao procuradol' a litH-
pondel', n0 interval10 de cada sess;10 orr!inaria, a lluanti.t de
trinta mil reis, sendo estas e todas as despezas quo fizer,do-
cumentadas e apresentadas em relatorio ú call1ara, 110 pri-
meiro dia de se.;s:1o, para ~erell1 examinadas.

At't. D.o O {h;cal, 110primeiro dia de ~ess,10 orrlinal'ia,
apresonturit á camura um rdatorio Oln que, com a" infur-
mélc:õos que tive:' obtido, da rà parte ci rcumstanciada do
segu iG te:

L" De todas as contravençõ~s que se houver dado no
municipio, o das mnltas que huuver inipllsto. acompanhan-
do a estas o respectivo auto, que sera logo I'emettido ao
p:ocurador, para promover a cobrança amigavel ou judi-
Cial.

2.° Dos serviços que houver feito e dos quo houver a
fazer nail constl'ucções publicas, asseio das ruas e praças,
calcu lando suas necessidaLles e propondo os meios para o
seu e{feito.

Art. 10. Para o restricto cumprimento do artigo an-
tecedente, serA em cada distl'icto nomeado um agente fiscal,
quo rela tarà ao tL;cal desta cidade todas as con tra venções,
?nviando este () r~latorio e os autos das multas (1 ne hou ve
lllJPO,~to, até ao dia 30 de Março, Junho, Setembl'o e Dezelll-
bl'O, para que wjam ellviados pela Call1al'R ao procurador,
a tim de cumprir «) disposto no art, 13.

S unico. O fiscal e agentes que se mostrarem
negligentes no cumprimento do artigo nono, serão multa-
dos em vinte mil reis e !lO dobro na reincidencia,

. Al't. 11. Aos (]scaos e seus agentes compote vigia r (IUO
seJam e~ta~ posturas obs'?rvacla~, [)I'OmOvoIH!Osua boa exe-
cuçào, dentro dos limites da. jurisilicç,lo de sou cargo.

Art. 12. O.(]scal .• tenc!oconhecirnentode qualquot, con-
tl'aVonç:lo, depOIS de Intimar o contl'ilventor, dando-lhe sci-
cncia das penas om que tiVeI' incorrido lavrarit auto que
assignara com duas testemunhas.' ,

Art. ~3. C?m esteautoavisarào contraventor, que,não
pagando ln?Ontlll,ente a. multa que houver siJo imposta,
lira donunclado a autonuadt~ comlJotonte, nu furma do art.



TITULO 2,'

CAPITULO 1. o

UO À.SSEIO DAS POVOAÇÕES.

.\05 infractorss do artigo anteccdent~ • s~o,Art. :26.

fúU~ta d. quaron a pur cou to da importallcia do
vo Imposto.
, .~[:t. 22. O, anuo financeiro da. camarJ. :;0

prlmollo de JaneIro ao ultimo de Dezembro.

DO ALINHAMENTO.

A!'t. 23. Fica ~reado no, ta cidade, e em cada anai.l~?município,. UI!l allllhador, que ven<.:erà 'v$OOO de cad
Í1 en to de eclIficlo 'Ino alinhar.

. Ar,L 24. As ruas e travessas que se fOI'em formando
nesta CHiado (3 nus povoaçõos do munici i . t1 r(Tura le 't' t ' , P o, cell erã a
. ,0, (OI o n~e ro~ e oItenta centímetros; e quer nes-
tas,.c~lt1l'o,r~as que JU ~xlstom.nenhum J'redio sera construido
t I em 11lcaclo sem llCelwa Ilar'l se 111'-' . ~ f. . .'( , ( "manual' azer Q
clHnpetellte allllhalllento: multa de 8$000 . I lI.'
çao de (Iemolir a obra. ' a 0111 (a ourlg:'l-

Art. ~5. O" predios edificados ou reedificados de u
tra ta ° ~rtrgo an teceden te, deverão O'uardar a simotr.

q
e

r gulal'lda.de mencionadas nos IJ"l'an'raopllo .' t la eo ' " ,l' ° S segu 111 es: '
I. Os pe:; dIreitos sonio de tros metros e oito centi-

me~ro~ a tres metros e noventa e seis centimetros da ' 1 .
(~ a, lU,lha do telhado" sondo sempre as soleiras ievan~~:~:
da tcrr,t,pelo menos vInte o dous centimetros

')oN I . "-, I en 1uma porta ou Janella se abri ra nos ou tões da!';
cas~~" a fin~ de Ilào embal'açarom a constl'ucção de novo',
t.dlti~I~,S unltios un~ aos ou~ros, excepto quando forem aber~
,l-; p,al:t o.' rospe<.:tlvos quln taes ou pa toas.
,~. Os terrenos que s~ acharem aoel'tos enlt'e os odi-
ei .~ I~OS arruamento,s, ~el'ão tapadlls por seus donos com
11UI,O(..~(~OUS metros e vinte centimetros de altura, de e-
, ra~i t,dpa, a~obes rebocadOs ou de pranchões de aroei~a
19ua monte carados. dentro de um anno da adopção (Ie.tas:

sturas. '

205 do cotligü do pl'o,~es~;o,a<.:ompanh:wJo it llanunci'!
spe<.:tl \'0 au LO.

,\I't. I,\. Nos processos do inl'l'<lcçilo, inslaura\los [lol,:>
flscaes ou cn<':1ll'l'ogadus tias al'l'lJ<.:adaçc1Bs uas I'undas do
Inuni<.:ipio, terão osto:; dir0ito a I'o<.:oberquarenta, por <.:n-
to, deduzillos da quantia liquida quo se I'e<.:olhor aos cofros.

Art. 1;). O li::i<.:ulo sous agentes, quando julgarem ne-
cessaria, p:tl'a qualquer diligen<.:ia, poderão ser acompanha-
lIos dos escri vãos do j ui4 do paz, do:; otliemes de justiça
de qualquer juizo, precedcntlo seicn<.:Ía ou requerimento il
aulul'idado cumpetente. Estes ompregados vencerão o quo
por diroito lbes coubel' pelo:; a'clos que praticarem.

Art. lG. Ao contruventor que não tivúr bens 011

meios para pagar 11 multa a que tiver sido condemllê.:do,
occultar, alional'ou dispuzer Jos bens que po~suir,serit ella
reduzida à prislo p,'r taulo tempo quanto :,e,;a neces~ario
para o pag,1lt1l111toa l$OJO por llia. com tanto quo a pri-
são nã, ex<.:eda de dez dias, e nas rein<.:i(\on<.:ias a trintit;
sondo :solto 1030 que pague a multa, ou dê fiador idoneo.

Art. 17. O procu ra,\or perceberá, pela aITecall:).ç:l0
que fizor, vinte 1'01'cento do que reclilber, excepto das llUO
trata o art. 1f, o das quantias prestadas pelos cofros pu-
blicas como auxilio as despc'zas municipaos, bem como as
proveniente" de doação e (louativos.

Art. 18. li..multa ou llualquor pena esbbeledtla nes-
tas posturas não isenta o infractor de pagar o ropcdivo
illlP0.itO a que esleja sujeito, e nem do sati~fazer us da.
mnos causados.

Art. lü. A call1ara, quanrlo tenha ele empregar qual-
quer dos agentes fiscacs em commis"ão que exceda do tros
dia:;, lhes mUI'carà uma gratificaçãO propor<.:iúnul it impor-
tancia do serviço e it distancia quo percorrer.

Art. 20. Nus eonces'ões de terre::lOS ou lugares para
c<'lllstrucções de casas, a camara d'3verit regular-se cle
sorte que as povoações comecem do contro pam o" lados,
evitando que'ejam habitauos os arrabalc\es, antes cle estar
o interior occupado, para que nas ruas, entre um e oulr0
morador, não se in utilisom espaços.

Art. 21. As licenças para a continuaçãO elas casas
~lc negocio devem sel' req,\\cl'idas (\t6 ao dia :3 de l"overcirQi



paragraphos se imporá. a multa
nas reincidencia~. ' '

Art. 27.' O que obtiver licença para coustr~ll~ edl-
ficio, o começarà. dentro de ~m anno, e o concltura ({on-
tro de outro; e não o conclumdo no prazo marcado, perde
o direito que tinha ao terreno, o qual podera. :;er conce-
•lido a outro. .

Art. 28. O alinhador que, mal servmdo, ()ffe~der o
alinhamento, por erro ou qualquel' outra causa, ~era mui-
tarlo em 3(,$000., .

Art. 29. Os proprietados das casa~ ou predlOS serão
obrigados 'a caiar as frentes uma ,vez em cada anno, ou
quando for dete:mi.nado, por edltaes: multa de 8$000
e do duplo nas relllCldenclas. .

Art. 30. A's pessoas de manifesta pobl:eza a c.a1l1a~a
dará a cal necessaria com que possam cumpnr as l\1spOln-
ções do artigo antecedente. " "

Art. 31. As licenças eXigidas neste. capI.tulo serão
dada\; depois de ouvido o fiscal, llue inform~l'à SI o ~urrenf)
está devoluto. e em caSO contrariO não sera cor1ced1l1a.

Art. 32. Esta cidade comprehende os larg(~s da Illa-
triz e do Rosario; e as ruas: Direita, do CO~lInerclO, de S,.\O
Francisco do FoO'o, do .Jaraguã., da Boa Vista, do Rosarl~,
Vinte oit~ de Setembro, Nova, Primeiro ele Março" d~ S.
Pedro, c eleS. Sebastião, e beco~: das Flores e das Olivelra~.

CAPITULO 2 .•

OBR~S PUBLICAS.

A.rt. ;)3. Serão feitos pela camara os reparus dos edi-
ficios, prisões, calçadas, po~tes, tanques e outras qllaei-
quer construcções em beneficlO commum.

Art. 34. E' prohibido:. .
1.. Abrir encanamentos publlcos ou partlculare~, ,lia,

ruas ou praças, sem part'cipação do fiscal, que assIstira.
2.• Fazer quaesq uor excavações nas ruas, praças ou

suas visinhanças.
3 .• Fazor alpenrl res ou paillos na,.; ruas ou pra(;as.
4. Lançar materias o ('1l1aesquer illlmundicias nas rua~

~ pra\~a.,. 011 Olltupir encanamentos publicl)s e particula-
res: multa de 10$000 a 30$000.

Art. 35. E' igualmente prohibido:
l.. Esgaravatar e tirar terra na" cal~~ada8.
2 .• Tirar dos encanamen tos publicas ou particulares

aglllt para o proprio uso, SOIl1 auoorisação competente:
mlllta de 10$000 a 30$000'0 do duplo nas reincidencias .

3 .• Tirar ou anllinar o:; materiaes das fontes, pontes,
calça':!a3 e outras l[llae~quer cOllstrucções publicas ou par-
ticulares, que prejudiquem sua segurança ou duração: pe-
na de tres dias de prisão e multa rle 20$000.

Art, 36.' 05 proprietarios dos terrenos onde nascom
as aguas da sen.idão publica, não poderão escavaI-o: ou
I ccupal-os, de maneira quo diminuam ou desviem as
mesmas agu<lll, ficando-lhes salvo o direito de indemni-
,ação pela desappropt'iaçl10: mnIta do :~O$OOO, e obrigaçãO
de restituir as aguas a seu curso o['(linario, sob pena de
seis dias de prisão.

Art. 37. Os donos das aguas naSCidas ou encanadas
em seus quintaes ou pateos, são obrigados a dar esgoto a
ellas e all encanar, (le sorte que não damnifiqutlm as ruas
e nem as obras e bomfeitorias dos visinhos:multa de 10$000
a 20$000.

Art. 38. Os enC,luamentos se conservarão sempre
limpos e em bom estado à custa de seus donos: m uHa de
5$000 a 8$000, & obrigação de o fazer.

Art.".39. 0inguem podera impedir, sondo previa-
mente aVIsado, que se encanem as agl1ag publica,,, em ter-
reno rle 1\lIa pl'oprior.!ade, uma vez q lle seja indemnisado
rI()~ prejl1izos resultantes, que serão :lTaliadol:l por arbi
tros nomeados por ambas as partes; da mesma forma, nãn
pl)l\erão impedit' que se façam limpezas nos reforido;; en-
canamentos: multa de 10$000, e pel'lla do direito de indem-
ni~ação, quando os prejuizos nl10 excerlam a 20$000.

Art. 40. E' prohibido rleixar carrel' aglla fora do.
fegos, de maneira que l{amnifique a~ ruas: o dono do rego
tl'l allnel ll'agua. d'onde provenha a contraven~~ão eleste
I)l'l,i (), sofTrorà a mnHa (le ';"000 e do rlupIo nas roinci-
~mcia~.



CAPITULO 3.•

LIMPEZA.

Art. 41. E' prohibido: ..
l." Lançar nas ruas e praças immundlClas de qual

quer especie. .
2." Lavar roupa, ou do qualquer modo supr as aguas

dos regos e fontes do gozo publico. ,
. 3 .• Criar porco:,; dentro das povoaçõe!l, consentllldo

que vaguem soltos. _'
4," Vagar soltos, dentro das povoaçoes, cabntos e ou.

tros animaesdamninhos. .,.
Multa de 10$000 e do duplo nas relOcldenclas.
Art. 42. O; allimaes referidos, que forem ellc~n-

trlldos nas ruas depois da imposição da multa, precedida
de aviso aos donos, serão levados ao cu.rral do consolho,
e ahi, sem rriais.formahdade, serão vendIdos em hast.a pu-
hllca pelo maior preço que s~ offerecer. em benoficlO do
co'fre municipal. .

Art. 43. Os proprietarios são obrigados a COllsenar
limpas as suas testadas: a testada nas ruas compreh~nd6
a metade das mesmas, e nas praças cinco ~et~os e.ClllCO
decimetros: multa de 6$000 e do duplo nas reIn~llJ.encIas:

Art. 44. O fiscal e seus agentes, até ao dia 3 de cad.a
mez correrão ali ruas e praças, para verificarem o 'umprl-
mento das disposições contidas neste capitulo e no art.
35, e punirem Og contraventores: multa de 4$000 00 ca-
da vez que deixarem de fazel-o.

TITULO 3 .•

SiUDE PUBLICA..

Art. 45, A caroara nomearà vaccinador,. escolhendo
para isso pessoa habilitada, em quanto não o tlvtr nomea
do o Governo.

Art. 46. E' permitti(~a a venda de ~rogas nl0 !t
nenosas nas casas de negocIO, precedendo licença especial.

Art. 47. Os que venderem remedios adulteradog ~p.
fabificados, pll.garátl uma multa de 30$000, e soffrer~o OItQ
d ias de pri:srio. '

Art. 48. Fica ex.pre~sament. prohibido:
1.. Vender substancia~ venenosas a pesloas li nes

u iscravas, sem regponsabilidade de pes,oa conh(lcitla e
de cvnceito, e que tenha collhecimento que o abone a
rispeito: multa de 30$000, dez dias da prisão • do duplo
nas reincidellcias.

2.. Cousenti que vaguem nas ruas cães damnadas:
multa do 20$000 ao dono do cao, podendo qualq uer
pessoa, sem que se POS:iaeXIgil' satisfll.çâo alguma ou in-
liemnisaçAo, matar o cão que encontraI' com este sofri-
mento, ou mesmo signaes delle.
3. Matar gado que tenha ferida ou signaes de qual-

quer doença: multa de 20$000 e do duplo nas reincidencias.
4." Matar Deixe com veneno: multa de 30$000.
5." Fingir:se ins,pirado por potendas invisi veis, pI'e-

dizendo ca.sas tristes ou alegres, de que possa resultar
p-rejllizo a alguem: multa de 10$000,0 cillco dias de prisllo.

6." Inculcar-se curador de certas molestias ou ell-
ferrniclade,poI' segredo, feitiço ou omçõas: multa de 30$000,
e oilo dias de prisAo.

Art>. 49. E' prohibido sepultar corpos dentro das
igrejas e povoações, fora dos cemitel'ios publicos: multa de
20$000 a 30$000. .

Art, 50. A camara designará os. cemitertos das fre-
gnezias e capellas do seu municipio, que ainda os não
tiverem, assignando prazos razoaveis, pas:5ildos os quae:5,
nlIo sara permittido o enterramen~o sii1a:onesses cemiterios.
sob as penas do.art. àntecedente.

Art. 51. A camara podara prnrogaI' o prazo do al't.
precedente, quando doutro dalle nlIo se possa fazer o Clt-
fniterio ou cemiterios.

Art. 52. Reputam-se contl'aventore~ tio art. 49:
1.. Os fabriqueiros.
2.° Os procuradores de irmandulle ou os que :5UUS

vezes façam. .
3.. 0:1 parochos ou capelllles que mandarem fazer os

snterrumentos nos recintos dos templos.
4.. Os herdeiros ou testamenteiro que mandarem

nterrar no recinto dos templos.
5,. 03 que mandàrem ou consentirem que I' façam



TITULO 4.°
etlterramentos no recinto do::! templo:!,
covai.

Art. 53. ~'pormi ttido aos particulares formaret
carneiras ou catacumbas nos cemiterills publicos, para eo-
tel'l'amento de peg~oas de sua familia, pagando pela li-
cença 12$000.

Art. 54. E' prohibido estabelecer as p070ações cor.
tumes de couro:!, ou outra qualquer manufactura que pos-
sa prejudicar a saude publica: multa de 20$000. alem
da obr1gaçào de de.;fazer o cortume ou manufactut'a, sob
pena do quatro dias de prisiio.

Art. 55. Ir pt'ohibido estagnar-se agoas, de matHlil'a
que possam, corrompendo-se, determinar o apparecimento
de epidemias: multa. de 6$000 o do duplo nas reinci.
dencias

Art. 56. O juiz de paz do districto da cidade, o fis-
cal e o seCretario da. camara visital'iIo todas ag botica::! e
casas do negocio em que se venderem remedios, exami-
nando-o,; e exigindo a apresentação das respectivas licen-
ças. ~stas visitas terão lugar, au menuoS ,luas vezes por
anno, até aos dias 80 de Junho e 31 de Dozembro.

Art. 57. Nos outros districtos, estas visitas serilo 1'ei-
tas pelo jui;l, de paz, seu escrivãâ e agente fiscal.

Art. 58. São permit~idos os cemitel'ios particulares,
nas distancias maiores de q ua tro leguas dos cemiterios pu-
blicas, precedendo licença, que a camara concederà gratui-
tamente.

Seus donos serão obrigados a enviai' aos juizes de paz
dos respectivos districtos uma nota, contendo os nomes,
condições, idades e estado das pessoas cujos corpos foret.
sepultad0s: multa de 10$000 a 20$000 e do duplo nas re-
incidenciaíl.

Art. 59. E' prohibido:
l.0 Vender-se ~limentos corrompidos.
2. o Falsificar generos alimenticios, addicionundo-Ih'3s

substancias estranhas que augmentem o seu peso ou volumo e
lhes communiq ue pro1Jriedades nocivas á saudo.

Art. 60. E' prohibido utilisar-se, usando ou vendendo,
da carne de rezes achadas mortas, qualquer que sQja a
causa certa ou presumivel da sua morte: pena .de quatt.o
llias de prisão e multa de 1O:ji000a 20$000.

Art. fil. Os boticarios e negociantes que se oppuzere

lj.'O ex.:une de que tmta. o art. 56. serão multados em 30$000,
será elle feito, i ndGpendentemente de

meios Iegaes.

SEGURANÇA PUBLICA.

CAPITULO LO

ARTIFICIOS PREJUDlCIAES,

Art. 02. E' prohibido pedir esmolas com bandeiras.
imagens ou paineis de santos, sem !icElnça do presidente
da camara, excepto nas 1'reguezias, com bandeiras do Di-
vino Espirito Santo, do Martyr S. Sebastião e do Padroeiro,
quando o prllducto de taes esmolas for empregado em seus
festejos, e não excedendo aos limites .1e cada uma, selu li-
eença.

Art. 63. Não se poderá abrir casas de jogos licitos,
sem licença, e.nollas ou em qualq uer ou tra ficam prohibid08
os jogos de para1la: multa de 30$000 e do fluplo nas rein-
cidoneias.

Art. 64. Não se admittirão nas casas publicas de jogo
filhos'familias e escI'avos a jogar: multa de 30$000 ao dono
da casa, alem de pagarem-n'a os jogadot'es cada' um de per
si: estes ultimos contraventores sotrt'Ot'liO a pena de tres
dias de prisão.

Art. 55. E' prohibido toda a especie de jogos nas ruas
e praças publicas: multa de 30$000 a cada um individuo
q ua for encontrado a jogar, e nas reincideneias o duplo
e tres dias do prisao.

CAPiTULO 2,0

MEDIDAS PREVENTIVAS DE DAMNO.

Art. 50. E' prohibido montar em animaes bl'<\vOS na.s
ruas e praças: multa de 10$000 a 20$000.

Art. 67. E' prohibido: .
1.o Fabricar pol vora ou q ualq uor ohjeeto suscepti.

vel de ex.plosão. denh'o das povoações.
2. o O fogo de roq uei ra, buscapés e bom bOas.
Multa de 10$000 e do duplo nas roincidoncias.
Art .. 68. Sempre que os sinos derem signal de ineen.

,lio, todas as pessoas, e principalmente os ótllciaes de car-
pinteiro, ferreiro e pedreiro. são obrigados a accudil' Q



TITULO 6.°

contrjbuir, pelo!! meio~ a seu alcance, pal'a a exiincçiio i
fogo em qualquer euificio publico ou particul~I'.. .

Art. tiO. O sachrist<lü é obrigado a daI' :;Ignal de IA-
cendlO em qualquer edificio ou obra, logo quo delle tiver
noticia: lIlulta de 20$000.

Art. 70. g' prohibido fazer fojos em turras não cer-
cadas, ainda que proprias, sem provlamelllu avisar aos fi-

sinhos cUlIfinantes a existuncia delles, a maneira por quo e
o sitio em que estejam feitos: multa nu 10.000 e desfazi-
mento pelo contraventor.

Art. 71. Ninguem podera ter soltos na porta,ou con-
sentir que assim vaguem,animaes uravos,que possa!n oífen-
der aOS que passam: multa de 10$000 e du duplo nas rein-
cideRcia~., podendo o animal ser morto. por q ualq uar, tIuan-
(11)por eUe fuI' investido Oll acommettldo.

Art. 72. o E' prohibido ter cães soltos nas ruas e pr~-
ças, ou consentir que assim vaguem, excepto os perdiguei-
ros, veadeiros o dogues, que deverao estai' açamado:;:
multa de 4$000 e do dobro uas reincidencias.

Art. 73. E' prohibido criar ou Ct)nservar eguaa 11l)8

patrimonios, ou tel-as :;oltas e vagai\l:lo nas ruas e pra,ag
das povoações: multa, por cabeça, no 4$000, e as eguas
serão recolhidas e t.;omidemdas bens do evento, quall-
tIo não forem reclamadas dentro do oito dias.

AI't. 74. O:> proprictal.jôs que morarem em t.;aS:l!'iar-
rendadas, e o:>que po,suirem pre(\ios dentro das POVOllçUell,
s:10 obrigados a extrahir os fOl'migueiro;; quo existirem den-
tro de suas propriec1ade~, qnintaes ou patcos, todas as ve<les
que forem para isso admoesta(ios pelo fiEcal: multa dll

10$000.
Art. 75. Nas ruas, prl1ças e lugares publicos, sentO

elles extrahid()s à custa do cofre municipal.

TITULO 5.°

lIlORAL E BONS COSTUlIlES.

Art. 7ti. E' expressamente prohibida.'a dansa neno-
minada-batuque, ou qualquer outra, com alga%arra e vo-
zerias obscenas, de maneira que offendam il moralidade pu-
blica e incommodem aos visinhos: multa de 10$000 ao

dono da ca~a ou inquilinq, e de 2 000 a cada uma pe~SQaJ
qua fizer parte do aj untamento, alem do desfazimento dest "

Art. 77. E' prohibido vagarem,pelas estrada" ruas
prc:lças, loucos furiuso,; ou pacilicos e beIJados, q ue affron~
tem a moralidade e segll rança pc 'soa 1; o fisca I commulli-
caril ú autoridade cOlllpetentll, a fim de que os faça recolher
à prisão publica, não havonc1o estauelecimellto proprio, ou
pessoa que delles liuei ra se encarrogar.

Art. 78. E' prohibido:
1.0 Offendel' á moral .com actos, palavras ou gogtos

obscenos.
2.° Ter altercações e empregar palaVl'as qne linnl a

honestidade.
Multa de l5$000,do duplo nas reincideneias e cinco dia'

de prisão.

DIVERSAS MlmIDAS.

CAPITULO 1.0

CONTRAVENÇAO UO.'TRA AS PESSOAS.

Art. 79. E' prohibido eomprar a escravos qualq UI'
~bjécto, sem licença de seu :;enhor, ou faculdade por est.;rip-
to dos feitores e pessoas que sobre os mesmos tenhal1l au-
toridade: multa de 8$000.

Art. 80. Nenh um masca ta de quaesq uar generos po~
dera vender suas mercadorias a escravos de qualq ner fa-
zendeiro, sem permissão dos respectivos donos ou admillls-
tl'adores: multa de 15$000.

A ('t. 81. E' prohibido:
1. ° Espancar animaes mallSO:; e uteis.
2.° Corlar as crinas au caudas dos ailimaes, por acinte

a seus dono:>.
3, o Escrever disticos ou Letreiros nas portas ou pa-

redões em aífronta aos donos ou a alguem, e sujar as
mesmas paredes e portas com iml11ulldidas.

Aos infractores do S 1.°-10$000 de multa, aos do S
':".0-20$000 e aos do terçeiro-20 . a 30 000 e oito dias d~
priSi\o: duplo nas reincidencia~.



Dal' tiros a qualquer hora

5.• Soltar gritos e vozerias depois das nove horas da.
noite: multa de 6$000, " .',

O sachristão seri obrigado a dar no ::IlllOda matI IZ
o signu1 das nove horas: multa de 2.$000 de cada vez
que o não fizer. ' ,

Art. 82. E' prohibido o uso ne armas Off61lSlvas
nas povoações: mu1t~ ~e 10$000 a 20$000.

São armas olfen:l1vas: .
1.0 Espingarda, c1avina, c1avinote, garrucha, rewol-

ver e pistola, n
'). Espada sabre refte espadão, estoqub, faca e pon-,." " , , , , . dual uerta, punhal, azagaia, lança, chuço e fouce e q q

tamanho. 'd f
Permitte-se aos carreiras e tropeiros o uso e aca

de pI)nta, felTão e foucinha, ~m quanto anda,ram. 110 ex-
ercício de sua profbsllo; assim como aos caçadores o uso
da e:.lpillgarda. .' . , d

Art. 8:3.. Fica prohibalo o bl'lnquedo do entl u. o na:s
ruas e praças, por qualqller maneira que o pratiquem:
IDulta de 2$000 de cada inCI'ador,

Art. 84. E' prohibillo arrastar pios pelas::;rltas Q

pl\lçaS, excepto em carretões e zorras: multa de ?$OOO.
Art. 85. Fica pl'ohibldo entrar e~1 qu~nta~s li)

plantações alheias, sal vo o caso de n8cessHlade J ustdlca-
vel: multa de 5$000.

CAPITULO 2.°

DA VENDA DE GF.NEH.OS g OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 86. A nenhuma pessoa é perl.nittido atl'a vess~r
ou comprar pOl' atacado dentro desta Cidade, ,das ~OTO",-
sões o.e seu municipio, e nas tlstradas, ~~é á dls~anCla de

t de legua CTeneros alimentlclOS (lestlnados aoum qual' o , tl d t ' ~consumo publico, ~em que tenham esta o exp03 o~ a ven-
da nos lugares do cos Ullle pelo espaço de quatr? ~lOra~,
tanto no tempo de care.stia, com,o_no tie abundanCla. mu -
ta de 30$000 e cinco dias de pns~o ao vende,dor. .

Art. 87. Em tempo de carestia, o fi~cal lllspecclOna-
rá, relativamente á venda de generosl os lugares em 'tue

CostUlllUlIlestar expostos,não perlui Hindu que s•• V91lUãO Pl!ljl

atacado.
Art. 88. Meslllo em tempo de abundancia, guarda

,;e-hão as disposições dos artigos antecao.entes a respeito d
qualq uor genero alimentício de primeira necessidade,
que haja falta.

Art. 8\J. E' expressamente prohibido o uso de pe-
sos e medidas, que não ~ejam os 0.0systema metrico: mul
de 10$000 e do duplo nas reincidenClas.

Art. 90. O fiscal na fregllezia desta cidade, e os seu'
agentes nas demais freguezias do municipio, serão obriga
dos a inspeccionar o exacto cumprimento da disposiçã0
do al'tigo anteceden te, a te ao ultimo dos mezes de J u-
nho e Dezembro de cada unno, impondo ao COl'ltraventor 1

multa comminada: multa do 10$000.
Art. 91. E' pI'ohi bido vellder qui tandas em tabo~

leiros, sem licença do presidente da cumaI'a, pela qual . e
pagará 5$000: multa de 5$000, alem do valor da licenfla

Art. 92. Todas as casas de negocio, armazens. bo
ticas e tavernas se fecharão às nove horas da noite: mul
ta de 2$000.

Art. 93. E' prohibido, dentro do municipio, sem lL-
cença:

1.o Mascatear obras de ouro, prata, fazeilrlas e reme
(lios.

2.° l'irar retratos por machinlts ..
3.° Abrir barracas ou botequins tomporal'io!.
Multa de :10$000, alem do valor da licença, aos

fractores dos SS 1.°e 2.°, e do 10$000 aos dos 3.0
Art. 94. Fica abolido o imposto de aferição, para se

cobrar o imposto especial do que tratam os art. 1O()a 107.

CAPITULO 3.•

DAS ROÇAS, CAMPOS E MATOS.

Art. 95.0 E' prohibido:
1.o Matar seriemas, emas e corvos.
2.• Matar perdizes e codornas nos mozes de sua

creação, que são os de Agosto a Outubro.
Multa de 2$000 e do duplo nas reincidencias.



3. o Caçar nas fazendas, sem licença uos proprietarioa:
uulta de 10$000. E quando para esse fim arroml)a.rem cal'-
ca,s, vallos e l:orregos, estragarem plantações e du~xarem
porteiras abertas, alem da multa, pagar-se-ha ou mdem-
'sal'-se-lla todo o prejuizo causado.

Art. UÜ. E' prollibi(io fazer roças nas terras do pa-
trimonio: multa de 30$000.

Art, 97. E' prolllbido aos socios na propriedade
em commum de l:ultura e campos de criar, empregar mais
serviços ou destruição e cortes de mato do que lhe compo-
em l:on tra a vontade dos ~ocios, e igualmente a res-, , 1
peilO dos animaes lan"ados nos campos de criar; pe o que,
a requerimento dos sacias que não convierem, 'col~correnlo
odos à l'resença do juiz de paz, e nomeando arbltros, de-
clararão o numero de animaes que podem pastar nos campos,
sem destruição destes,e o numero dos alqueires que se podem
Blantar annualmente, de matos ou capoeiras, sem aniqi.lil-
lflÇão das mesmas., .'

O juiz de paz assignarú a cada um dos SOClOSo numcro
9 alqueires que lhe toca plantar L\nnualm.ente, não exce-

<lendo da sexta parte do terreno que pOSSUIr, e o numero
dê animaes (lue porJerá a(1rnitLir no call1po ou pasto, nunc~
excedendo d~ um alqueire por l:aueça. O contraventor scra
iXJlultado em 30$000 e no douro nas reinci~encias'i. .

N,lo comparecendo a parto ou partes Citadas, o JUIZ de
az nomeará ou approvará os arbitras à I'evel:a d'quelles.

Art. 98, Quando as terras em commum forem de
êriar, tl algum do,; socios fiuizer .p~an tal' em algum capão
'Ou capoeira, distante menos de meia legoa dos outi'os ::;?-
cios,será obrigado a fazer cel'ca (le porco e gado; e de meia
e,'Toa para mais,será obrigado a fazer cerca somente .de ga-
do~sob pena de perder o direito de i~ldemnisaçilo: e SI nesta
distancia forem as plantações offendtdas por porcos, o dono
destes sera obrigado o retiral-os e a indemnisar o da-
filno causado por elies.

Art. 99. E' prohibido' aos socio,s metterem gado em
terras de cultura. ou lavoul'a, de que não houver ainda
dlvl~as entre os m8S11lOS,sem que estes convenham, uma
vez que sejam tapadas ou hajam nellas pla.ntações: multa
\Íe 4$1)00 em relação a cada cabeça de anunal cavalia rI

muar ou vaceum, o de 2$000 relativamente a cada
de outros q\laesquer animaes.

Art. 100. O dono do gado
tações alheias, pagarà a multa de 2$000 de cada c
beça de animal cavallar, vaCCllm ou muar, e do 1$000 d
cada c,lbeça de quae~quer outros animaes, tondo sido uma
vez avisado; e isto se verificará, embora n[lO hajam pia •
taçõo,;, mas somente terras cercada~.

Entfmdo-se por terrono cercado o que estiver circumda-
do por cerca de ma,ieira em pé 011 deitaria, ,1e muro, vali
ou arbustos de espinho, capazes (lo obstar a entrada de qual~
quer animal.

.AI.t. 101. E' prohibldo a qualquer I\('ssoa que mora
em far.onda dividida em cammum, conservar alta algum
rez (Iamninha, costumada a entraI' !las roças ou plantaçõe
devÍtlamen te cerca(las.

A rez damninha qUI! for encontrillla nas roças ou plfin-
tações alheias, depois de avi~ado ~) dono, com antece,lfloci.
ele vinte e quatro horas, será arromat.aria em leilão, e o pr0
ducto recolhi,lo ao cofro municipal.

A rt. 1O~. E' proh ibi(\o:
l.. Abril', alarg'ar, arruinar ou mudar caminhos til

I tonas alheias,sem licença de seus danes ou administradore
. 2,. ArrasaI' ou destl'llir vali s, cercas, ta-pumes, pam

qualquer fim, ~em ~t I'ef'l,rida licença,
'ilulta ,1/1 10$000 e do (lobro na~ I'einci,lp.ncia~.
Art. lO;t Os que t1r.sfizert'm SP.l'\'iço~ alheios, e os que

dé pl'Opo~itotleix'l1'elll aLertas as [,orteiras das fazendas e
pastns, sofi'rerão a multa do :{O~OOO e (laz llia,q do prj!'ão,

J:\as (1stradas C/llllmerciaes. os donos rIas fazeJl(las (1 pas-
tos são obriga,los a ler porteil'as (\0 batel', sob (\(\na elo per
der o direito de exigir a multa e indemnisação daquelle'1!
que as deixar abertas.

A rt 10,1. E' prohibido lançaI' fogo em campos ou roça:'!
em cornlllum, sem previoaviso aos sacias, e ,leterminaçllO dI
dia, hora e sitio em que tenl lu/,!:tr o lançame'nt.o do fogo,

As roças devem. ser acei ratlas, OA modo q Ile evi te a pu. ~
f.agem do fogo pa l'a a roça ou capoei ra dos socios.

Os acei ros para as roças deverão ser do tres metros Q cin-
coen ta e dous cen ti IllBtI'OS.

Multa do 30$000' e quinze di",s de prisão,
~ unico; São cumplices na contravenção deste artigo,

o ~)orão punidos com a metade das pena~, o mandatario, fa-



mulo livre, criaà:> (lU camarada; e todos, á excepção destes,
deverão a reparação dos damnus que causarem.

Al't 105. Esta dis[losição é extensi va ao~ proprietaríos
isinhos, cujas roças ou campos esti\'orcm nas extremidades
aas fazendas.

TITULO 6.°

DOS IMPOSTOS l\1UNlCII'AES.

CAPITULO ]'0

EllPOSTO ESPECIAL.

Art. 106. Toda a pessoa que habitar neste município,
tendo POl' sua con ta casa ar rondada ou propria, pagará an-
nualmente a quantia de 1$000.
Os compartimentos em que morarem diver~as pessoas, cum

economia separada, consideram-~e outras tantas casas, para
enbrar-se .,;epamdamente o imposto.

Art. 107. São isentos:
]'0 Os pobres que vivam da caridade publica.
2.° O filho familia:
3.. O criado, camarada ou administrador que morar

:conjunctamente com o pn.trão.
Art. 10$. Alem ,las disposições contidn.s neste capitulo.

o fiscal, o seus agentos nos districtos, enviarão â camara, de
tres em tres mezes, no tempo das seSSÕ£lSordinllrias, uma
lista de todos os habita.ntes do seus districtos. com as alte-
rações que se derem. a qual será logo remettida ao procu-
rador' ,para formar a estatistica, que facilite a cobrança do
imposto no municipio.
. CAPITULO 2 .•

LICE:-<ÇAS ..

Art. lU\). Os negociantes de porta aberta, que So-
mou te venderem genoros riu paiz, pagar,io p91a I icollça
2$000 annuaes.

Art. 110. Os quo \'eurler'om tambem molhados (lo
fora da pr,wincia, pagarão 5$000,

Art. 111. Os negocian tes de fazenda ~ecca pagaul0
pela licellç:l 5$000, e si venderem ,conj unctamente
generos do paiz e molhad'is, 10$000.

Art. 112, Os negociante de qualquer mercadoria

tamhem sal, pagarão

CAPITULO 3.'

nlPOSTOS DETERM.l)1.\TIVOS.

Art. 11;).. O p'rocui'ador cobrará tambem: .
L. Do cada mascate do fazendas, drogas e obJectos de

armarinho, não domiciliaria do município, quer o pen;orra
todo, quer em parte, 200$000. Ficam sujeitos ao
mesmo imposto os q 110 expuzerem ou vendorem em qtlae'.
quer das pO,voações do municipio. . . . .

2 .• De cada mascate rio mUl1lCIpIO, alem da licença,
15$000.a .• De cada mascate de ouro, prata o joias, 200$00.

Exceptllam-se os mascates de artofado,; de ourive-
saria minoira, conformo a disposiçãO da Resolu(;i1o do 1877
que regulou a materia, sob 11. 2448 de 14 de Novembn,
art. 3.•

4 .• De ca.la retratista, 50$000.
5,. ])0 cada dentista, 40 '001).
6 .• D1 carla funileiro, caltl'lil'oiro ou flJlheiro, ná<)

domiciliario do lI1unicipio, mas (Iue exel'l;a csta industria
transitnriameute, 10 000.

7 .• Do carla barraca ou bntC(luim temporario, 8$000.
8 .• ])e carla jogo (ie bilhar '"lU jogo licito, 40$000.
fi .• De cadà ongenho n1,Pvirlo por agua, em que s

falH'icar aguardente, 15$000.
10. De cada rlito movido por bois, 0111

aguardonte, R$OOO ..
11 De ca,la rlito, onde não se fabricar

4$000. . .
12. O.~produdos de en~ellho fabri0ados tora do munt-

cipio,q ue forem vendidos polos cOll'luetf)re~ ólll1com.missão OU
por negociante", pagarão de cada garraf;'Lo dfl nnte e um
litros, ou por banil, :320 reis.

13. De ca.rla IIlIl dia ou noite rie espuctaculll de thea-
tro ou cavallinhos retr'ibuido, 20$000.

14. De cada dito mio l'otr'ibuido, 10$000.
li). De cada espeetaculo do pelotiqueiro', 40$000.
16 De carlá presepe ou riivertimento igual, 8$O()().



17. De cada pe' 'oa.que cond'Jzir caixas de mu 'ic!l., re
lojas, exigindo rett'ibuição ou paga, 20,~000. .

18, De cada uma rOl morta para se voudel' a ca.rn
aos quartos, talho ou secca, 1$000. , , '

ID. D() carla ca:;a em que se fabricar fogu~ de arLlf1clo:,
ou polvol'a, 5$000. ,

20.' !le cal,la um Lilu lo fi uo so reqlstrar na camara,
excepto os Ile ompregados S3rn voncimontos. ~$OOO.

21." Do cada botica ou nogoclO em que se ventIer dro-
ga" medicinaos, 2$000. "

At't. 114. Ao socretal'io da camara se pagara:
1" De cada l'o"isll'o Ué titulo ou diploma, 2$000.
2." Do cada ~ttestado que passar. sondo poditIo a ca-

mara. 1$500.
3," De cada alvará de licença, 1$000.
Art. 115. As pessoas quo qui;l,ere~n obstar, ou do q~al-

quer modo obstarem a cobrança dos l~lP~)stos est~b?~e~~do.s
up-staq P(),tUl'llS, serão multad,\s em 30~OOO e soflletll.O li.

pena. d~ quiuze dias do prisãO.

TITULO 7.'

DOS 'BENS DO EVEXTO.

CAPITULO 1.0

DO GADO VACCUM, CAVALLAR E ~1UAR.

Art. llG. Os bens 110 t'vünto serà/) a(lroho~d.id,(js. de-
positado~, avaliados o at'l'OI~at,allos neste mUnICJ[HO, cO,n-
formo as dis[1osiçõos dosto titulo, recolhendo-se o seu [1l0-
d'Ucto ao cofre municipal.

AI'l. 117. São considerados bens do eTento o gado
vaccum, ca\'a!lal' 0\1 muar, que, com .m,a~ca ou sem ella,
appal'ecer em qualquer partA, do munlclplll, e .dl)n~~o do
prazo do um anoo não so vot'lficar a quem pel tonCL.

Art. 1L~. O gado vac~um, caval\;l~' ou lOual', qu~ for
appl'ehentlido como bens do even to, ~era en trf'guo :1O 'l~PO-
~itario geral, si à camaril. o houvel' lIomaado; ~ lia lalta
tleste, áqu~lle que o presi<\ente nomear,. e sua anemata-
ção sOl'á !'eita em leilão. perante o pre~dento, POI' quem
mais der, indllpi'Jl1dentemente de a vai laça0.

Arl. UO. A arrematação (lestes ben~ ~e~á an~unciada
POF editaos llol dias antes, o nolles se fumra o dia, hora

- ~O~ -

o Iug',H' de !la; a Cf ualitlado o slg'naes dos mosrn03 Lens se-
rão alli mencionados, convidando-se ao mosmo tempo as
pessoas que a ollos tenham direito pal'a os reclama!'.

Al't. 120. Concluida aal'rornataç,Io, O arl'ematante 1'0-
ceb3l'á uma guia, para entral' imrnodiatamente pal'a o co-
fro municipal com o producto da arrematação, lavran-
do-se JOgcl no livro um auto da mesma, que sorá assigna-
tio pelo presiden te, pOl'tei:'o e arrtltlll\ tan te.

Al't. 121. As pessoas que se achal'om com dirlílito a
estes b:m'l, poderão reclamat' a entl'og.\ dellos, antes de
ofl'clduar-sQ a al'1'Omataçiio, pl'(}Vaol1o iucontinentecoll1 tres
testemunhas ser sua e legitima (ll'opriodado, lavl'au,lo-se
apen:Ls um termo de j Ul'auldn to !lO procosso, lIOcasu de
elfdctuar-se a entl'ogJ., a qual só teL'á luga.r, pagJ.nJú ore.
claman ta, ao eu tL'agaL'-se-llle o bem, todas as de3pezas do
mesmo.

Depois da. al'l'emat.ação, o reclamanto só tera direito ao
producto liquiJo, si L'eclamal-o Ilantrú de um annoj de.
pais do qu), ILl.'Lt se lhe en tragará.

CAPITULO 2.°

DOS n.J<:CURSOS.

Art. 122. Das decisõ9s do presidento da C:l.!llara e dos
jUiZ,lS de paz tIe !'ora tIa cil1.Lde, IlItIdlil'indo r0ClatllUçõJs.
as p3.l'tes quo se julg.lrem preJuJicatlas, ten'Lo rocuriíO
para a mesma camara.

Art. 123. Em caso algum os reCUL'SO$teL'ão eJ':lito
suspensivo, Serão inteL'post,)S dontl'o de cinc') dias do
dCSílUCho da autoridade que tiver despL'(lsado a l'eclanução.
sendo suflhiente um simples torn}) laVl'illlo pelo esct'iv,lú
ou secretario na propria L'aclamação.

Art. 121. Nos distl'ictoi, o juiz de paz reCCOl'l'orá ex.
aflieio p::tra a cam3.ra de lot1:ts as decisõ3s que proferir,
defkndo qualquer raclam'l.ção. O agento f13.;a1 tambem.
UHm\ ie,t-3 uir.Jitl), dôntL'() de dez dias.

CAPITULO 3,0

DISPOSIÇÕES DIVERSAS.
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mabçõe do gado \':tccum, ca\'allar ou muar scrf(0 feil I
peranto o juiz (lo paz com seo escrirão, quo forlllar~
, processo, quo a fln:d sorit ontl'cgne ao agente flseal, pan
remoi tel-o ao presidonte da camara, com o pr()(\ucto 1\
al'rolllatação. O agente fiscal assistirá a todos os acto:,
pl'omovendo a assignando os termos do processo da ar-
1'ema ta ç[( ().

Art. 12G. N:1. arrematação, deposito e arrecadação
nos distl'ictos, se observal';L ° que flca disposto no capitulo
primeiro, em tudo o quo fllr applicavel. A guia do quo
trata o art. 120, sera dirigida ao agente thcal, como com-
petente para recolhel' o prr,dueto da arremataç:lo e dar-
lho o destino recommendado no arllgo antecedente.

Art. 127. Das arrecadaçu!s fei tas nos d istrictos sobre
bens do evento, depois de ftÍita a an'omatação, só à ca-
maru Cl)ll1pete tomar conhecimento. A arremataç;lú se
ontenderá feita com a entr'oga tio ramo ao arrom;,tanto.

Art. 128. Todas as despezas da arrematação serão
pagas pelo arrematante,

São como tues consideradas a~ que se fizerem poste-
riúrmente a entrega do ramo, inclusive 03 emolumentos
do porteiro.

Art. 129. Nesta cidade t.)c1a a escripturação recom-
menoafla neste titulo sera feita pelo secretario da camara,
que por ollu. somente terá dIreito de cobrar de cada
termo de arremataçãO dos bens do evento ou da entrega
a ~eos donos, si reclamados fo:,em, 2$000.

Art. 130. O continuo.da camara, nas arremataçõe,
nesta cidade, servirá de pOI'teiro e perceberá os seguintes
cmo In mentos:

1.0 Um e meio p:n' cento sobre o preço de qualqu3r
arremataç,'[o .

2 o Si os bens forem entregues a 58US ritmos, depOIS
de apregoados, mas antes <Ie serem arrelllatarl()~, p~r~e-
b::ra de cada lote delles, que forem entresues, 500 rÓI~..

Art. 1:31. Das arrematações que FO fizerem nos (1Ls-
triclo~, teràl) direito aos seguintes emolumentos:

1.0 O juiz de paz, pelo auto da arrematação do cada
lote ou ela entrega delles, 1$(,00.

2. ° O e cri ,,{io idem idom I 2;"000.

3. o O afficial de justiça que servir de porteiro, o
mesmo marcado para o continuo no art. 130.

4.° O agente fiscal, cinco por cento do producto da
uI'l'ematação somente.

Art 132. A camara terá um livro em quo serão
lançados os termos da arrematação de todos os bong do
evento apprehondidos, com todas as doclaraçulls do ilIon-
tiuado,mencionauas no art. 119, e os autos da arrenntaçilo
ou tenHO de entrega. Destes termos se juntal'á copi'\ ao
procos:õO.

Fornecera a camara aos juizes de paz este livro para
a mesma e~cripturação. E.,tes livros serão abertos, nu-
merados, rubricados e encerraclos pelo pI'osidente da ca-
mara, ou qualquer vereador.

D:)s remettidos aos juizes de paz, £ari[o e3tes passar
recibu por seus escrivães.

Art. 133. Dus processos da al'l'ecadação e arrema .•
tação dos bens do evento devo essencialmente C'Hlstar:

1.0 O termo de aprehensão.
2. o O auto de. arrematação.
3.0 A conta de todas as despezas, si tiver havido, e

provai em que se fundar a reclamação,tenuo sido deferida.
Art. 134. Si as reclamações tiverem siuo despre-

zadas, a penas se fara menção dallas no processo, entre-
gando-se ao r\~clameute.

Art. 135. O gado vaccum, carallar ou mnar, que
for arl'ematado, na forma das disposiçf5os (leste titulo, ao
entregal'-se o ramo ao arrematante, serà marcado com
as iniciaes-O. ~L-no quarto direito.

Art. 13G. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execuçflO da reforida Resolução pertencer,que
a cumpram e façam cumprir til') inteiramente como nolla
se contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palaeio da Pre"if1oncia da Pro-
vinda de Minas Geraas, aos vinte dias do mez do Dezem-
qro lo I\nno do Nascimellto tlo NO~:loSonh?r JO*\1 OhristQ
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CAPITULO l.

PARTE 2.:1.

gJI ~IN' R
1880.

LIVRO D~

Regulamento UI 881

DO LYCEO DE ARTES E OFFICIOS DO SERRO.

Al't. 1.0 a Lycoo de Al'tes o amcios do Serro se destina
especialmen te à e,j ucaçi10 pr'lfissional de meni nos llesval illos.

~ unico. a Lyceo recebel'à ate 30 meninos desvalidos,
flue residirão no etlitlcio, e serão alilOentados, vestidils e me-
dicados, quanllo enfermos, á custa do e:-;tauelecinlOnto. que
lhes forneccni. todo o material para o ensino.

Art. 2.° a ensino dilUO no Lycoo se dividirá em dous
cu rsos-o li ttera rio A o profissional.

13 1.0 a curso litterario cOlll[)('ehenderà:
1.0 As materias exigidas no regulamento n. 81 para as

escolas pri ma rias do 2. ° grão.
2. o Lingua fmllceza.
::l.' Arithmetica, geometria plana o desenho linear.
4.° C:üechismo e 1tistoria sagrada.
~ 2.° a curso pr.)lissional comprehenderá o ensiuo tio

uma al'to ou otllcio, tl'onLre as que forcm ensinal\as 11;) esta-
belecimento, á escolha do alumno, e o de musica vocal o ius-
trulllCII tal.

~ :.3.0 a curs0 litteri1l'io seril franqueado a-o" e::dlll'1ll;~,
que proviamente se matricularem, guardadas a~ dis(ll1~içõ s
om vigor p,Ha as matriculas na~ escolas publicas LIa pro-
víncia.

a Vice-Pl'esiuente da Provincia, para execuçi'io ua 'rei n.
231;j do () do Dezembl'O de lSi9, manda quo se olj'ol've o se-
uint

TOMO XXX XVI L

uU l~iJ l'(Un\J.-'l'yP. D..••.«ACTUAl,lDADE».=-1881.

Cwnillo Augusto Muí'Ía de Dl'ilo.

JOAQUIM JOS1~ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Ezeqwl AagusloNwws Bancleima fez.

Selta'la e publicada nosb Secretaria ao" 30 de Ahril
de 1881.

de mil oitocentos c oitentn, quillfluagcsimo nono da lndel)~b
uOllcia e do 1mporia.
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