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fi) CONSELHÉlRO FI'ancisco de Paula da 6ilveira Lobo,

Lei D, 2451--de 19 do Outubro 'de lB7~,

O Secretario interino,

Candido Augusto da (Jruz.
~

.t, por força da Lei n. 2224, art. ] .o~ parte 1.&,tem de
~()nstruir com destino ú c:dade do Mar de Hespanha, respei-
tados os direi tos, privilegias e preferencias concedidos as
companhias Uniclo l1Iineira e Leopoldina, assim como a
ou tras emprezas senlellian teso

Art. 4.' Fica o Governo autorisado, na concessão
do privilegio, a estabelecer as claüsulas que julgar ade-
quauas ú boa arrecadação e fiscalisação das taxà.S provin-
ciaes; revogadas as disposições em contrario.

Mando, pOI'tanto, a todas as autol'idades a qUElmo co-
nhecimento e execução da refeI'ida Lei pertenCEr, que a
cumpI'ão e fação cumpri I', tão inteiramente como l1e11a se
cont~m. O secretario desta pr?vincia a, faça imprimir,
publIcaI' e correr. Dada no PalaclO da Presidencia da 'pro-
vincia de Minas Geraes, aos dezenove dias do mez de Outil-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus ChrisLo
de mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setim<..
da Independencia e do Imperia. .

" .
(L. S.) FRANCISCODEPAULADASILVEIRALOBO.

Para V. Exc. ver.

Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Se11ada e pllblic~da nesta $ecretaria aos 28 de Outu-
bro de 1878.

Concede aos emprezarios da navegação' qo Rio S. franci~co a .sub-
venção annual de dez contos de réis, e contel11 outras dISpO-
sições.
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O Secretario interino,

Candido 11uguslo da C~'u;;.

<3$@2~

CO
r

Manda proceder aos reparos da matriz da parochia do Santissim,
Sacramento do Jequitibá, e autorisa o Governo a fazer executa
diversas outras obras. '

Lui.z Jose de Oliveira a fez,

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 28 do Ou-
tubro de 1878.

@ CONSELHEIRO Francisco de Paula da Silveira Lobo
Senador do Imperio e PreSIdente dà Provincia de Minu,
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes que a Assem,
TOMO xxxxv. PARTE 1."

LEi U, 2453-dE 19 de Outubro de 1878,

Art. 5.0 Ficão revogadas as disposições em contrari

:Mando, portanto, ,a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuçãO da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fa:ção cumprir, tão inteiramente como neHa se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
bliL.:r e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos dezenove dias do mez de Outu-
bro do anno do Nascimento de Nos:;o Senhor .Je:;m
Christo de mil oitocentos e s"',enta e oito, quinquagesimc
setimo da Independencia e dq imperio.

(L. S.) FRANCISCO DE PAU,LA DA SILVEIRA LODO •

Para V. Exc. Ver.•

do a estipular no contrato que fizer com o concessi
as clau:,ulas e obrigações que forem convenientes, p G

aca u telar a boa arrecadação e fiscalisação das taxas pr
vinciaes.

F. N. 1.

. ,
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"



t . aos 28 de Ou-bl' da nesta Secre anaSellada e pu lca
bro de 1878.

,
-7

O Secretario in terino,

Candido Augusto da/Cruz.

lõ'€.-t~~

F. N. 1.

. Lei u. 2454--de i9 de Outubro de 1878,
• G alo da Campanha,. vil1a a freguezia de S. onçEleva á categorl.a dedO t . to do ~anta Izabol.á freguezla o 18 r1C

e . I Paula da Silveira Lebo,
@ CONSELHEIRO Fr3:~Cls~o~: Provincia de Minas Ge-

Senador do Imperio : ~r:s~se~e~ habitantes, que. a l~sseL~i
raes: Faço saber a o. o . 1decretou, e eu sanCClOnelablea Legislativa ProvlllCla

seguinte: . . de villa o arraial
Art. 1.. Fica elevado á, categ~;I~~minação de S. G~n-

de S. Gonçalo da Campalfilh~"ccOr~a~osos pfficios de justlçaI Y onde c,wsala do Sapuca 1, .
. 1 'd por L01

estabe eCI os. . . '0 da freO'uezia de
h o mUlllClpl t> 1A t 2. Compor-se- a I" bel desmembra( os

GanI' ;10 .e do districto de S~n~~eO'~'~zia~de Sar-t'Ann<t
~~ mu;icipio da 9ampanl~i'e~a~~s do l{etiro, doemembradasd Sapucahye N. S. da
d~ municiipio de POUSOtAleglp'~.rtencerá à comarca do RioS unico. O novo ermo

Verde., I bel fica elevado á ca-
I Art. 3.

0

O di~tricto de San~~ Ji~isas actuaes; rovo-. de fl'eO'uezla, com as su \tegorta . t? ~ em contrario .
gadas as dlSposlçoes t "dades a /1uem o co-

t todas as au ali , '1 aMando, portan ,0,_ a ferida Lei pertencer, que
nhecimento e execuçao. ~Ia r:o inteiramente com~ n:lla se
cumpl'ãO e fação ~umdPrttr,Provincia a faça impnmlr, pu-A SecretarIO es acontem. I"
TO~lO XXXXV. PARTE •

-~-
bJea Legislati va Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei,eguinte:

Art. 1.. O Governo mandará proceder aos reparos da
matriz da parochia do Santissimo Sacramento do Jequitibá.,
na conformidade da planta e orçamento organisado pelo en-
genheiro JOão Victor de Maglllães Gomes.

Art. 2. o Fica o Governo autorisado: ,
S I. o A proceder aos reparos da estrada da Policia,

110 municipio do Rio Preto, pudendo gastar até vinte con-tos de réis.

S 2. o A mandar canalisar agua potavel para o arraial
de Mattosinhos, de Santa Luzia, podendo despender quatrocontos 'tle réis. .

S 3. o A subvencionar com dous contos de réis as
matrizes do Taboloiro Grande;'Congonha:> do Sabará; Cur-
vello; Santo Antonio do Parauna; Lamim de Queluz; Pi-
ranga; Sapé, de UM e Casa Branca, do Ouro Preto.

S 4. o A subvencionar Com tres contos de 'éis a ca-
nalisação d'agua da cidado do Turvo, e com um conto e
q"uinhentos mil réis a do Caethé, Roças Novas, Casa Bran-ca e S. Domingos do Prata.

S 5. o A mandar construir a ponte sobre o Ribeirão da
Oedro, junto á. fabrica de tecidos de Mascarenhas & Irmãos,
podendo gastar seis contos de réis.

Art. 3.. Revogão-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
:mmprão e fação cumprir, tão inteiramente como nella s.e
~ontem. O Secretario desta Provincia a faça impl'imir, pu-
:>licar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
•incia de Minas Gemes, aos dezenove dias do mez de Ou-
;ubl'o do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
Ie mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimosetimo da:ndependf;lncia e do Imperio.

L. S,) FRANCISCO DE I)AULA DA SlVIHRA 10BO.Para V. Exc. ver.

Joaquim L0u,1ocnço illachado a !ez.



Lei u, 2456--de 19 de Outubro de 1878,

JosdCoelho Lmhar'es a fez.

• O Secretal'io interino,
•
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Sallada e publicada nesta Secretaria aos 28 de Outu-
bro de 1878.

Autorisa a construcção do uma ponte sobro o Rio Pomba, om frente
á.Estação da Vista Alegro.

~ CONSELHEIRO FranciscodePaula da Silveira Lobo,
Senador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes,q ue a Asseni-
blea Legislativa 'Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Art. unico. O Presidente da Provincia mandará des-
de ja construir urna ponte sobre o Rio Pomba, em frente
ti Estação da Vista Alegre, no municipio da LeopoIdina, po-
dendo despender ate vinte contos de réis com a referida
construcção, e fazer as operações de credito necessarias, si
a quota destinada a obras publicas estiver esgotada; re-
vogadas as disposições em contrario.
TOMO X1XXV. PARTE 1.'"

Candido Augus(o da Cr'uz.
~~

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e façãO cumprir, tão inteiramento como nella so
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da PresidOllcia da Pro-
Tincia de Minas Geraes, aos dezenove dias do mez do Ou tu-
brado annodo Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christode
mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da In-
dependencia e do Imperio.
(L. S.) FRANCISCO DE PAULA DA SIl,VEIRA LOBO.

Para V. Exc. ver.

F. N 1r. •

• •

O Secretario interino ,
Candido Augusto da Cruz.

~~

Lei DI 2455--de 19 de Outubro de 1878.
.Crea a comarca Sete La oas aI .

B
t
rU1Rn~do,o constituo

g
con; Ol~~r: :d~o~omlI~9ãO do municipio do

re lOS. om 1m a comarca de En-

-3-
blicaI' e correr. Dada n P 1. . .
cia cle Mina' Ger'ws ao o I a aclO d<1:Presldencia da Provi-
d I L. S ( ezenove dIas do dO'
o. an:lO (O Nascimento de No' S L . mez e utubro
mil OItocentos e setenta . s::;o ~nhol Je:,>usChristo de
Illdependencia e do Impe .e OIto, qumquageslmo setimo da

1'10.

(L. S.) FR ANCISCO DE PAULA DASIVEIRA L
P

OBO.

ara V. Exc. ver.

Eze~uiel Augusto Nunes Band~ira a fez.
Sellada e pubI' Ibro de 1878. 1Ca(a nesta Secretaria aos 28 de Outu-

lf} CONSELHEIRO Francisc d
Senador do Imperio e 1) 'd tO e Paula da Sil veira LoboG resl en e da Pro' . cI 'eraes: Haço saber a todos os <. VIl1Cla e Minas
bIea Legislativa Provincial 'd s~~s habItantes, que a Assem-
seguite: L OCIe OlI, e eu sanccionei a Lei

Art. 1. o Fica creada a c
posta dos termos de Sete LaLO'omal'1~ade Sete Lagoas, com-ooas e ará.

Art. 2.0 O municipio'd B I

munic~pio de Entre Rios. o rU,mado denominar-se-ha

. .Art. 3. o Este municipio e ó d
stItullldo a comarca de E~nt R' o Bom Fim ficão con-re lOS.

Art. 4.0 Revoll'ão.. d' .o -se as ISposlções em contrario.

n
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Lei li. 2458---de 19 de Outubro de 1878.
f concertos necessarios na es-Autorlsa o Governo a mandar d azer Cos nbú e os melhoramentos

trada que vae. de Baepen ya axal, .
desta povoação .

" 1 S'l . Lobol)} CONSELHEIRO Francisco de Paula ( a, 1 .veldraM' '
, P 'dente da ProvlllCla e lllas

~e~::e~~'F~~O~~tee:~t~~o~e~~seus habitantes, que a Assem.•.
I •• ,TOMO XXXXV PAR;E ,

O Secretario interino,

Candido A'ugusto da Cruz.
~~

F. N.' 1.
dai do Baependy aoos concertos necessarios,n~ estra a que v

Pouso Alto.
. G' o credito nocossa-Art. 3.. Fica aberto ao .over~o

, ara as obras supra monClOnadas.1'10 p .
d' . - em contrarIO.Art. 4. o Ficão revogadasJ,as lSposlçoes

t' d autoridades a quem o co-Mando, portanto, a o as as. Lei ertencer que a
nhecimento e execução da ~efe~lda, Pomonell~ so con-
cumprão e fação,cumpriri~ão ~.nt~lr~~~~~ei~nprimír,publicar
tem. O Secretal'lo t)o~ta. r~~1{~~~~idenciada Provincia de
e correr. Dada no a aclO .. '. do mez do Outubro do an-
Minas Gerae.s, aos de~en~vo (h~~nhor J'esus Christo de mil
no. do Nascllnetntot eeoit~sSqOuinquagesimo setimo da Inde-oitocentos e se en a , ' ,
pendencia e do ImperlO.

(L .. S.) FRANCISCODE PAULA DA SILVEIRALOI3,o.
. .

Para V. Exc. ver.

Francisco Gonçalves das Neves a fez.
, . 28 de Ou-Sellada o publicada nesta Secreü.rla aos

tubró de 1878.
Autorisa o Governo a mandar reconstruir a ponte sobre o 'Rio Ver-

de, no lugar dedominado Jururnil'irn, e a fazel' o,~co~certos ne-
cessarios na estrada que vai de Baependy a Pouso Alto.

Lei u, 2451--de 19 de Outubro de 1818,

José Theodoro de Oliveira a feí.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 28 de Outu-bro d.e 1878.

o Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.
~~

- 10 - '

l)} CONSELHEIRO Francisco de Paula da Silveira Lobo,
Senador do Imperio e 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'o Governo autorisado a mandar recon-
struir a ponte sobreo Rio Verde, no lugar denominado
Jurumirim, logo abaixo da freguezia da Conceição do Rio
Verde, no municipio de Baepen~y.

Art. 2.0 Fica ~gualmente autorisado a mandar fazer

.
Mando,' portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir, tão inteiramente como ne11a se con-

I tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,publicar
e coner dada no Pala cio da Pre:oidencia da Provincia de
Minas Geraes, aos dezenove dias do mez de Outubro do
anno 'do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e setonta e oito, quinquagesimo setimo da Inde-
pendencia e do lmperio,

(L. S.) FRANCISCODEPAULADASILVEIRALOBO.
Para Exc. ver.

c
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c
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bloa ,Legislativa Provincial decretousegumte: ' e eu sanccionei a Lei

Art. 1 o Fica o Go t . d, . . verno au onsa o a mandar fazer os
cOD~e~tos necessarlOS na estrada que vai de Baependy a Ca
xambu. ' -

Art. 2.' Fica aberto o necessario credito.

t Ar;- 3.~ ~ica o Governo creditado na quantia de qua-
Oro.conb?s (e réIS ,~a~a os melhoramentos da povoação do
axam u, no mUlllclplO de Baependy.

Art. 4. o Ficão reTogadas as disposições em contrario.

1 ~fando, portanto, a todas as autoridades a quem o' co-
n~~cImento e execu9ão da r~ferida Lei pertencer, que a cum-
ruo eOfÊ?ãoCUIl~pl'lr,tão inteiramente como nella se con-
em. ecretarlO desta Provincia a faça imprimir publiâ:rlV~'cor~I" Dad~ no Palacio da. Presidencia da P;'ovinci~

l1la~ e.raes, aos dezenove dias do mez de Outubro do
a~no do NaSCimento de Nosso Senhor Jesus Ohri'sto de mil

P
o~~~ent?s e sdetenta e ,oito, quinquagesimo setimo da Inde-

encla e o Impeno.

(L. S.) FRANCISCODEPAULADA'SILVEIRALOBO
Para V. Exc. ver. .

Fran'cisco Gonçalves das Neves a fez.

b d
Sellada e publicada nosta secretaria a~s 28 de Outu-

1'0 e 1878.
O Secretario interino ,

Candiclo Augusto claCruz.
~~

Resolução u, 2459-:de 19 de Outubro de 1878,
Crea divers,os impostos no municipio da Itabira.

-@
OONSELHEIRb Francisco de Paula da Silveira Lobo,

Senador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas
Gemes: Faço saber a todos os seus habi tantes, que a As-
semblea Legislativa Provincial, sobre proposta?a Camara
Municipal da ltabira, decretou a Resolução segmte:

Cobrar-se-ha:
Art. 144, S 1. o De cada casa em que se ven?orem

drogas medicinaes, sendo na cidade-lO$, nos arrames-
5$000.

S 12. De cada botica-30$.
S 15. De cada mascate que vender fazendas seccas,

sendo residente no municipio-20$, sendo de fora-50$.
S 19. De cada engenho, movido por agua, que fabri-

car aO'uardente-40$, supprimidos quaesquer outros impos-
tos sOobl'ea aguardente do municipio; podendo tambom fa-
bricar-se, debaixo do mesmo imposto, assucar e rapaduras;
de cada engenho que for movido por animaes e se fabricar
rapaduras-l0$; de cada engenho que fabricar rapaduras e
assucar-15$.

S 33. De cada pessoa que negociar em bestas bravas,
e que forem vendidas dentro do municipio, sendo crioulas
do municipio-500 réis, de fora-l$, paulistas-l$500, do
cada uma cabeça.

S 34. 'De cada pessoa que negociar em gado vaccum
e caval1ar-500 réis, por cabeça, exceptuanrlo o gado vac-
cum que for vendido para 'consumo ou uso ,lo municipio.

Art. 145, S 3. o De cada broaca de sal quo se vender,
ou deixar no mercado do municipio-l00 réis,

S 6.0 De cada vendedor do fUH'IO,por 15 kilos, sen-
do do municipio-lOO réis, e sendo de fora-200 réis.

S 7. o De cada vendedor de sola, por cada meio-
200 réis.

S 10. De cada vendedor de sellins, ou arreios de
qualquer especie, sendo de fora do municipio-l$, por cada
um sellim ou arreio.

S 11. De cada cargá de rapaduras quese vender, vin-
das de municipio diverso-500 réis.

S 12. De cada um barrIl de aguardente fabricl}da fora
. do municipio e que neHe se vender-500 réis.

TO~IO xxxxv PA!\TE 1.&
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FRANCISCO DE PAULA DA SIVEIRA LOBO.

.1.

Eleva á catogoria de cidado a villa de Pouso Alto.

Lei u, 2461---de 18 de O~tnbro de 1878,

Francisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 28 de Outubro
de 1878.

Para V. Exc. ver.

O Secretario intirino,

Candido Angusto da Cruz.

@ CONSELHEIRO Francisco de Paula da Sil veira Lobo,
Senador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Fa'lO sabel' a todos os seus habitantes, que a As-
semblea legislativa Provincial' decretou, e eu sanccionei
a Lei seguinte:

Art. unico. Fica elevado á categol'iade cidade a villa
de Pouso Alto; revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co~
nhecimento e execução da referida Lei pertencer ,que a cum-
prão e fação cumprir, tão inteiramente como nella se con~
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pnbli-
cal' e correr. Dada no Pala cio da Presidencia da Provincia
de :t\IinasGeraes, aos dezenove dias do mez de Outubro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chl'isto de mil
TOMO xxxxv PARTE 1."

(L. S.)

correi'. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Jinas Geraes aos dez(ln6ve dias do mez de Outubro do anno

do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-
centos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da Indepen-
dencia e do Imperio.'

lI) CONSELHEIRO F ' .
Senador do Imperio e ~~~CI.SCOde Paula da Silveira Lobo
Geraas: Faço saber a iodo:osSJd?nte} da, .Provincia da l\1ina~
bIea ;Legislativa Provinci~l ~scseuts labItantes, q~e a Asscm-
segulllte: cre ou, e eu sancclOnei a Lei

Art. ünico. Fica creada .
gos Patdos,composta dos termo: d~o~~~~~~~ S~nto Antonio
armo o Parnahyba' revogad;s d" . OnJOdos Patos e

) { as ISPOSJçõesem contrario.
Mando, portanto a t d

nhecin,:ento e execução d(~ ~~t~S,.~utoLri?adOSa quem o co-
cumprao e fação cum ri t. . ~J a eI pertencer que a
tem. O Secretario deita ~r~~/nt~Jral~ent~con~o nella'se con-

nCJa a laça ImprImir, publicar

Craa a comarda do Santo Antonio.
I

14-
S. 13. De cada uma b I

cado fora do mun' " arro a ç e assucar que for fabri~
, IClPlOo nelle vendido-lOO reis.

Mando, portanto a t d
nhecimento e exec~ ã~ d o as ~s auiotidades a quem o co~
a cumprão e f~ÇãO~um a,~efeI~l(lé~Re,soIuçãOpertencer, que
cont?m. O Secretario d~~~:'~~~~vl.nt~ll'amente,comoneIla se
bubllCar e correr Dada no P I .lUcla a faça lmp, .,nir, pu-
vincia de Minas G~rae Ia, acro da, Presidellcia da Pl'O-
bro do anno do Nas~' aos ( ezenove diaS do mez de Outu-
to de mil oitocentos e ~I~t~~~~tde ~os~o ~enhor J?SUSChris-
da Independencia e do I . eOIto, qUlnquagesllno setimompeno.
(L. S.) FRAN

. CISCO DE PAULA DA SrVEIRA LOBO

Para V. Exc. ver. .

Francisco de Assis SOa?'es de Magalhães 4'a tez.
O Secretario interino ,

Candido Augusto da Cruz.
'WM'WM

Lei 11. 2460--- de 19' de Outubro de 1878,(

f .
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oitocentos o setenta e oito, quinquagesimo setimo: do Inde-
pendencia e do lmperio.

(L. S.) FRANCISCO DE PAULA DA SILVEIRA LOBO.

Para V. Exc. ver. .
F,'ancisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 28 de Outu-
bro de 187~.

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

Lei 11, 2462--de 19 de Outubro de 1878.

- t7 -
tos o setenta e oito, quinquagesimo sotimo da Inde-

tll.- cia e do Imporia.

(L. S.) FRANCISCO DE PAULA DA SILVEIRA LOBO. I

Para V. Exc. ver .

Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 28 de Outu.
bro de 1878.

O Secr~tario interino,

Candido A~gusto da Cruz.

Lei li. 2463-de 21 de Outubro de 1878.

(

[ .

Se.
Ge
bIe
seg

dos
Cal'

nhe
cun
tem. \

Croa a comarca de Pouso Alto.

m CONSELHEIRO Francisco de Paulada Silveira Lobo,
Senador do Imperio e Presidente (la'Provinincia de Minas.
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccibnei a Lei
seguinte:

Art. unico. Fica creada a comarca do Pouso Alto,
composta do termo do mesmo nome, desmembrada para esse
fim da comarca da Christina; revogadas as disposições em
contrario .

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimen to e execução da referida Lei pertencer ,que a cum-
prão e fação cumprir, tão inteiramente como nella so con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no Palacio da Pl'esi léncia da Provincia
de Minas Geraes, aos dezenove dias do mez de Outubro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo de mil

Crea a freguezia do Sacramento,pertenconte ao termo do Manhuassú.

@ CONSELHEIRO Francisco de Paula da Silveira Lobo
Senador do Imperio e PreSIdente da Provincia de Mina~
Geraes: ~aço .saber a t?~~S os seus hab\tantes, que a Assem-
bIea Legislativa ProvlllClal decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

, ~rt. unico. ~!ca el~vado á categoria de freguezia o
dlstncto do Sacramento, pertencente à parochia de Santa
Helena, do termo 'do Manhuassú, conservadas as actuaes di-
\'isas; sendo revogad~s as dispo~ições em 'contrario.

~1ando, portanto, a todl;ls .as autoridad~s a quem ° co-
nhecunento e execução da refenda Lei pertencer, que à cum-
prão e façfíOcumprir, tão inteiramente como ne11a se con-
t~m. O Secretario. desta Pro.vincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no PalaclO da Presidenciá da 'Provincia
de Minas Geraes, aos .vinte e 'um dias1do mez de Outubro do
anno do Nascimento de Nosso Sénhor Jesus Christo de mil
TOMO x~~xv I'AlI.'fJ> 1."



Lei lI. 2465--de 21 de Outubro de 1878,
I

- tO-

O Secretario interino,

Candid9 Augusto da Cmr,z.

~~

@ CONSELHEIRO Francisco de Paula da Silveira Lobo,
Sonador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faço saber a todos os sens habitantes,q ue a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Art. unico. Fica concedido ao cidadão Antonio .Joa-
quim de Azevedo a isenção de direitos pl'ovinciaes, por es-
TO~1O XXXXV. I'.~RTE I.a

Concede ao cidadão Antonio Joaquim de Azevedo isonção do direi-
tos provinciaes, por espaço do 20 annos, para a importação da
m~teria prima que se destinar ás fabricas do sabãb e velas que
estabeloccr no pl'ovincia.

Francisco de Assis Soares de Magalhães a fez.
I

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 28 de Outu-
bro de 1878.

Art. 2.' H.evogão-se as disposi~.ões sm contrario.

Mando, portauto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução' da referida Lei pertencer, que a
cumpri'í.oe fação cumprir, tão inteiramente como nolla se
contem. O Secretario dçsta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Pala cio da Presidencia da Pro-
vincia do ~linas Gemes, aos vinte e um dias do mez de Ou-
tubro do anno. do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus
Christo de mil oitocentos o sotenta e oito, quinquagesimo
sotimo da Independencia e do Imporia.

(L. S.) FRANCISCODE PAULADASILVEIR,\.LOBO.

Para V. Exc. ver.

~. N. L

.
José Theodoro de Ol' .

S
tvewa a fez

ellada e publicada t S .
tubro de 1878. . nes a ecretaria aos 28 de Ou-

-' 18-
oitocell tos e seten ta e oito' .
pendencia e do Imperio. ' qumquagesIrno setirno da Inde-

(L. S.) FRANCISCODEPAULADA SILVEIRA.LOBO
Para V. Exc. Ver. .

Q Secretario interino ,
Can1ido Augusto da Cruz.

~

Lei .D, 2464-de 21 de Ontnbr~ de 1878,
Eleva á categoria de frevuez' '.

Alagoa2, e marca-lhe asl~e~p~~Sttl'rvlactodpo.li<:ial da Conceição das
s 1VIsa8. '

tll CONSELHEIRO Francis
Senador do Imperib oP' 'd ~qdePauladaSilveiraLoho
Goraes: Faço saber a todleSI on o da Provincia de Mina~
blea L . I' ( os os seus habitant. egIs atl va Provincial de t es, que a Assom-
segumte: cre ou, e eu sanccionei a Lei

Art. 1.' O district 1" I .
goas, de Uberaba, fica e~e~~J~Ia da Con~eição das Ala-
dO~o e.seguintes divisas: comoçan;o ~;fu°7~a com o mos}no
o urrty, por este acima até li b d CO rando, na barra

ras, por este acima até li su arra o arrogo dos Morei-
to li ?abeceira do Carrego ~ana~cente~ desta em rumo direi-
ao. ~IO Uberaba, pr()curall(I~'l I era. as, por este abai () até
Mana Rosa &errul'ndod' l' J. ( e.pOIS a barra do Ribeirãod" '" a 11 ti. SIl a ca b . dIrelto à nascente do Corre o d F e~eJra, esta em rumo
até â capoeira abaixo da taze~d.a~nddlllha, por este abaixo
to ao Carrego do Ta uar ." In a, ?stae~ rllmo direi-
Bagagem, por oste ab~ix!~CéO~ eI:~ abaIxo,até ao Ribeirão.
até aonde teve seu começo. {o 10 Grande, e d'ahi acima

(

f.
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FRANCISCODE PAULA DA.Sn,VEIRA LOBO.(L. S.)

TO)IO XXXXV I'.\RTE l.a
I

Palacio do Governo da Provincia de Minas Geraes .. Ouro
Preto, 23 de Outubro de 1878.

2.a SECÇÃO-O. Conselheiro. Presidente ela Provincia de-
tormina que, na forma do disposto na lei n. 408 de 12 de Ou-
tubro de 1848. soja puplicada em avulso a lei n. 2457 de 23
do corrente, que interpreta a de n. 2171 de 20 de Setem-
bro de 1875, relativa fJ. estrada ele ferro enti'e o Juiz de Fora
e Ponte Nova.

Sellada e publicada nesta Secret::.ria aos 28 de Ou-
tubro de 1878.

Para V. Exc. ver.

O Secretario interino,

Candido Augusto da C,'uz.

,JoséCoelho Lmhares a foz.
I

art. 1.0, parte La, da Lei n. 2224 de 13 de Junho de 1876,
eleve ser construielo simultaneamente com o ramal quo, do
ponto mais conveniente da mesma estraela, seja levado à ci-
dade do Mar de IIespanha; e sÓ assim aproveitarão os favo-
res o privilegios concedidos-pela referida Lei; revogadas as
disposições em contrario.

Mando, portanto, a' todas'as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como neHa se COll-
tom. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,publical'
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes, aos vinte e dois dias do mez de Outubro do
anHO do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da lnde-
pendencia e do Imperio.

- 20-

Lei .U. 2466--de 22 de Outubro de 1878.
Determina quo o ramal de estrada d f

pado La, da Lei n. 2224 do 13 dOe~~o de que trata o art. 1.0,
struido simultanoament'" com °I ho do 1876, devo SOl'CClll-. '" o rama quo do t .'VOlllento da mesma estrada . I '. pon o maIs con-
Hospanha. ' sOJa evado á cIdado do Mar do

paço de vinte annos, para a impo.t :- d. '.
se destinar às fabricas de sabão I açao a materra prIma que
Provincia; revocradas as d' . ~ velas qu~ estabelecer na

b ISposlçoes em contrario. .

~1ando, portanto, a todas as aut .
n~eclmento e execução da re£ .d ~r~dades a quem o co-
cumpriro e fação cumprir t"io e~l t. el pertencer, que a
c.ontem. O Secretario dest~ 'p l~ elTamente como nella se
11' u. rOVlllCla a faç" l' ") lcar e corroI'. Daria no P I . d . u. mprunrr, pu-
cia de Minas Gera~~, aos Vi~lt~CI~ a P:esldenciú da ProTin-
bt'O do anno do Nascimento d N ulll,dlas do mez de Outu-
mil oitocentos e setenta e oi e os~o enho~' Jesus Christo do
dependencia o do Imperio. to, qUlnquageslmo setimo da In-

(L. S.) FRANCISCODE,PAULADASILVEIRA LOBO.
Para V. Exc. ver.

Francisco Gonçalves das Neves.a fez.
Sellada o publicada nosta secret .

bro de 1878. arra aos 28 de Outu-

O Secretario interino. ,
Candido Augu~to da Cruz.

~~

~ CONSELHEIRO Francisco de p. I d . .
Senador do Imperio e Presidente tu a a ~rl~elra Lobo,
nas Geraes: Faço saber a todos os a Pro:v~ncla de Mi-
),>..sse.mblea Legislativa Provincial Jeus thabrLantes, q~e ~ '
a LeI seguinte: ecre ou, e eu sanCClOnel

Art, unico. O ra 1 dma o estrada de ferro de que trata

(

f.

I'

l _
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O Secretario interino,

Candido .lhegusto da Cruz.

'l'YP. DA-ACTUALIDADE-187ü.

Sellarla e publicada nesta Secretaria aos 28 de Outu-
bro de 1878.

FRANC}SCO DE PAULA DA SILVEIRA LOBO.

InterJlrota a de n. 217l do 20 de Setombro de 1875, quanto ao
ponto inicial da ostrada de feno ontro Juiz de,Fora e Ponte
Noya, e contem outras disposições 11 respeito.

@ CONSELHEIRO Francisco de Pa~la da Silveira taba,
Senador do Imperio e Presidente da Provincia Minas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e &usanccionei a bei
seguinte:

Art. unico. Fica o Presidente da Provincia autorisado
a tornaI' effectiva a concessão dos privilegias e favores esta-o
belecidos nas leis ns. 1913 e 1980, para a construeção de
uma estrada de ferro entre <> Juiz (h Fora e Ponte Nova,
modificando o traçado, de conformidade com a lei n. 2171de
20 de Setembro de 1875, e entroncando-a no ponto mais con-
veniente da estrada União Mineira, mantido assim o tra-
çado geral determinado por aquellas Leis, que estabelecem
como seu ponto inicial o municipio do Juiz de Fora e a es-
trada de ferro D. Pedro n.

~ unico. Si os concessionarios do privilegio recusa-
rem-se à rectificação do contrato, pela forma por que a
lei n. 2171 fica interpretada, o Governo poderá. contratar
a construcção da referida estrada com quem melhores con-
dições offerecer; revogadas as disposições em ctJntrario.,

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimentp e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão e fação cump'rir. tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no Palacio da PresiJencia da Provincia
de Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mez de Outu bro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chi'isto de mil
oitocentos e sete~ta e oito, quinquagesimó setimo do Inda-
pendencia e do lmperio. .

Para V. Exc. ver.

Francisco Gonçalves das N el,es a fez.
o

Lei fi, 2467-de 23 de Outubro de 1878,

(L. S.)



Lei u. 2468--de 23 de Outubro de 1878.
Crea cadeiras de, instrucção primaria para ambos os sexos om di-

:VOI'iHlS localidades.

FOlJlIA N. 2.PAR1'B 1.a

1878.

, I

Art. l.0 Ficão creadas cadeiras de instrucção primaria
Das seguintes localidades:

S 1.0 Para O sexo masculino: no districto do Braz Pires,
da Creguezia da Conceição do Turvo, no municipio da Pi-
ranga; na povoação denominada Cabeça de Boi, da fl'eguezia
do'Itambé, municipio da Conceição do Serro; no arraial de
Sant'Anna do Jacaré, do municipio da cidade da Oliveira.

~ 2.- Para o sexo feminino: na freguezia da Alagoa, <.lo
municipio da Ayuruoca; nade S. José do Picú, do de Pouso
Alto; na do Brumado, municipio de Santa Barbara; na de
S. Caetano, do de Marianna; na do Calambtl.O, do da Piran-
ga; na de S. Sebastião da Mata, do de S. Paulo <.loMuriahé,
e na de S. Thiago, do de Bom Successo.

Art. 2.0 Ficão creadas segundas cadeiras'de instrucção
primaria:

~ 1.o Do sexo masculino, na cidade de Baepen<.ly.
S 2.° Do sexo feminino, na cidade da Conceição.
Art. 3.° Revogão-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o cO-.

LIVRO DA L . I MIN IR

m CONSELHEIRO Fran~isco de Paula da Silveira Lobo,
Senaaor do Imperio e 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:

TOMO XXXXV.

t.
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Candido Augusto da C'.U.".

~~

@ CO~SELnEIRO,Francisco de Paula da. Si!veira L?bo
Senador do Imperio e Presidente da. ProvrnCIa de l\1ma
Geraes: Faço saber a todos os seus habItantes, (]l~ea .Assem
blea Legis\ati va Provincial decretou, e eu sanCClOneI a Le
seguinte: .

Art. 1.0 Ficão creadas as seguintes cadeiras de instru
cção primaria:

~ l.0 Para o sexo masculino, nos lugares dono;l:inal~os
Bandeirinha, da freguezia de S. João da Chupada; 1. lllherro
da freguezia da Diamantina; Cachimbo, da freguezla de Da
tas todos do termo da Diamantina. '.

, ~ 2.0 Para o sexo feminino, na freguezIa do Mendanha
do mesmo termo.

Art. 2.0 Revogão-se as disposições em contrario.
TO~1O xxxxv. PARTE La

'Lei u, 2470---de 23 de Outubro de 1878,

O Secretario interino,

CrGa diversas cadeiras de instrucção primaria no termo da Diamantina

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonçalves das Neves a foz.

Sellada e publicada nesta Secreta:ia aos 31 de Outu-'
1>1'0 de 1878.

cum rão e fação cumprir, tão inte~raI.nente como. neli.a .so
tp r O secretario desta provwcla. a faça llllprlmlr,Con 81 l. ( .. 1 1) 'd . d Pmblicar e correr. Dada no PalaclO (a r~sl cnCla a 1'0-

~'incia de Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mez d? O.u-
tubl'o do anno do Nascimento de ~osso S.enhor J~sus ?h:ls-
to do mil oitocentos e setenta. e OltO, qUlllquagesllllo sotrmo
da Independencia e do Impeno.

( S ) FRANCISCO DE PAULA DA SILVEmA Lono.L. .

I ,

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz,'
~~

Lei u, 2469--de 23 de 'Outubro de 1878,

nheci:nento e execução ~a referida Lei pertencer, que a
cumpl'üo e fação cumpnr, tão inteiramente como nella se
contem. OSecretario e1esta Provincia a faça impl'imir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provi-
cia de Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mez de Outu-
bro do anuo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chri"to de
mil oitucentos e setenta e oito, quinquaO"esimo sotimo da
Independencia e do Imperio. b

(L. S.) FRANCISCO DE PAULA DA SIL VEI,RA Lona.

Para V. Exc. ver.

Francisco Gonçalves das Neves ti. fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 31 dé Ou-
bro de 1878.

Autorisa o Governo a despender vinte contos de réis com a' cana.
lisação d'agua potavel da cida.:le de La', raso

@ CONSELHEIRO F;ancisco de Paula da Silveira Lobo
Senador do Imperio e Presidente da Provincia de Mina~
Geraos: Faço saber a todos os seus habitantes, Cf ue a As,:"
sombloa legislativa Provincial decretou, e ou sanccionei
a Lei seguinte:

I

Art. l. o Fica o Governo au torisado a mandar fazer
a canalisação d'ag'ua pota~el da ~idad?} Lavras, despenden-
do com essa obra a quantIa de vmte contos de réis.

Art. 2. o Revogão-se as disposições em,con traria.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a



Para Exc. ver.

Lei u, 2472---de 23 de Outubro de 1878,

- 29-
•

FRANCISCODE PAULADASILVEIRA Louo.

Fl'ancisco de Assis Soares de 1lfagalhães a fez,

Sellarla o publicada nesta Secretaria aos 31 do Outu-
bro do 1878,

@ CONSELHEIRO Francisco de Paula da Silveira Lobo,
SonarIor do Imperio e Presidente. da Provincia de Minas
Geraes:Faço saber a todos os seus habitantes, que a A"sorn-
bleü Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Art. 1.0 Fica o Governo autorisado para conceder ao
primeiro escl'ipturario da thesouraria provincial, AUgllSto
Collatino de Mello, um anno de licença com ordenado por
inteiro, para tratar de sua saude onde lhe convier.

Art. 2.. Esta licença pode ser concedida, indepenrlen-
temente do pagamonto de quaesquer direitos provinciaes.
TO)lO xxxxv, ,AI(TE 1."

Autol'isa a concessão de um anno de licençaao primeiro escripturn-
rio da thessuraria provindal, Augusto Collatino de Mello, com
ordonado por inteiro.

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

~~~

(L. S.)

a cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blll licar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos vintee tres dias do mer. do Outu-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chris-
to do mil oitocentos e setenta eoito, quinquagosimo setimo
da Independencia e do Imperio.

- 28-

José Coelho Linha1'es a fez.

de 1~~k~ada e publicada nesta Secretaria aos 31 de Outubro

Lei u, 2471--- do 23 de Outubro de 1878,

° Secretario interino ,
CandidO'Augusto da Cruz.

~~

Autorisa o President~ da Provincia a co
ao engenheiro do 4.0 distl'icto Dr llt~eder dum an!l0 de licença
tratar de sauda. ' . o esto e Faria Bello, para

Mando, portanto a todas a t.
nhecimento o execução da ' r s..~u orl?ados a quem o co-
cumprão e fação cumprir tã ~ote~ 1 a Lel pertencer, que a
tem. ° Secretario desta Pro O.lll ?lraIFent? como nella se con-
e correr. Dada no Palacio d,;:n~la ~d açaynprimir, publicar
:Minas Gemes aos vi~te e tre d' re~1 enCla da Provincia de
do Nascimento de Nosso Se~h~:Sj o ~ezcdle .Outubro do anno
centos e setenta e oit . e~us Insto de mil oito-
dencia e do Imperio. o, qumquageslmo se.timo da Indepen-

(L. S.) FRANCISCODEPAULA DASU,YEIRA Lono.

Para V. Exc. ver.

1J} CONSELHEIRO FI' . d P .
Senador do Imlíerio e P~~~~~~te e a~.1. d~ SI.lveira Lobo,
Geme : Faço saber a todos os s t\. rOVll1Cla de Minas
semb.lea Legislativa Provinci' r~ la !tantos, que, a. As:
a LeI seguinte: a ecretou, e eu sanOClOnOl

Art. unico. Fica o Gover t.
engenheiro, Dl'. Modesto de Fan~ ~u l~rJsado' a conceder ao
ça com seus orllenados a iria e o, um anno de licen-
convier; revogadas as 'dlsproasl'ç~'1tar de sua s~ude onde lhe

aes em oontrarlO.

Mando, portanto, a todas as aut 'd d -
111.lecimen,toe execução da reI . I R orJl a ~s a quem o co-

. erI( a . eso UÇao pertencer, que



3t -

(L. S.)

Luiz José de Oliveira :lo foz.

, nesta Secretaria aos 31 do Ou-SerIada o publicada
tl1bro cle 1878.

~

Lei u, 2474--[le 23 de Outubro de ,1878.
. . . do Entre Rios,. d <::anto Amaro do mllnlclplO d'lDosTIlomhl'fl 11 freglloz1a

d 0Q' I' O contem divesas outras mo 1lasollcorp0l'ando-a ao o lIe lIZ,
ostatisticUl ..

. d P la daSilveira Lobo,ID CONSELHEIRO FranCISco e au, '. . cle Mi-
" Presiden te da PrOVIllCIa

Senador do }mpeIllo e todos os seus habitantes, que a As-nas Gerae:': I' aço sa )01' a .
TOXO XXXXV PARTE 1."

O Secretario interino,

Cancliclo A ttf}usto da Cr'uz.

Para V. Exc. ver.

T. 2.
G e 'no autorisado a mau-

rt. 2.. Fica igualmen:e ~o:fa"e~cola normal desta ca-
dar matricular no segun?o a?, Silveira, e a expedir-lhe o
Pi ai oalull1no .João Mal!a"ll.at, depoisqueellesemostl'o. I 'oresso!' nOI ma 1S d, .
diploma (e IH t' lo dito anno e em mUSIca.habilita(lo nas mae~las ( . ' .

d. . -es em contrano.Art. 3.° Ficão revogadas as ISpOS1ÇO

t da~ aR aütoridados a quemo co-
~lando, portanü~-, ad~ ref'e'r'ida Lei pertencer, que a

nhecllllen to e e,::ecuçao ,', F' intei l'amen te como nella se
cllmpl'iíO e façao Cl~maI ~~~ ~rovincia a faça im pl'imir, pu-
contem. O SecretarIO e,) 1 " o (1-1 Presidencia da Pro-
blical' e correr. Dada no I a a~\ 'ires dias do mez do Oll-
vincia de Minas Gerae~, ao~ vIr ~~"so Senhor JosllsChri'to
tU1Jl'Odo anl1odo Nascllllten o c.~ I q'l;inqua<Tesimo setimo da
lle mil oitocentos e seten ,a.e OI o, o
lndependencia e do Imperro.

FUANCISCODE PAULA DA SrVEIRA LOBO.
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O Secretario interino, .

Canclido Augusto da Cruz.
~~

AlItorisa o Governo a mandar matricular diversos cidadãoi 110cur-
so do phllrrnllcia e na escola normal.

Joaquim Lourenço Machado a fez.

Sellada o publicada nesta Secretaria aos 31 de Out~'-
bro 1878.

Art. 3.° Rovogão-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertenceI', que a
cumprão e fação cumprir, t.ão inteiramente como ne11a se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimi'r, pu-
blicar e correr. Dada 110 Pala cio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Gemes, aos vinte e tres dias do mez de Ou tu-
bro do anno do Nascill1entode Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos o setenta e oito, quinquagesimo setimo da
Independencia e do Imperio.

(L. S.) FRANCISCODE PAULA DASILVEIRA LOBO.

Para V. Exc. ver.

Lei u, 2473--de 23 de Outubro de' 1878,

tf} CONSELHEIRO Francisco de Paula da Silveira Lobo,
Sena:lor do Imperio e Pre~idente da Pt'ovincia de Minas Ge-
raes: Faço :saber a todos os seu habitantes, qUQ a Assem
blea Legislativa Provincial decretou, 6 eu sanccionei a Lei
seguinte:

Art. 1.. Fica o Governo autorisado a mandar matricu-
lar 110 pril11E:it.oa11no do curso de phat'Inacia, admittindo-os
a exame das matarias do dito anno, na epocha legal, os
alumnos Antonio de Paula Pereira, Tobias Luiz de Moura
e Ernesto Binheiro do Lacorda.

I

l
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semblea Legislativa Provincial decretou, o eu sanccionoi a
Lei 'eguinte:

Art. l.0 A freglle7.ia de Santo Amaro, pelos seus limi-
tes, fica desmembrada do municipio de Entre Rios e encor-
parada ao de Queluz.

AI't. 2,0 Fica desmembrada do districto de Congonhas
do Campo, municipio de Ouro Preto, e encorporada ao dis-
tl'icto do Redondo, municipio de QuelU7.,a povoaçãe>de Mat-
tosinhos e seus suburbios, restabelecida a antiga divisa pelo
Rio Maranhão.

Art. 3,o Fica pertencendo á fregue7.ia da cidade de'
Queluz a fazenda da Bandeirinha, que foi de Francisco Fer-
reira, e que actualmente pertence a Francisco Pel'eira Ze-
bral, desmembrada do districto e freguezia de Santo Amaro.

Art. 4.0 Fica encorporada ao municipio de Entre Rios
a parochia do Rio do Peixe, tirada do termo do Bom Fim,
e~o districto da Capella. Nova do Desterro, que fica perten-
cendo á parochia de Entre Rios.

Art. 5.0 Fica annexada' á Creguezia e districto da Ibi-
tipoca, do municipio de Barbacena, a fazenda denominada
do Esmeril, desmembrada da t'reguezia da Olaria, do mu-
nicipio do Rio Proto ..

Art. 6. o Revogão-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridade~ a quem o conhe-
cimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir, tão inteil'amente como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,publicar
e correr. Dada no Palacio da PresidenCia da Provincia de
Minas Gemes, aos vinte e tres'dias do mez de Outubro do
anuo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da Inde-
pendencia e do lmperio.

(L. S.) . FRANCISCO JE PAULA DA SILVEIRA LOBO.
Para V. Exc. ver.

Jose Theodoro ele Oliveira a fez.
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,'alIada e publicada nesta Secretaria aos 31 do Ou-

nbro do 1878.

O Secretario intorino,

Canclielo Augusto ela C,'uz.
6'€$~

LEi U, 2475---dE 28 dE Outubro dE 1878,
Concedo ao ongonheiro Miguel de Teive e Argollo privilegi.o para.

cOllstrucção, uso e gozo rle uma es.tra~la de ferro OC01!01111Ca,~o
Phillldolphia ás dividas desta provlllcla com li da Bahia, em UI-
recção ao porto do Cllrllvellas,

() CONSELHEIRO Francisco do Paula da Sil voi ra Lobo,
S nador do Imperio e Presidento da. Provincia do l\linas
nomos: Fac;,osabor a todos os seus habItantes, ql~ea ,Assem:
bica Legislativa Provincial decretou, e eu sanCClOnCIa LOI
seguinte:

Art. 1.0 Fica o Presidente da Provincia autoris:ldo a
conceder ao engenheiro .Miguel de 'l'eive e ArgoJlo. ou JJ.
c mpllul1ia que elle organisar, ou a quem melhores con~l-
ÇÕI1S o(l'erccer, privilegio intmnsmissivel pal:a constl'l~cçao,
uso e goZ()de uma estrada de feno eCOnOIl1lCa,.do Illllll;-
ti Iphia ús divisas desta provincia com a da Ballla, em dI-
l'ocr.i'ioao porto de Caravellas.

13 unico. O pra7.0 do privilegio será do sessenta a oi-
tenta annos.

Art. 2. o Será garantida ao concession~rio a pre~8ren-
cia do prolongamento desta estrad~ até á cld.ado do S~rro,
o de dois ramaes: unVlo ponto mais COnVél1lent.eda. IlIlha
cent.ral ao Arassuahy, ou a qualquer ponto .da margem do
Jequitinhonha, que for julgado mais conv.en~ellte; e .o~tro
do Philallelpia a Minas Nov~s, salvos o~ ?Ire.ltos ac!flull'ldos
)lar ou tras emprezas anterIOrmente pl'lvllegmdas.

Art. :3.0 A provincia garantirá juros até sete por cento
solJl'oo capital Illaximo do ciuco mil o quinhentos eon.tos de
I'éis, ou subvenção kilometrica até nove contos de rÓIS.
'l'll~lO XXX""V. PARTE I,"



TYP. DA-ACTUALIDADE-1879.

240:~

8:000$
5:000 .•

14:000$

330:000$

205:000$
74:000$

105:000$
240:000$

050:000$

176:000$
15:000$

115:000$

~'OlJlIA N. 3.

~S7S.

LIVRO DA LEI ~INEIRA

Lei 11. 2476--de 9 de Novembro de 1878.
Orça a receita e fixa 11 despeza para o anno financeiro de 1870 a 1880

o CONEGO Joaquim Jose de Sant'Anna, Vice-Pre~i-
tI nte da Pl'Ovincia de Minas Geraes: Fa90 s~ber a to~os.os
sous habit.antes, que a Assemblea Legislativa ProvIncIal
docretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 A receita provincial para o an~o financeiro
tio 1870 a 11880 é orçada em 2,030:740$, pl'OVenlOnte tia ar-
racatlação das seguintes contribuições:

13 1.0 Direitos de 3 % sobre a ex.porta-
ção de generos manufacturados. . . . .

13 2. o Quota de 4 % sobre a exportação
do café. ., ........,.

S 3.° Di ['eitos de G% sobr~ a _exportação
de generos de pro'ducção e Cl'laçao. . . .

13 4.. Imposto sobre engenhos. . '.'
~ 5.° Imposto sobre casas de negocló.
~ 0.. Sello de heranças ~ l~gados. .
13 7.° Novos e velhos dIreItos provlll-

ciaes . . '.' . . . . . . '.' .
!3 8.° Emolumentos de secretarm .. '
S O. o Imposto de registro, transmIssão

o venda do escravos. . . .. ....
~ 10. .Juros de <1 apolices doadas á pro-

vincia. . . . . . . . . . . .' . .
~ lI. Multas por infracção de 101S e re-

gulamentos .
13 12. lndemnisações. . .
~ 1:3. Ronda extraordinuna.

TOMO XXXXY.

FRANCISCO DE PAULA DA SILVEIRA LODO.
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O Secretario interino,

Candido Augusto da Cru~.

S 1.0 Fica salva ao concessionario uma zona priYile-
giada de quarenta kilometros para cada lado do eixo da
Unha.

S 2. ° No contrato que for celebrado com o Governo
serão estabelecidas as clausulas necessarias para garantir l
boa arrecadação dos impostos geraes e provinciaes.

Art. 4. ° Revogão-se as disposições em con trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer,que a cum-
prão e façii:o cumprir, tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de Minas Geraes, aos vinte e oito dias do mez de Outubro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da lnde-
pendencia e do lmperio. .

(L. S.)

Para V. Exc. ver.

Ezequiel Augusto Nunes Bandeim a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 31 de Outu-
bro de 1878.



2:000$

18:107$

2:000$

7:000$
000$

5:000

15:000$

2'500$

18:400.

4:000$

708:083$

449:978 100
1:20.1 '500

54::30:3$

39:000$

529:000:ti
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479: 180$000
~ 5.0 Administração o arrecadação de rendn.!1:
1. Pessoal ela thesou raria . . . " 50:447

TOMO "XXXV l'ARTII L"

~ 4.. Força policial:
1. Pessoal.
2. Cavalgaduras. . . . .
0. Remonta de animaes, conservação de

arroios e forragens . . . . . . . . .
4. Tratamento de praças enfermas e en-

torramon Los.. . .
5. Aquartelamento, luzes, compra. de

mobilia e concerto de instrumentos de mUSlca.
O Expediente.. .. ...,.

ü. ExtCl'llatos de S João de E1-Rey,Saba-
tú, Cam panha G Diaman tina, e es~olas ~or-
m.le' da capi lal, Campanha e Dmmantllla,
d sde jú . . . . . . . . • . .

(I. Aulas avulsas do latim, francez, ma-
tl ennticas e portuguez . .

7. Cadeiras de instrucção primarm, sen-
dodnas em cadêas e inclusive vagas.

8. Papel, pennas, tinta, mobilia, alu-
gueis do casas e fOl'llecimento de livrosaalum-
nos pobres . . . . . . . . . . . .

V. Bibliolhecarios da capital, Campanha,
Diamantina, e 200$ ao porteiro da bilJliothe-
ca da C;l pi ta 1. . . . .. '. '. .

10. Aequisição do livros pa~a b,IblJotho~
cas, sonll!) l:500$ para a rIa capItal, 01:000$
para:t doBaopondy, quantiaestaque sel:à en-
trega0 à Camar3. municipal da mesma Cidade.

lI. Gratificações a inspectores de co-
marca. . . . . . . . . , , . . .

12. Gratificações addicionaes aos pr~fes-
soros de instrucção primaria e secunrllu'la .

13. Auxilio aos seminarios do Ca.raça,
Marianna o Diamantina, e ús casas de edu-
canrlas de Marianna e Diamantina, sondo
3:000' a cada estabelecimento. ....

48:000$
22:000$
1l::'>2:?~500
0:000$
8:000$
700.
300$

1:000$

14:680$
1:000$
12:4t:0$
10:060$

3:200$
~OO

1:500$
50.000$

200$
400:000$
75:000$

40:000$

6:000:ji
70:000'-
lü:~OO$
30:000$

.00:222$500
35:464$
5:000$

, , .Volumes portateis
Pedagio . . . . . .
Escl'a vos em serviço de mineração
Commercio de escravos. . . .
Venda de bilhetes de loteria. .
Taxas itinerarias. . . . . .
Cobrança da divida activa. . .
Auxilio pelo cofre geral a força
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Sello e emolumentos das patentes
nacional . ,
Imposto sobre o ouro.
Ex tl'acção de loterias
Imposto sobre o sal.

13 3.0 lnstrucção publica:

1. Pessoal da inspectoria geral
2. Expediente
3. Lyceu mineiro . . .
4. Curso de pharmacia .

~ 14.
~ 15.
~ 10.
~ 17.
13 18.
~ 10.
13 20.
~ 21.

policial
13 22.

da guarda
~ 23.
~ 2,1.
g 25.

~ 2. o Secret?ria do governo:
1. Pessoal, conforme o regulamenton. 82.
2. Expediente . . . , . . .
3. Papel para impressão, e despezas não

previstas no contrato para publicação dos ac-
tos otIlciaes . . . . . .

2,630:740$
Art. 2.0 Durante esse exerci cio fica o Presidento da

Província au torisado a despender a quan tia de 2,031 :006$.100,
em que é fixada a despeza provincial, distribuida pelos ser-
viços seguintes:

~ 1. o Representação prmvincial:
1. Subsidio aos deputados. . , . . .
2. lndemnisação de despezas de viagem.
3. Pessoal da secretaria.
4. Tachygraphia. . ..
5. Publicação de debates e annaes.
6. Expediente. . .. ..
7. Acto religioso da installação.

I'
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2. Expediente. . . . . . .
:::lo Pe~:>oal da~ recebedorias e vigias, ven-

cimentus de barqueiros e porcentagens a ad-
mini~tradol'Cs . . . . . . . . . . .

4. Alugueis de casas . . . . . . .
5. Cadernos de talões e utensílios . .
6. Porcentagem a collectores e escrivães,
7. Conducção de fundos publicos . . .
K Liquidação da divida activa . . ,
O. Contencioso provincial . . . . .

-lO. Cu:>tas j udiciarias . . . . . . .
11. Aj udas de custo a empregados do fa-

zenda, conformo o ~ 14 do art. 4. o da Lei n.
2024 . . . . . . " .....

~ 6. o Obras publicas:
L Pessoal da directoria e cinco enge-

nheiros de districto . . . . . .
2. Expedien te. . . . . . . . . .
3. Conservacão de estradas. . . . .
4. Obras au"torisadas em leis especiaes,

e quantias á disposição do Governo para con-
strucçào e concertos de estradas, pontos, ca-

" déas, navegação de rios & . . . . . .
5, Obras diversas a cargo das Camaras

Municipaes _ . . . . . . . . . . .
6. Canalisação d'agua potavel para a ci-

dade de Pitanguy e parochia do Santa Quite-
ria, no municipio de Sabará, desde já, sendo
2:000$ para a primeira e 1:500$ para a segun-
da, sendo entregues ás Camaras respectivas.

S 7. o Saude publica:
L Auxilio aos hospitaes da capital, Mon-

tes Claros, Mina:> Novas, Serro, Grão l\fogol,
Diamantina, Itabira, Curvello, Pitanguy, Sa-
bani, "~anta Luzia, Bom Fim. Lavras, Passos,
Barbacena, S. João d'EI-Rey, Campanha,
Pon te Nova, Marianna e Caldas, sendo 2:000$
a cada um . . . . . . . . . . . .

"2. Auxilio para fundação do hospital de
BaependJ'. . . • •• ,.....

3:000$

108:021$600
10:000$
2:000$

150:000$
2:500$
:J:500$
1:680$
1:000$

2:000$'
------
334:148$600

41:880$
2:000$

30:000$

lüO:OOO$

179:000$

3:500$
------
416:380$

40:000$000

2:000 -000
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3 Para pagamento do auxilio votad~

p la ,",oi~. 2181 de 25 de Novembro de 187
para o hospital doMo~tes Claros. . ã' d:E1:

4 Hospicios de ahenados de S. Jo o
Roy e' Itabira, sendo 2:000$ a cada um. . .

S 8.0 III uminação publica:
1 Da capital. . .. .... ..
. D C anha S João d'EI-Rey, .JUIZ2. a amp ,. p _

le FOI"t Diamantina, Sabará, Baependy, t
~acatú(, 'Pouso Alegre e Ubá, a 1:500$ a ca ~
UUla . • • • • . • • • • . " •

3. Para a das Aguas do Cachambu. . .

s 0.- Culto. publico:
Festejos naClonaes . . . . . . . .
S 10. Apoc;entado~ e reformados. . .
S 11. Divida passIva:i. Juros de 6 % e amortisação de 2 % de

apolices . . , .' . t: . .o~in~ial' e ;'es~2. Juros do empl'es Imo pr
pectiva amortisação . . . . . . . . .

'l Exercicios findos . . . . '.' .4: Ju'l'OS ás estrauas de ferro garantJ(1as .

S 12. Despezas diversas:
1. Presos pobres. .' ".' . . '.' :
2. lndemnisação a mdlvlduos em 10lS es

pcciaes . . . . . ~ '.'_' . . . .
:l Restituições e reposlçoes : .
4: Adiantamento para monte pIO do em-

pregados provinciae~ somente
fi Dotes a orphas pobres .
5 Publicação de actos otIlClaes . , .
7: Gratificação ao fiscal das Aguas do Ca-

chambú . . . • . . . . . .

TOMO "[x"[xv. "ARTE 1..

2:000$000

4:000$000

48:000$000

20:473$440

13:500_ 000
500$000

34:473$440

GOO$OOO
133:545$260

38:800$000

81:200$000
20:000$000
50:000$000

100:000$000

105:000$000

8:500,'-000
4:000$000

5:000$000
1:000$000

12:000$000

200$000
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péndiano, e pelas uo exer~~cio da Le.i n. 2'13~,..a quantia de
2:000$, votada como auxilIO ao hosplta.l de cal Idade do Mon-
to Claros no art. 2.° ~ 7.° n. 3destaI.:eI. .

S 8.° A reformaI', desde já, a dlrocto~1U de .obras pu-
blicas, thosouraria provincial e in~P?ctorJa da .Ills.trucção
publica, O a reorganisar o en.sino rublICO da provlIlcla, osta-
Lelecendo a libel'dade de p-nslllo pI'~va<lo. . ,

Para estas reformas e reorganlsação, o Governo expedIra
os re"pecti vos regulamentos, augmentando ou redUZIndo a
dospeza, como CO~lvenien te [Ol', e poJengo. tran~p~rtar, q ~all-
to aoonsino publlco, as quotas doart. --:. e ~ 3. da LeI n.
2438 e do mesmo art. e ~ da presente LeI.

DISPOSIÇÕES PERMANENTES.

AI't. 4.° Fica abolido o imposto pl'edial, crcado pelo
art. 17 da Lei n. 2181 de 25 de Novembro de 1875. .

f; 1.0 O imposto de que trata o art. 1.0 S 17 (lesta L.el,
q ual~lo o commercio for feito POI' sociedades, será do\' Ido
tantas vezes quantas forem as pessoas que cümpuzerom a
firma social. .

S 2.° O imposto de ti % sobre o ouro, decrotado no ~rt.
l()da Lei n. 2181, será cobrado s?bre o p.r0duc~o que oLt~ve-
rom as companhias ou emprezarlOs de mmeraçao, deduzll!as
as despezas de extracção. .

Deverão os collectados declarar qual esse producto lia
estação fiscal respecti va, no fim de cada trimestre; e. n[10 se
conformando o recebedor com a declaração, procedera á lota-
ç110,com os recursos e formalidades do regulamento n. 80 <le
21 de Março de 1878, que fica approvado.

S 3.° Cobrar-se-ha o imposto ~obre. o sal:
1 De 320 réis pelas saccas de 120 Julogrammas;
lI. De 100 réis pelas de 60 kilogrammas; .
IlI. De 80 réis pelas de 30 kilogrammas, e de 40 réIS pe-

las de 15 kilog't'ammas.
1'. 1. Este imposto sel'á cobrado por uma vez ~o~lOnte; e

no regulamento que eX(ltldir o Governo para etfec,tJvl,da~~ ,da
arrecadação, ostabelecerá multas do 2$ a 4$ SObIe as S,lccas
que não tiverem os pesos declarados. .

N. 2. Esta multa não sera cobrada quando a dllferença
de pes()"fOI' de 2 kilogrammas para. mais ou para 1~1.0I1O~,tra-
tando-se de saccas de 120 ou (lO lulos, e de um IdlogIanuna
para as outras saccas.
'(0)10 )(XXXV P.t. RTf': l."

6:000$000
4:000$000

145:700$000
------

10
8. Diligencias policiaes
Ü. Even tuae\; .

DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 3.° Fica o presidente da provin.cia au torisado:

~ 1.0 A abrir creditos supplementares, no caso e com as
formalidades determinadas no art. 3.° ~ 1.0 da Lei n. 243~ de
14 de Novembro de 1877, ao ad. 2. ° ~ 2. ° n. 3; ~ 5.° ns. 3 e
6;_~ 6.° ns. 30 4; ~ 11 ns.::I e 4,' e ~ 12 n. 1, da presente Lei,
nao excedendo a 150:000$000 a importancia rnaxima de todos
os creditos.

~ 2.° .Adespen?er daverbavotadanoart.2.0~ 6.0 n.
4_uesta LOI a q~lantl.a d.e 20:000$ para começo de construc-
çao de uma pel1ltencIarm do systema de Phila<lelphia mo-
dificado, no ponto da provincia que mais convenient~ for.

S 3.° A fazer as operações <lo credito necessarias para
execução da Lei n. 2475 de 28 de Outubro de 1878.

S 4.° A pàr em execução no exerci cio desta Lei os ~~
9.° e 10 do art. 3.° eart. 4.° e 5.° da Lei n. 2438.

~ 5. o A socconer com a quantia necessaria as victi-
mas da secca que se deu nos municipios de Minas Novas
Arassuahy, Grão Mogol e Rio Pardo. '

~ 6 ° A elevar, desde ja, os creditos votados no art. 2. °
daLei n. 2438 de 14 de Novembro de 1877, a saber:

L O do S 1.0 nS.l e 4, com as quantias necessarias para
o ~agamento do excesso de subsidio e serviço de tachygra-
phIa com a pro rogação da presente sessão da Assemblea Pro-
vincial; .

11. <? do S 3.° n. 5, e o do artigo correspondente da pre-
sen te LeI, com a quan tia necessaria para installação e ma-
llUtençfío do.extemato de Paracatú;

lI1. O do S U. ° n. 5, com a quota de 50:000$;
IV. O do S 1~ n. :3, com a somma precisa para resti tui-

ção aos hel'lloil'os do finado Dl'. Fl'ancisco Basilio Duque
do sello de heranças e legados, que de mais pagarão; ,

V. O do art. 2. ° ~ 2. ° n. 1 da Lei n. 2314 de 11 de Julho
de 1876, ~om a importancia de :?:436$754, para o pagamento
dos vellClmelltos atrazados dos empregados da Secretaria do
Governo.

S 7. ° A pagar, ~elas sobras do exerci cio da Lei n. 2314,
a quota votada na LO! n. 2295 como auxilio ao Lyceu Bae-
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As vendas t1e sal nos t1iversos municipios da provincia

ficão isentas de quaesquer taxas municipaes.
S 4.° Ficão municipalisados os impostos dos SS ,1.o e 5.•

do art, LO desta Lei, continuando elles a ser arrecadados pe-
las col1octorias, que trimostralme,nte entregar!io o respectivo
produc~o ás Camaras Municipaes, com participação á the-
sonrana,

E' este subsidio destinado ás obras municipaes, na con-
formidade do art, 2. ° ~ Ü.° n. 5, dando as Camal'as de sua ap-
ulicação conta especificada á Assembléa.
- ~ 5.. Será exigida dos respectivos senhores ou possui-
dores a <:\ifferença ontre o imposto de transmissão de escl'a vos
decretado na Lei mi,neirD: e o das ou tras provincias, quando
os contratos respectIvos tOl'em celebrados fora da provincia
residindo ou vindo residir neHa os escravos alheados. '

~ 6.° As taxas itinerarias serão, desde já, cobradas em
relação ao peso das cargas que conduzirem os animaes e car-
ros que transitar:em. pejas estradas de communicação desta
com outras provlllclas, na razão de 33 réis por l\.ilogramma.

Nas estações das estradas de ferro serão pagas pelo peso
constante dos despachos respectivos, e nas outras agencias
fiscaes da Provincia o seu peso sera conferido, na falta de
apresentação dos despachos.

O Presidente da Provincia poderá solicitar do ministerio'
da agl'icultura, commercio e obras publicas as necessarias
providencias para que nenhuma mercadoria seja retirada
das estações da estrada de ferro de D. Pedro lI, sem o paga-
mento das taxas itinerarjas.

Da tapella-A-annexa a. presente Lei constão as excep-
ções ás regras estatuidas neste ~.'

~ 7.° O imposto de lotação de que trata a Lei n. 2112
de 8 de .Janeiro de 1875, art. 3 .• ~ 3,°, é devido somente pelo
excesso das novas lotações, ainda pelos serventuarios de of-
ticios de justiça providos anteriormente a elIas.

O Governo poderá consentir que estes excessos sejão
pagos em prestações trimestraes, nunca excedentes ao prazo
de um anno. .

~ 8.° Os substitutos dos serventuarios de omcios de
justiça, deque trata o art. 1.0 do decreto n. 1240 de 16 de
Dezembro de 1853, pagarão a taxa de 30 ./0 sobre a lotação do
respecti vo em prego.

Art. 5.° O excesso da receita sobre a despoza sorá ap-
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pficado a. amortisação d~ omprestimo contrahido CQm a Cai-
xa Economica desta capItal. ., .' .

S 1.0 Só na thesourari.a provmclal serão ~~C~I,llIdos o~
,aldos que se verific.ar~m tl'llnestrahnente nas dn OI sas esta
ções I1scaes da provmCla.

Art. O," Ficão revogados o ar.t. 28da Lei n. 1811
T

de 10
de Outubro de 1871, e9.0 e 16 da LOl n.2438de .14 de N?."e~-
bru de 1877' supprimidos um lugar de ongenhelro de ulstrrc-
toe do fisc;l das Aguas do Lambary; creado o lu~ar de .fiscal
das Aguas Lio Cachambu, e tranferida para a DramantlIlll a
escola normal de Minas Novas.

Art. 7.° O Govemo mandará vend~r em_hasta yub1i?a
os instrumentos que servirão p~ra a expIo raça? do RIO Doce,
incumbida ao cidadão José Marra de Mollo FreItas.

Art. 8.° Continua em vigor durante a I?gislatu ra do
880 a 1&81 a Lei n. 2246 de 27 <le Julho de 187U.

A t\)O Ficão approvados: os regulamentos ns., 81 e
82; I) a~t~ d~ Governo quocorr!gi9 alguns en.ganos eXlst~n=
tes nos planos de loterias provmclaes; os c.red.ltos supple~en
tal'e~' de 11'687,"060 as v'?rbas do art. 2.°!3 4. n. 5,!3 5. ns.
3 e .["(.1'1 Iel,'n 2UH' de 8:030$371, aberto por acto de 5 de
• • ,J ., ') ° 2 f>. 5 ° Q, ~ 1')Julho <locorrente anno ao art. 2.° ~ ..... n. ,;; . n ..... e. ~
n. I da Lei n. 2314; de 1:70~$720, de 5 de Dezembro de l37~,
ao mesmo art. 2 .• S 2, e as elevações a 55:719$800 do credl:
to tio 48:000$ do art. 2.° S L" n. 10, !33." n. 3, ~ 4 n, 1 e g G.
n 1 da citada Lei n. 2181, e a \)1:570$65'1, decr~tada em 5, <lo
J;]lho do corrente anno, ao g 6,° n. 4 do art. _.0 da LeI n.
2314.

Art. 10. As quotas votadas ~as leis de orçam~n~o po-
dom ser pagas até seis mezes depOIS de findo o e:,~rclclO re:-
pectivo, applicando-se esta disposição aos exercI CIOSde 18,7
a 1878 e rle 1878 a 1879. bs unico. A entrega das subvenções votada~ a osta. e-
lecimentos de instr.ucção, except~lados ?s colleglOs das .11'-
mãs tle caridade de Marianna e Duuuantma, dopelH!o do drg-
plementodas clausulas prescriptas no art. 19 da LeI n. _0....4
do 1.0 de Dezembro de 1873.

Art. 11. O escrivão dos feitos da fazenda provincial
1'0)[0 xxx xv, I'AIl1'II 1.a
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O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.
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TYP. DA-ACTUALIDADE-187Ü.

~ 2.0 O~ animaes que transportarem cavalleiros e trens
o.'cutei ros. .. t
~ ;~.o Os annimaes e carros qne das provmclas cen raAS

lirnitrophes atravessarem. por es~a, pela~ ostra.rlas de
COllll\lUnicação com a do RIO do JanOlroo outIas do IJttorul,
ou quo desta atravessarem por aquellas. . .s ,10 Os anil1laes e carros que condUZIrem g(meros alJ-
men ticios do primoi ra necessidade, cal e obj ectos t~ntlen tes
a II(lSGIlvol\'CI' a inelnstria agricola ou man u.factu rei m, en-
t!':lIldo nosto nUIllO['Oos instrumentos ar:alol'los on qualquer
O' ,noro (lo machinas proprias para agrJCultura, .bOl.U como
~s lIlachinas e materiaes int['Ofl~lzid?S na Pyovlll?la, rr~r:a
fi llae~ll11Gr em prezas ou com pan hlas md ustrJaes, mcl nSI\ o
as e~tra,las de ferro. ., _

Al't. 2.° Dos animaes comprehendldos nas excopçoes
(10arL 2.° desta tauella, dos que tirarem carros, dos caval-
lar'~ \lluares e vaccu ns, tocados, só se cobrara na e. tra~a
rl0 p'arahybuna a taxa de 320 réis, e nas outras e~tradas. HJO
réis, sa 1vo, to<1nvia. as isenções do ~ ~. ° .;1~.~ L o d,;~LOI n.
202.1 de 1873, o (Ias dê ns. 2:j:H (Ie 187U e _'lc{' de 18/7.

1.0 Dos porcos cobrar-se-ha na est~:lda (le Paruhybuna
100 réis por cabeça, {)nas ontras 50 reis. .. .

2.0 Das 0\'olha8 (\ cabms cobrar-se-ha na es1.la(1;1.(10
I'arahvbuna 80 réis e lias outras tiO réis. ,

~ :~° Dos carros cal'regados de generos comprehenllI-
rios nas I1xcepr:ões já mencionarias cobrar-se-ha na ('s/.rada
do Parahvbuna 2$000 e nas ontras 1$000, guardadas as diSpo-
sições das ci tadas Lois ns. 23:H e 2437. . ,.

Os animaes que tirarem os carrostl'lbutados, (lcão Isen-
tos de ql1alquf\r direito. . .

~ 4.° Do cada bosta nova que entrar para a ~rovlll.cl~l,
ficando isento o dono ou conduetor do qualquer JlnpOSlçao
por si e sua bagagem, 5$000.

~ 5.0 l'\a recebedOl'ia da. Sapllcaia cobl'al'-se-h.a, ?n~
quanto a ponte pensil sobre o RIO Parahybuna 1.1aoPOItencer
á prol'incia, de cada animal ~los comprehcndHlos nas qua-
tro primeiras excepções 80 rél~ e 30 de cada um dos com-
pl'ehendillos na 5." 06." excepçoes. .' . .

Palacio da Presidoncia rla p['OVJnCta de Mll1as GOlaos
em Ouro Preto, 9 de .l\ovembro de 1878. .

JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.
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JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.(L. S.)

Art. 1.0 São exceptuados do pagamento das taxas iti-
nerarias:

l.0 Os animaes e carros que conduzirem os generos
sujeitos as imposições mencionadas nos ~~l. e 2. ° e 3. o desta lei.

Para V. Exc. vor.

Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 15 de Novem-
bro 1878.

só rcceborà a torça parte das custas quo vencer nas cxecu-
ções I1scacs, logo que forem expetlidos os respectivos man-
dados de intimaçãoepenhol'a, sendo-lhe pagas as duas ou-
tras terças partes quando so veri ficar a coural1ça execu ti va.

" Art. 12. E' o Goverllo au torisado a mandar colligi [',/)01' pessoa idonea, os documentos referentes li historia da
provincia, que existirem nos archi\'os publicas, e redigir
em vi'tct delles e das tradições oraes a chronica mineira,
podendo gastar com esse serviço a somma annual de 1:200$,
que seni. deduzida da verba destinada á instrucção publica.

Art. 13. Rovogão-se as disposições om con traria.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir, tão inteimmente como nel1a ~e
contem. O Secretario de.'ta Provincia a faça imprimir, pu-
blicaI' e corroI'. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia do Minas Geraes, aos nove dias do mez de Novem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Clu'isto
de mil oitocentos e setonta o oito, quinquagesimo setimo da
Indepenclencia e cio Imperio.
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O Secrotario interino,

Ca.nclido ~lug'Uslo da C,'uz.
~"-=:o

TOMO X);KXV I.AIUE .•••

(f) CONEIO .Joaquim José deSant'Anna, Vjce-Pro~ir1811Ie
ria Pl'ovinciade Minas Gemes. Faço saher a t~do~ os seus
habitantes, q e a Ass8mbléa Legislativa Provll1cml decre-
tou, o eu s~ncionei a Lei cegllinte:

Art. 1.. Ficão creadas cadeiras de instrucção prima-
ria do sexo msculino: na povoação do Dionisio, da. [re-
guezia de Saí'Anna do Alfié, do municipio da Itaoll'a;
na do Paulist~ da freguezia do Pes:sanlfa, do Serro; n~ rlo
Peixe Cru, de 1inas Novas; na dos Confins, da freguez.la da
AlaO'oa Santa,le Santa Luzia; no districto do Papagaio, o
povgação do Rtiro dos Lages, do. Curvello; na d,~:Mac~cM,
do Congonhas e Sabará; freguozla de Santa .Mal la de Mon-
te Alegro, e Urro dos Carvalhos, do LITramellto, da
Ayuruoca.

Para V. Exc. ver.

r e c' 1'1'01'. Dada no Palacio da Presidencia da Pra-
ia de J\linas Gemes, aos novo dias do mei: de Nov?m-

rodo annodo Nascimento de Nosso Senhor ..Jesus ~hl'lsto
e lil oitocentos e setenta e oito, quillquagesuno sotuno da
ReI I endoncia e do Imperio.

JOAQUIM JosÉ DE SANT'At\'NA.

ui u, 2478~de 9 de Novembro de 1878,
Cl'ôa cadeiras 'e instrucção prim9ria e secundaria em divorsos lu-

gares.

L1.tiz José de Oliveira a fez.

Soll:uh e publicada nesta Secretaria aos 5 de Dezem-
bro de 1878.

FOlJlIA N. 4.PARTE l.a

LIVRO DALEI MINEIRA

Lei li, 2477-de 9 de Novembro de 1878,
Concede aposentadol'ia ao secretario da Camara de Paracatú, e ao

procul'ador da da capital.

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presi-
da Provincia de Minas Goraos: Faço saber a todos os seus
habitantes, quo a Assemoléa Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccioneí a Lei seguinte:

Art. 1.o Fica concedida aposentadoria ao secretario
da Camara Municipal de Pal'acatú, José Leandro de Affon-
seca o Sil va, com dous terços do seu ordenado,

~ 1. o A referida Camara nomeará substituto ao mes-
mo,. com titulo effectivo e com ordenado igual ao que per-
cebia o aposentado, em quan to não for legalmente alterado.

S 2.. No orçrunento de despeza municipal de cada
anno, em quanto vivor o referido secretario, será incluida
a verba para o seu pagamento.

Art. 2.. Fica igualmente concedida aposentadoria
ao procurador da Camara Municipal de Ouro Preto, Te-
lesphoro Antonio de Moraes, com o ordenado de :,;eiscentos
mil réis (600$) annuaes, pagos pelo cofre municipal.

Art. 3. o Ficão revogadas as disposições em contrario.

:\fando, portanto, a toda~ as autoridade~ a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
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.Art. 2.. Fic~o, creadas cadeiras rle instrucção pri-

~arla do s@xn fom~nIno: nas freguezias do Forquim, de lHa-
r~a?na; ~anta Maria rle S. Felix, de l\Iinas Novas; Patro-'
CIl1l()e.RIO Verme] ho, do Serro; Nossa Senhora da Pio~ade
do Retiro, ?e Pouso Alegre; S. Sebastião do Curral, de Ta-
manduá.; vIUa de Monte Alegre; districto do Papagaio do
CurveUo, e Bom Fim, do Pomba.

_ A,rt.~,. São creadas segundas cadeiras para instruc-
çao prlluana do I'exo masculino: na fregllozia de Sant'Alna
dos Ferros, da Itab~ra; na parte do alTaial que fica à nar-
~ 111 esq uerda do RIO de San to An tonio, o na cir.ade de lta-
Jubá.. •

A:t. 4:. l:icão creadas segundas cade.ras de in-
strucçao prunana para o :::exo feminino na ciCade de Sa-
bará e na da Ayuruoea.

. .t\rt. 5.. E' a ut~l'i~ado o . Governo da Pr01incia a sup-
prlllllr ,uma das, cadeiras d~ Instrucção prima'ia do sexo
mascullIlO da cldadeda Itablra. .

,Art. O.. Ficii:o creadas cadeiras de franez e mathe-
matIca~ elementares, regidas por um só profesor, qne terá
o venCimento annual de 1::200$, nas ciddes do Cur-
vello, Patrocinio o villa cIeSanto Antonio dls Patos' de
portuguez, francez e geographia, tambem regrlas por' um
só p.r'oçessor. com os mesmos vencimentos, na cidades da
Chrlstllla, Leopoldina e Sacramento, e na viU de S. Gon-
çalo do. do Sapucahy; e de latim e francez ia cidade da
Januana.

Art. 7.. Revogã0-se as disposições em ontrario

~fafldo, p:>rtanto, a todas as autorirlade:a quem o co-
nhecl:~ent0 e o::eeução ~Ia refe.rid3: Lei per~ncer, que a
cumprao e façao cumpnr, tão llltelrament,eomo nella se
cl)!ltnm. OSecrotario desta Província a fa<;ômprimir, pu-
b!lcar e. correr. Dada no Palacio da Presidncia da Provi-
cla de MlIlas Gorae.,:. aos no\'e dias do 18Z de Novem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor MmsChristo de

- 49-
WI oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da
Independencia e do Imperio.

(1. S.) JOAQUIM JOSE' DE 8ANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

Francisco de Assis Soares de 111agalht£es a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5 ele Dezem-
bro de 1878.

o Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

Lei fi, 2479-de 9 de Novembro de 1878.
Çrên cadoiras de instrucção primaria para os sexos masculino o

feminino em ditforentes localidades.

@ CONEGO Joaquim Josó de Sant'Anna, Vice-Presi-
dente da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os
seus habitantes, que a Ass;emblóaLegislativa Provincial de-
cretou, e eu san cionei a Lei seguinte:

Art. 1.. Ficão creadas as 1\eguintes cadeiras de lU-
strllcção primaria:

S 1.. Para o se~o !naSCUliI\O,~~ cada um dos se-
gll intes 1ugares: no dlstncto do Esplr~to Santo d? Quar~el
Geral, municipio do Abaeté; em Macaub3:s de Ba~x?,. dIS-
tricto do Bom Fim; na frerruezia do RetIro, mUlllclplO de
Pouso AIsgre; no districto °do Bom Fim, município do Pom-
ba; na povoação do Suruby, d~ freguezia da CapeI linha,
no lllllnit:ipio de Minas Novas, o na povoação do Morro San-
t'Anna, da parochia da cidade de Marianna. .

S 2.'; Pa~a o sexo fo.minino, I~a.s,seguintes .localida-
des: na freguozla do ForqUlm, mUlllClplO de Marlanna; no
TOMO XX:(XT. PARTI!; \,&
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Transforo a fazenda do cidadão Francisco Josá de Souza Pinto, da.
fl'oguezia da Virginia para a do Pouso Alto.

@ CONEGO Joaquim Jo;ó do Sant'Anna, Vico-Pl'osidoll:
t l- Provincia de Minas Gel'aos: Faço sabor a ~od.osos seus
h~~)i~antos, que a Assem.blóa !-,egislativa Provll1Clal decre-
tou e ou.sanccionei a LOI segulllto;

LEi U, 2481--dE 9 dE NOVEmbro dE 1878,

Art. 2.0 Ficão incorporadas ao primeiro termo as
gllozia .. da Madre de Deus e Carrancas, desmembradas

do termo de S. João d'El-Rey.

Art. 3. o Revogão-se as disposições em contrario.

Mando, portauto, a todas a~ autor!dad~s a ~uem o co-
nhecimento e execuçilo da rofer.lda. Lei pertencer, q uo "a
Qumprão e fação cumprir, t[o I~tel.ramente ~omo.ne.l~a ':
c ntom. O Secretario desta ProvlllCla a:>faç~ Im~rlmll, pu
blical' e correr. Dada no Palacio da 1 resldencla da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos novo dias do mez de Novom-
bro do anno do Nascimento de Nosso S~nhor J~sus
Christo de mil oitocentos e setenta .e oito, qUlllquago8ll110
setimo da Independencia e do ImperlO.

(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

Francisco Gonçalves das Neves a foz.

Sollada c publicada nesta Secreü .•.ria aos 5 de De-
zombro de 187>-:. .

O St:cretario interino,

CanclidoAugusto ela Ct'uz.

Lei 11, 2480--de 9 de Novembro de 1878,

- 50-

Luiz José de Oliveira a fez.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 5 de Dezem-
bro de 1878.

arraial da Capella Nova, municipio de Queluz, e na fregue-
zia do Suassuhy, termo do Brumado.

Art. 3. o Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da ProTin-
cia de Minas Geraes, aos nove dias do mez de Novem bro
do anno do Nascimento de Nosso .senhor Jesus Cbristo de
mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da In-
dependencia e do Imperio.

(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.
~~

Crôa a comarca do Bom Jardim, composta dos tormos do Turvo e
Ayuruoca, e contem outras disposições.

@ CO lEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice Presiden-
te da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os
seus habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial
dQcretou, e eu sanccionei a Lei seguinte: .

Art. 1.. Fica creada, com a denominação de 130m
Jardim, uma comarca,composta dos termos do Turvo e Ayu-
ruoca.
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Art. unico. Fica tranferida, quer no civel, quer no

ecclesiastico. a fazenda do cidadão Francisco Jose de Sousa
Pinto, da freguezia da Virginia para a do Pouso Alto; re-
vogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir, tão inteiramente comoneHa se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,publicar
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes, aos nove dias do mez de Novembro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da Inde-
pendencia e do Imperio.

(L. S.) JOAQUmJosE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

Francisco Gonçalves das Neves a rezo
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5 de Dezem-

bro de 1878.

O Secretario interino,

Candido Augusto da Crúz.
~

Lei lI. 2482--de 9 de Novembro de 1878,
Autorisa o Governo a mandar rever o orçamento que servio' de bliSO

ao contrato feito com José Joaquim Gonçalves Simões para a
construcção da ponte da Barra, e a indemnisal-o da differença
que resultar da revisão entre o orçamento primitivo e o que em
virtude desta Lei se lovantar.

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-
te da Provincia de l\linas Geraes: Faço saber a todos os
seus habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial
decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

53 -
Art. 1.0 Fica o Governo autorisado a mandar rever

orçamento que servio de base ao contrato feito com José
oaquim Gor:çalves Simões para a construcção .da ponte da
arra nesta capital, tomando-se por base da reVisão o plaI~o
egundo o qual foi feita a ~bra; nlIo se tomando em conSI-

deração as obras não autorlsadas e que não constão do pIa-
0, nem o excosso de trabalho empregado pelo empreiteiro

em fazer mais perfeitos os trabalhos.

Art. 2.0 Fica tambem autorisado a indemnisar o dito
Jose Joaquim Gonçalves Simões da differença que da revi-
sãOresultar entre o orçamento primitivo e o que em vir-
ude desta Lei se levantar.

Art. 3.0 Revogão-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as. autori.dades a quem o co-
nhecimento e execução da referIda Lei pertencer, que I!.

.cumprão e fação cumprir, tão inte~raI?ente,como. nel~a .se
contem. O secretario desta prOVlllCla a faça unprlmlr,
publicar e correr. Dada no Palacio ?a Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos nove diaS do mez . de Novem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chris-
to de mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo
da Independencia e do Imperio.

(L. S.) JOAQUIMJosE DE SANT'ANNA.

Para V. Ex.c. ver.

Joaquim Lourenço Machado a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5 de Dezem-
bro de 1878.

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

10)/0 XXXXV. PARTE l.a
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~ CONEGO .Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-
te da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
hubitallt8s, que a Assemblea Legislativa provincial decre-
tou, o eu sanccionei a Lei seguinte:

Al't. 1. o A força policial desta Provincia, para o
exercicio de 1879 a 1880, e fixada em mil praças, distri-
buidas em estado maior, menor e seifl companhias, inclusive
uma de cavallaria.

~ 1.0 O estado maior se compori de um coronel com-
mandante, um major fiscal, um capitão cirurgião-mól', um
tonente ajudante e secretario, e um alferes quartel mestre.

~ 2.0 O estado menor se comporá do um sargento
ajudante, um chefe de musica, e 25 musicos.

~ 3. o Cada companhia de infantaria se comporá d~
um capitão, um tenente, um alferes, um 1.. sargento, dous
2.00 sargentos, um forriel, seis cabos, um corneta, e cento o
sessenta praças.

~ 4. o A companhia de cavallaria se comporá de um
capitão, um tenente, ~m alfel'es, um 1.0 sargento, dous 2.°'
sargentos, um forriel, quatro cabos, um ferrador, dous ela.
rins, e oitenta e quatro praças.

Art. 2. o Esta força terá seu centro nesta cidade, o
serà amovivel, conforme as necessidades da Provincia e as
orllens do Governo.

Art. 3.0 Fica autorisado o Governo a elevar desde já.
o soldo dos officiaes e praças até 10 %. e a gratificar a com-
missão de profissionaes que actualmente inspecciolla o
corpo policial.

Art. 4. o As disposições da presente Lei vigorarão
tambem no presente exercicio, depois que o Governo houver

Fixa a força policial para o exercido de 1878-1879.

Lei N. 2484~-de 9 de Novembro de 1878. oLei UI 2483-de 9 de Novembro de 1878.

o Secretario interino,

Canllido Augusto da Cr'uz.

Aulorisa o Govorno a auxiliar, doade já, o alumno da Escola de Mi-
nas, Joaquim Cand~do da Cosla Senna, com a quantia do 60$
monaaes, para conlllluar seus estudos.
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@ CO TEGOJoaquim Jose de Sant'Anna, Vice-Presiden-
te da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os
seus habitante;;;, tiue a Assembléa Legislativa Provincial
decretou, e eu sallccionei a Lei soguinte:

Art. unico. Fica o Governo Provincial autorisado
~ au~iliar, desde j~, o alumno da Escola delMiuas, Joaquim
Candldo da Costa ,senna, com a quantia de 60$ mensaes
para continuar seus estudos, aberto para isso o necessari~
credito; revogadas as disposições em contrario.

oMando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e _execuçã? da reoferi~laLei pertencer, que a cum-
prITo e fuça0 cumprir, tão mtOlramente como nella se con-
tem. O Secretario desta .Provincia a faça imprimir,publicar
e correr. Dada no PalaclO da Pre\iidencia da Provincia de
Minas Geraes, aos nove dias do mez de Novembro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da Indo-
pendencia e do lmperio.

(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA..

Para V. Exc. ver.

Fr'ancisco de Assis Soares de Magalhães a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5 de Dezembro
de 1878. .
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Lei u.2485-de 9 de Novembro de 1878.

(/) CONEGO _Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presi-
dente da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos
os seus habitantes, que a Assemblea Legislativa Provin-
cial decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. L. A freguezia do SS. Sacramento do Jequitibá
fica desmembrada do municipio de Santa Luzia e incorpo-
rada ao de Sete Lagoas; e a de Jaboticatubas, desmembra-
da do de Caethé e incorporada ao do Santa Luzia.

S L. E' annexada ao municipio de Sete Lagoas a
fazenda da Bebida, de Valeriano José de Abreu.

Art. 2.. Revogão-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Próvincia a faça imprimir, publicar
e corroI'. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes, aos nove dias do mez de Novembro do anno
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus ahristo de mil oito-
centos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da Indepen-
dencia e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIlI1JosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonçalves das Neves a fez.

Incorpora a froguezia do SS. Sacramento ~o municipio de Sete La-
goasj a de Jaboticatubas ao de Santa Luzia, e ao municipio de
::iote Lagoas a fazo~da da Bebida, do Valoriano Jose do Aurou.

TYP. DA-ACTUALIDADE-1879.

O Secretario interino ,
Candido Augusto da Cruz.

Luiz-José de OliveÍt'a a fez.

Selladá e publicada nesta Secretaria aos 5 de Dezem-
bro de 1878. ,
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re~ormado o corpo policial, sem as restricções da Lei n. '
2439, para o que fica desde já. autorisado.

Art. 5.0 Ficão som direito á reforma os officiaes e
praças do corpo policial, da publicação desta Lei em diante.

Art. 6.. Revogão-se as disposições contrario.

~ando, portanto, a todas as autoridades a quem O co-
. nheClme~to e execução da referida Lei pertencer, que
a cumprao e façlio cumprir, tão inteiramente como nella se
cont?lll. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
b~bl!car e ?OITer. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
VlIlCHtde Mmas Geraes, aos nove dias do mez dt3 Novem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chris-
to de mil oitoc~ntos e setenta eoito, quinquagesimo setimo
da IndependenCla e do Imperio.

(L. S.) JAQUIlIlJosÉ DE SANT'ANNA.

Para Exc. ver.
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Francisco Gonçalves das N €'lJes ti. fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 10 de De-
zembro de 1878.

TYP. DA-AC'fUALIDADE-187\J.

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

bro do anno do Nast:imento de Nosso Senhor ~esus qhristo
de mil oitocentos e setenta e oito, quinquageslmo setuno da
Independencia e do Imperio.

(L S.) JOAQUIM JOSE DE SA.NT'ANNA..

Para V. Exc. Ver.

Lei u, 2486---de 9 de Novembro de 1878,
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o Secretario interino,

Candido Augusto da Cr'uz.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 10 de De-
zembro de 1878.

Crêa o municipio do Philadelphia, com a séde na cidado de Thoo-
philo Ottoni.

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presi-
pente da Provincia de Minas Geraes:. Faço saber a todos
os seus habitantes, que a Assemblea Legislativa Provin-
cial decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.. Fica creado o municipio de Philadelphia,
composto da freguezia do mesmo nome, elevada á catego-
ria de cidade, com a denominação de Cidade Theophilo Ot-
toni, e que será a séde; dos districtos do Urucú e Santa
Clara, e do de Malacacheta, elevado á parochia, desmem-
brados todos do termo de Minas Novas.

Art. 2. o O novo municipio, que fica pertencendo á
comarca do Jequitinhonha, terá todos os officios de justiça
creados por Lei, e será installado, quando os respectivos
habitantes construirem, a expensas suas, um bom edificio,
com :,lcommodações para as ses~ões do j ury e camara mu-
nicipal, cadêa forte e bem arejada. e casa para as aulas
de instrucção primaria de ambos os SQXos.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação 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 nove dias do mez de Novem.



Crêa o municipio do Tremodal. .

FOIJIlA N. 6.PARTE 1.a

Lei fi, 2487-de 9 dc Novcmbro dc 1878.

Art. 3 o Revogão-se as disposições em contrario.

~rando, portanto, a todas as autoridades a quom o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer,que a cum-
prão e fação cumprir, tão inteiramente como ne11a se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car o correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de Minas Geraes, aos nove dias do mez de r;ovombro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo do mil

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presi-
dente 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. l.' Fica creado o municipio do Tremedal, com-
posto das freguezias do Tremedal, sua séde, com o nome de
Villa da Boa Vista, e da de Lenç6es, desmembradas ambas
do municipio do Rio Pardo.

Art. 2.' Este municipio, que fará parte da comarca
do Rio Pardo e terá todos os ofllcios de justiça decretados
por Lei, installar-se-ha, quando os seus habitan tes construi-
rem, a expensas suas, um edificio com boas accommodações
para as sessões do jury e da camara municipal, cadêa forte
e bem arejada, e casa para as aulas de instrucção primaria
de ambos os SQXos.

LIVRO DA LEI MINEIRA

TOMO XXXXV.
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Lei !l, 2489--de 9 de Novembro de 1879,

TOMO XXXXl', P.\RTE l.a

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cru.::.

Concedo seis mezes de licença ao Of?ci~I, da secretaria da instrucção
publica. Jose Ferreira do Ulhoa lntra.

m CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Pretsi=
. , d 1\,1"' 'G raes' Faço saber 11 oden te da Provlllcla e m.lllas Te, . , . 1. t' P o

dos os sens habitantes, que a J\ssem~lea ~egl: a Iva r-
Tincial decretou, e eu sanccionel a L01 segulllte.

Art. unico. t.;ícão conc~djd.o~ ao d~fI~~i~6ad~i~~~'~l~t~~\~
do instruc.Qão publIca, 'r.~s~:de~1 ~~~nteíro, para medicar-so
mezos de lIcen9a, com 01 deas as d)sposições em contrario.onde lhe conVIer; revoga

Mando, portanto, 11 tOdtS.~S att~r~~~~:n~i:lO~~g ~~~ll~~=
cimento e execução da re ~I J .a n' lIa se con-

r;I~~ ~ f~g;~e~~J;:gl~W~tr~r~~~~~~~~:':i~2~:r:5~i0Ji.~~r~~~~\iC~~
e correr. Da(la no a acJO. ,\ "d Novembro (lo DnllO
!\linas Gemes, aos nove (~JashdO~~~use Christo de mil oito-do Nascimento de Nosso ::íen or

oc ntos o sotenta e oito. quinqnagesimo setimo da
ipendencia e do Imperio.

JOAQUIMJOSE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

Joaquim Low'enço Machado 11 fez.

S t' os 91 do Dezolll-Sellada o publicada nesta ecre ana 11 _

bro do 1878.
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o Secretario interino,

Candido Augusto da Crttz.

~~

oitocentos e ~etenta o oito, quinquagesimo setimo da Inde-
pendencia e do Imporio.

(L. S). JOÁQUIMJosE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

Luiz Jose de Oliveira a fez.

Seltada e publicada nesta Secretaria aos 21 de Dezem-
bro de 1878.

Autorisa a concessão de um anno de licença li profes80ra da cidade da
Ponte Nova, D. Paulina Augusta Mitraud.

Lei !l, 2488--de 9 de Novembro de 1878,

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presi-
dente da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos
os seus habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial
decretou, e eu sanccionei 11 Lei seguinte:

Art. unico. Fica o Governo Provincial autorisado para
conceder â D. Paulina Augusta Mit'raud, professora de in-
strucção primaria superior do sexo feminino na cidade da
Ponte Nova, um anno de licença, com ordenado por inteiro,
para tratai' de sua :;aude onde lhe convier; revogadas as
disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades 11 quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a CUIIl-
prão e fação cumprir, tão inteiramente como nella se con~
tem. ,O SocI'etario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Província
dQ Minas Geraes, aos novo días do mez de Novembro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil



A rova as contas de receita o despeza de diver~aaC!"m8raB Muni-
P cipaes ncHa declaradas, e con tem outras diSpOSições.

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

4:835$857
4:201$485
634$372

7:8ü8$317
7:032$235

866$082
5:010$023
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Receita . .
TOMO XXXXV. PARTE 1."

Receita .
Despeza. .
Saldo a favor da Gamara. .

1864 a 1865.

Receita. .
Despeza. .
Saldo a favor da Garoara.

1863 a 1864.

~~

ReSOln'~ãO D. 2491-de 12 'de Novembro de 1879,

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-
te da Provincia ele Minas Geraes: Fa90 s~ber a to~os .os
seus habitantes, que a Assemblea LegislatIva Provlllclal
decretou a ResoluçãO seguinte:

Art. 1.0 Ficão approvadas as contas da re~eit~ e des-
peza do diversas Gamaras Municipaes da ProvlllCla, rel~-
tivas aos annos financeiros abaixo declarados, pela maneI-
ra seguinte:

~ 1.0 Pouso Alegre.
Exercicio de 18~2 a 1863.

e setenta e oito, quinquagesimo setimo da Indepen-
do Imperio.

JOAQUIMJOSE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 21 de Dezem-
bre de 1878.
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Lei u, 2490---de 12 de Novembro de 2879,

o Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

~

centos.;e setonta e oito, quinquagesimo setimo da Indepen-
dencia e do Imperio.

(L S.) JOAQUIMJOSEDE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

Joaquim Low'enço Machado a fez.

SelIada e publicada nesta Secretaria aos 21 de Dezembro
de 1878.

Autorisa o presidente da provinela a despender a quantia de 6:000$,
igualmente repartida, com os trabalhos de explorações geo.
logicas da bacia do Rio Abaeté, das jazidas de carvão de pe-
dra de S. Miguel, nas margens do .Jequitinhonha, e da bacia
do Rio Doce.

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presi-
dente 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. l.0 Fica o Presidente da Provincia autorisado a
desp~nder a quantia de seis contos de réis, igualmente re-
p~rtJda, com os trabalhos de explorações geologicas da ba-
Cl<l. cIo Rio Abaeté, das jazidas de carvão de pedra de S.
Miguel, nas margens do Jequitinhonha, e da bacia do Rio
Doce; revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas a1' autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir, tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Gemes, aos doze dias do mez de Novembro 'do anno
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-:
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8:048 661
1:3,19$324

7:HH$167
5:958$080
1:232$187

9:708$728
5:086$691
4:712$037

~:576$943
5:242$201
1:33.1$742

1:619$~68
1:5G7$G93

51$570

2:327$975
2:273$691

54$284

1:892$923
1:795$083

97$840

12>142$200
12:07:)$333

368$8137

24:620$820
24:614$030

6$790
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1876 a 1877.

1876 a 1877.

1~76 a 1877.

. . . . . . ...
aval' da Gamara. . . .

1876 a 1877.
I
eza. . . . . . . . . .
a favor ria Gamara . .' . .
~.. .Juiz de Fóra.

lh76 a 1877.
ita. . . . . .
eza. " .
o a t'avor da Gamara . . . .
S 3.. Diamantina.

1876 a 1877.
ita . . . . . .

d~~af;vo~ d~ c"a~ar:~ : : : :
~ 4,. Ar:axá.

ceita
peza . . . . .
Ido a favor da Camara
~ 5.. Pitanguy.

, 1875 a 1876.
eeita
espeza . .
Mo a favor da Camara
S 6.° Turvo.

4:341$267
668 756

4:235$379
4:060$853
16f;$520

7:192$803
4:907$560
2:195$243

6:094$295
4:832$822
1:261$473

7:164$572
5:713$803
1:450$702

0:307$085

6:11O~133
3:779$355
3:3:)0$778

7:310$163
5:513$830
1:696$324

7:498$69~
4:664$247
2:834$449

6:894$157
5:022$369
1:871$788

6:236$350
4:213$016
2:022$434

7:327$546
4:478$9,11

. 2:848$605

.......

. . . . . ..Receita . .
Despeza. . .
Saldo a {aval' da

Despeza . . . . .
Saldo a favor da Gamara.

1865 a 186(t
Receita . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . .
Saldo a favor da Gamara. .

1866 a 1867.
Receita. .
Despeza. . : . . . . .
Saldo a favor da Gamara. .

1867 a 1868.
Recei ta . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . .
Saldo a favor da Gamara. . . .

186S a 18ü9.

Gamara.
1869 a 1870.

Receita . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . .
Saldo a favor da Gamara. . . .

1870 a 1871.
Recei ta . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . • . . . . .
Saldo a favor da Gamara. . . . .

1871 a 1872.
Recei ta . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . .
Saldo a favor da Gamara . .

1872 a 1873.
Receita . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . .
Saldo a t'avor da Gamara . .

1873 a 1874.
Recei ta . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . .
Saldo a favor da Gamara .

1874 a 1875.
Recei ta . . . . . . . . . .
Despeza . . . . . . . . . .
Saldo a fa vaI' da Gamara . . . .

1875 a 1876.
Receita . . . . . . . . . . .



Serro.
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5:787$795
3:659$730
2:128$065

9:595$631
3:569$374
6:026$157

7:085$131
7:010$447

74$ü84

61:321$753
41:639$579
19:682$374

32:809$785
21:884$169
10:925$616

14:499$680
13:636$172

863$508

1876 a 1877.

1876 a 1877.

da camara. .

a .
z .,.
a favor da Camara.
17. Barbacena.

1876 11. 1877.

ceita .
'peza . . • . .
do a favor da Camara.
~ 21. Leopoldina.

1876 a 1877.

Art. 2.' A approvação das contas de que trata esta
olução, não inhibe ás Camaras ou a terceiros de reda-
l' lU convenientemente contra qualquer erro ou engano,
o as mosmas possão conter. .

j\rt. 3. o As Camaras Municipaes não mencionadas na
'ente Resolução, que deixarem de enviar suas contas
eis metes d~ois de ,sua publicaçãO, ficão multadas na

o XXXXY. I'A~'rll 1.-

5:240$521
4:695$278

545$243

2:040$403
1:602$920

446$483

5:101$572
4:397$175
704$397

6:479$113
6:523$754

44$641

11:962$675
9:45Q$902
2:502$683

30:924$608
28:125$401
2:799$207

33:654$4.l5
31'44U091
2:213$324

• •

" .
iI •

• i ~Receita
Despeza,. . . . . . .
Saldo a favor, do procurador

1875 a 1876.
Receita . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . .
Saldo a favor da Camara. . . .

1876 a 1877.
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Receita .
Despeza . . .
Saldo a favor da Camara .

~ 15. ltabira.
1876 a 1877.

13 9.- S. João d'EI-Rey.
1875 a 1876.

Recei ta . . . . . . .
Despeza.. .
Saldo a favor da Camara. . . .

1876 a 1877.
Receita . . . . . . .
Despeza . . . . , . . . . .
Saldo a favor da Camara. . . .

13 10. Rio Pardo.
1876 a 1877.

Receita . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . .
Saldo a favor da Camara. . . .

13 11. Ubá.
187~ a 1877.

Recei ta . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . .
Saldo a favor da Camara. .

13 12. Sabará.
1876 a 1877.

Recei ta . . . . . . • . . .
Despeza. . . . . . . . . .
Saldo a favor da Camara. ; . .

~ 13: Arassuahy.
1876 a 1877.

Receita . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . .
Saldo a favor da Camara. . . .

~ 14. Tamanduá..
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quantia do 80$000, repartidamente pelos vereadores, do-
vendo esta verba figurar na receita do 1.. balancete, findo
o prazo.

Art. 4. o Revogão-se as disposições em contral'Ío.

Mando, portanto,a todas as autoridades,a quem o conhe-
cimento o execução da referida Resolução pertencer, que a
cumprão e fação 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 doze dias do mez de Novem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesi-
mo setimo da Independencia e do Imperio.

(L. S.) JO.4.QUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

Francisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 21 de Dezem-
bro de 1878.

o Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

~

Lei 11, 2492-dc 12 de Novcrnbro:dc 1878,
Marca li epoca da insbllação das tuturas sessõel da Assemblea

Provincial.

m CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-presi-
dente 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. unico. As sessões ordinarias da Assemblea Pro-
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. I de Minas Gemes começarão no dia vinte de Setem~
ele cada anno; revogadas as disposições em contrario.

1audo, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
uecimonto e execu,,;ão da referida Lei pertencer, yue a

eumprao (J faç<lOcumprir, tão inteiramente como nella se
nt m. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,

public, r e correr. Dada no Palaci0 da Presidencia da Pro~
iuci ~ de Minas Geraes, aos doze dias do mez de Novem~

bro lo anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
d mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo sotimo
da 1l1depondencia e do Imperio.

JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

Augusto M. da Costa Lima a foz.

Sellada o publicada nesta. Secretaria aos 21 de Dezem~
bro de 1878.

O Secretario interino,

Candido Au~usto da Cru~.

TYP. DA-ACl'UALlDADE-187V.



Cêra cadeiras de instrucção primaria e secundaria.

Francisco de Assis Soares de AI agalhães a fez.

FOLHA N. 7.PARTE t.a

VRO DA LEI MINEIR~1.

Lei u. 2493-de 12 de Novembro de 1878.

(!) CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice~Presi-
dente da Provincia de Minas Goraos: Faço saber a todos os
sous habitantes, que a Assombléa Legislativa Provincial
docretou, e eu sanccioneí a Lei seguinte:

Art. L. Ficão creadas as seguintes cadeiras:
~ L0 De instrucção primaria do sexo masculino, no

distrícto de Macacos, da freguezía de Congonhas, municí-
pio do Sabará.

~ 2.0 Do latím e francez, na cidade de Cabo Verde .

. Art. 2.° Revogão-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como nolla se
contem. O Secretario desta Provincia a faça impl'imir, pu-
blicar ocorrer. Dada no Palacio da Prosidoncia da Pro-
víncia de Minas Geraes, aos doze dias do mez de Novem-
bro do annodo Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo
de mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da
Independencia e do lmperio.

(L. S.) JOAQUIM JosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.



TOMO XJ(xxv. PAR.TE: 1."

-7~-
publicada nesta Secretaria aos 4 de hneir

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

Lfli n. 2495-de 12 dfl NOVflmbro dfl 1878,

o CONEGO Joaquim Josó de Sant'Anna, Vice-Presi
dente da PI'ovincia de Minas Geraes:Faç? sa~er a.>~od?s..?
seus habitantes, que a Assemblea LegIslatIva I lOVlUCta
decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica o Governo autorisado a abrir ocr.
dito necessario para a reconst,rucção da/ont,e sobre o !l~
Piracicaba, no arraial de S, MIguel do 11l:aCJc~ba, mUIJICI
pio de San ta Barbara; sendo revogadas as dISpOSIçõesem co
trario.

Mando, portanto, a todas as autori~ades a quem o c
Ilhecimento e execução da referida Lei pertencer, que
cumprlLo o fação cumprir, tão i.nte.iramente ~omo.ll~~la
contem. O Secretario desta PrOVIllCIUa faça lluprllllu, ~
blicul' e correr. Dada no Palado da Presidencia da Provll
cia de Minas GenIes, aos doze dias do mez de NOV~Il
bro do aIlno do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus qhl'ls
do mil oitocentos e setenta e oito, quinquageslmo setllno
1ndependencia e do Imporio.
(L. S.) JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNÁ.

Para V. Exc. ver.

Fmncisco de Assis Som'cs de Magalhães a folo.

Autorisa o Presidente da Provincia a abri: o),cre~lito necessari
para a l'econstrucção da ponte sobre o RIO llraOICabll..

Lfli n. 2494--dfl 12 dfl Nonrnbro dfl1878,
Autorisa o Presidente da Provincia a fazer cessão á Camara Muni-

cipal da Diaman tina de uma casa e terreno,

Augusto M. da Costa Lima a fez.

-74,-

o Secretario interino,

Candido Augusto da C'('u~.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 4 de ,Tn.i1eiro
de 1879.

m CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente
da Provincia de Minas Gernes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assembléa Legisla ti va Provincial decre-
tou, e eu sanccioJlei a Lei seguinte:

Art, 1.0 Fica o Presidente da Provincia autorisado a
fazer cessão á Camara Municipal da cidade Diamantina
da casa e terreno da antiga ca(\êa, para que a mesma Cama-
ra a transforme em um mercado publico.

A-rt. 2.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prira e fação cumprir, tão inteiramente como neIla se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de Minas Geraes, aos doze dias do mez de Novembro do
.anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da Inde-
pendencia e do Imperio.

(L. S.) JOAQUIM JOSE DE S.4.NT'ANNA.

Para V. Exc. ver.



Luiz José de OliveZra a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria,aos 4 de Janeiro
de 1879.
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Candido Augusto da Cruz.

'fOMO 1XXXV. I'Aft.TE 1 a

O Secretario interino,

Lei u, 2497-de 12 de Novembro de 1878,

t!) CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presi
dente da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos o
seus habitantes, que a As£embléa Legislativa Provincial de
cretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica o Governo autorisado a mandar re
construir a ponte do Juru-mirim, sobre o Rio Piranga, D
ft'eguezia da Barra do Bncalhao, ou a mandar construi
outra ponte em lugar que melhores condiçõos oflereça
aberto para isso o necessario credito; revogadas as disposi
ções em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que
cumprão e fação cumprir, tão inteimmente como nolla se con
tem. O Secretario e1esta li'rovincia a faça imprimir,publica
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia d
Minas Geraes, aos doze dias do mez de Novembro d
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo <le mi
oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da lude
pendencia e do Imperio.

(L. S.) JOAQUIM JOSE DE S.A.NT'ANNÁ.

Para V. Exc. ver.

Francisco Gonçalves das Neves a fe

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 4 de Janeir
de 1878.

Autorisa o Governo a mandar reconstruir fi ponte do Juru-mirim
sobre o Rio Piranga, na freguezia da Barra do Bacalháo.
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O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.
vt:l.P~

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 4 de Janeiro
de 1870.

O Secretario interino,

Ca'i'!-didoAugu&to da Cru,c.

~~

Lei u, 2496--de 12 de Novembro de 1878,
Autorisa o Governo a auxiliar com a. quantia de 3:000$ ai obrai

da cadôa da villa dos Alegres.

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Ánna Vice-presidente
da ~rovincia de Minas Geraes: Faço sabe'r a tod05 os seus
habItantes, que a Assemblea Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art: unico. Fica o Governo autorisado a auxiliar com,
a quantIa de 3'900$ ~s_obras da cadêa da villa dos Alegres;
revogadas as dISposIçoes em contrario.

~af1do, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecunento e execução da referida Lei pertencer, que a.
~umprão e fação cumprir, tão inteiramente como neHa se
c0!ltem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blIcar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provi-
cia de Minas Geraes. aos doze dias do mez de Novem-
bro do anno do Nascimento de' Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setim~ da
[lldependencia e do Imperio.

(L. S.) JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.
Para V. Exc. ver.



O Secretario interino,
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@ CONEGO Joaquim Jo é de Sant'Anna, Vice-Presi-
eoi da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos

Q l)IL habitantes, que a Assemblea Legislativa Provin-
cial decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1,. Fica autorisado o Governo Provincial a man-
ar fazel' desdejá., pela verba-Obras publicas-do orçamen-
to, as seguintes pontes: sobre o Rio Santo Antonio, no ur-
.raial Jo mesmo nome, no municipio da Conceição do SelTo;
bre o Rio do Poixe, no uI'raial tIe Santo Antonio do Rio do

Peixe, e sobre o Rio Guanhães, na fazonda de José Candido
do Castro Lessa, municipio do Serro.

S 1.. Fica igualmente autorisatIo o Governo pal'a man-
lar reconstruir' a ponte denominada de Maria Antollia, em
Guanhiles, na estrada que do Seno vai a S. Sebastião, o
pu" 1Il::l.l1dar'canalisal' agua potavel na freguezia de anta
AnLOnio do Rio do Peixe, municipio QO Serro, despenden(lo
com essa canalisação até 2:000$.

~ 2.. A auxiliaI': com a quantia de 1:500 '000 a Cama-
ra fllllnicipal de Grito Mogol, para construcção do urna pon-
to sobre o Rio Serra, perto do arraial de S José do Gorn-
tuba; com 3:000$, a Camara Municipal do Santo Antonio do
Monte, para constl'ucção de uma estrada que, partindo da
cillarle do mesmo nome e atrave:sando a mata dos Ruas, vá
ter ao a naial do Aterrado; com 500 '000, a Camara da ci-
d ido da Conceição, pam reconstrucção da ponte sobre o Rio
Paraúninha, na estrada do Curvello; a subvencionar com
2:000$ as obras da matriz de :r\ossa Senhora da Luz do
Atorrado, municipio de Santo Antonio do Monte; com 000$,
as obras da capella do arraial de Santo Antonio do Riacho,
municipio de Grão Mogol, e com 1:000$, as da matriz da
Casa Br'anca, municipio de Ouro Preto.

~ 3.. A su bvencionar com a quantia de 6:000$ a C011-
strllcção da cadêa e casa de camara da cidade de Bom Suc-
cesso; a proceder á construcção da ponte sobre o Rio Jacaré,
na estrada que da referida cidade so dirige ao arraial de S.
João Baptista, podendo com esta obra gastar a somma de
3:000$; a subvencionar com 2:000$ a continuação das obras
rla matriz de Santa Quiteria; a mandar pagar á commissito
de S. Gonçalo da Campanha a quantia de doze contos de réis,
importancia despenrlida com a construcção das obras (Ia
matriz daquella parochia; a subvencionar com 2:000$
TOMO xxxxv. PARTE 1."

Lei u, 249B---de 12 de Novembro de lB7B,
Revoga a do n. 2200 de 10 de Julho do 1876.

Para V. Exc. ver.
( Francisco Gonçalves das N t'Ves li. fer..
[

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 4 de Janeiro
Cle 1879.

LEi U, 2499-dE 12 de Novembro de lB7B,

Candido Augusto da Cruz.
o

M;'~,;rc1'9

I.utol'isa o Governo a mandar oxecutar diversas obras, o a auxiliar a
construcção de outras, com as quantias nellas mencionddas.

@ CONEGO Joaquim .José de Sant'Anna, Vice-Presi-
dente da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos
os seus habibntes, que a Assemblea Legislativa Provincial
decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

. Art. unico. Fica revogada a Lei n. 2290 de 10 de Ju-
lho de 1870, que fez extensi~as a~s desem?a.rgado.res d~
relação desta capital as disposIções (lOS arts. 3. e 7. da Im
n. !lO.! de 16 de Outubro de 1861, relativas a adiantamen-
tos para contribuições para o Monte Pio dos Servidores do
]Estado.

1 Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nheci mento e execução da referida Lei pertencer ,q ue a cum-
~ráo e fação cumprir, tão int~ir •.tInente co~no n.el~a se cOl~-
tem. O Secretario desta PrOVlllCla a faça Impnmlr, pnblt-
~ar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
ie Minas Geraes aos doze dias do mez de Novembro do
(lllno do Nascime~to de Nosso Senhor Jesu:s Christo de mil
{litocentm; e setenta e oito, quinquagesimo setimo da Inde-
?enrlenCia e do Imperio. .

(L S.) JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.
t
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a cada uma das matrizes de Sant'Anna dos Ferroi'l e Itam-
há, e com a de 1:000$ as de Trahiras, S. João do Mor-
ro Grande, Antonio Dias-abaixo, Santo Antonio do Rio
do Peixe e Nossa Senhom da Piedade do Bagre; e com
4:000$ a de S, João Baptista do Presidia, termo de Ubá.

S 4.0 A mandar proceder aos concertos necessarios na
estrada dos Pilões á Paracatú, construindo-se uma ponte
no Ribeirão do Januario, outra no Riacho Fundo, e outra no
Escuro, para o que poderá despendor até 8:000$.

S 5' A auxiliar com 4:000$ a construcção de um thea-
tro, que for começado na cidade do Paracatú,por subscripção
particular.

S 6.' A mandar fazer o calçamento da cidade de Ube-
raba, e a construir no lal'go da matriz da mesma cidade um
chafariz, para o que podera despender a quantia em que
essas obras forem orçadas.

S 7.0 A mandar construir uma ponte sobre o Rio Pa-
racatú e termo deste nome, no lugar denominado Pontal,
podendo despender a quantia em que for orçada, para o
que Oca-lhe concedido o necessario credito.

S 8.' A construcção dessa obra pode ser confiada a
qualquer particular, mediante contrato, sem dispentlio para
os cofres pu bl icos, competll1do-lhe neste caso to~las as van-
tagens concedidas pelo maximo do tempo fixado pela lei de
9 de Outubro do 1851.

S 9.0 A mandar reconstrui r a pon te sobre o Rio Sapu-
cahy, junto a cidade dó Itajubá, ficando para esse fim aber-
to o necessario credito.

S 10. A despender a quantia de 2:000$ com os re-
paros de que precisa. o caminho da Serra denominada do
Jgnacio, na estrada que do arraial do Presidia vai á cidade
Viçosa de Santa Rita do Turvo.

S 11 A despender a quantia de 1:000$ com as obras da
capella do Rosario da cidade Viçosa; 2:000$ com as da ma-
triz da mesma cidade; 1:000$ com a canalisação d'agua po-
tavel da dita cidade; 800$ com a canalisação d'agua potavel
da freguezia de S. João Baptista do Presidio; 1:000$ com as
obras da nova matriz da freguezia de N. S. da Encarnação
dos Bagres, termo do Ubá; 4:000$ com os reparos das obras
da igreja matriz do Bom Fim, termo do Pomba.

S 12. A fazer as operações de credito necessarias para
desdeja mandar construir uma cadêa na sMe do municipio
do Serro.

- 81-
~ 13. A despender as seguintes quantias: 3:0.00$ com

a constnlcção de uma ponte no I'io Uberaba, no lugal' ~Ien?-
minaclo-Vau; 1:000$ para auxilio das obms do ceullterlO
publico (Ia freguezia de Uberabin.ha; 1:000$ com a construc-
çlo de uma ponte no Rio Uberabll1ha, na estrada que desta
fl'eguezia se dirige a Monte Alegl~e; 1:000 com a constru~-
ção do urna ponte no Rio S. FranClsco, na e~t:ada quo so dl-
ri"o de Uberaba ao Fl'uctal; 500.. para aUXIlIo das obras do
cemitorio publico da cidade do Sacramento; 2'090. c?m a
constl'ucção da ponte no Ribeirão Borá, na refenda Cidade
do Sacramen to.

S 14. A mandar construir a ponte sobre o !tiacho. na
citlade do Rio Preto, aberto para esso fim o neces.sarlO credIto.

S 15. A despender a qua~tia d~ 3:000$ com a. c?~-
strucção do urna ponte no RI,O CapI~ara, no. mun.lCl.pIO
tio Arax:1 e 2:000$ com a canalJsação d agua pota.vel n<t /1'0-
guozia da Piedade do nlunicipio do Minas 1\ovas.

~ 16. A despender as quantias necessarias, nas q~lae.s
fica creditado, para reconstrucçã? das pontes: sobre o h.lbol-
rão do Caemo, na cidade de Mananna, na. esteada. desta ca-
pital para o norte d~ provi?cia, e sobre o RI? .do pel.xe, na fa-
zenda dos Cottas, lreguezla de Paulo Mal Olra, na estrada
geral da Ponte Nova para a Corte.

Art. 2.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.

. Mando, portanto, a todas as a,:torida~es a quem o co-.
nhecimento e execução da refenda Lei pertencer, que
a cumprão e fação cumprir, tão inte.iramente .com~ n~lla se
contem. O Secretario desta Prov.inCla a faç?- lml:rllmr, pu-
bublicar e correr. Dada no PalaClo da ProsldenCla da Pro-
vinciade "Minas Geraes, aos doze dias do moz de NovCl.n-
bro do anno do Nascimento de ~osso ~enhor J~sus Ch!'ls-
to ele mil oitocentos e setenta eOlto, qumquagosuno sotuno
da lndependencia e do Imperio.

(L. S.) JAQUI:M JosÉ DE SA~T'ANNA..

Para Exc. ver.

Francisco de Assis Soares de ],f agalhãcs a foz.

TOMO xxxxv. PARTII L"



Lei u, 2500---de 12 de Novembro de 1878,

FOLHA N. 3.PARTE 1.a

VRODALEI MINEI A

Crêa a comarca do San ta Barbara, composta do termo deste nome o
do de Caeté; muda a denomina~,ão da do Paraná para a d'ol Ubc-
rllha; cl'êa os municipios do Carangola e i\1osamhinho, e contem
diversas outras medidas de estatistica.

@ CONEGO Joaquim Jo"é de Sant'Anna, Vice-Presi-
dente da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todo~
os seu" habitantes, que a As,~emblea Legislati va Provincial
decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.' Fica annexada a freguezia de Pouso A!to,
desmembrada da de Baependy, a fazenda do capitão Ma-
noel José de Sousa Pinto.

S 1.' Fica0 pertencendo :i freguezia da cidade da
Itabira as fazendas de Manoel Candido Gomes e RaY1l1un-
do Dias Coelho; a freguezia. de Santa :Maria, lia mc.:mo
municipio, a fazenda da Florença, pertencente ao tcnente
coronel Carlos Cassemiro da Cunha Andrade, desmemura-
das da freguezia do Itambé. município da Conceição do
Serro.

~ 2.' Fica transferida da freguezia da Encruzilhada
para a de S. Thomé, ambas do rnunicipio de Baependy,
a fazenda da Boa Vista, propriedade da viuva e herdeiros
de Joaquim Tiburdo Junqueiro.

S 3, o Ficão anne:x.adas ao districto' e freguezia da
cidade da Itabira a fazenda denominada Ponte de Maria
de Sousa, propriedade do capita:o João José do Costa Cruz,
desmembrada do di"tricto e freguezia do ltambó, r,nuni-
cipio da Conceição do Serro; e a fazenda denominada Ba-

- 82-

o Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

'l'YP. DA-ACTUALIDADE-1879.

Sellada o publicada nesta Secretaria aos 4 de Janeiro
de 1879 ..
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a freguezias de S. José dos 13otelhos desrriembl'ada do

I!lnicipiode Caldas, e a de anta Rita do Rio Claro, des-
mbrada do municipio do Carmo do Rio Claro.

~ 13. Fica pertencendo ao municipio do Carmo do
io Claro a freguezia de S. Sebastião da Ventania, des-

membrada do municipio de Passos.
S 14. A 1'reguezia de S. José do Paraopeba, do ter-

mo de Uba, passa a denominar-se freguezia de S. Josó do
Tocantins.

S 15. Fica revogado o art. 4. o da Lei n. 1713 de 5 do
Out~lbro ~lo1870, que alterou as divisas da freguezia de

. 1<l'anClSCodas Chagas do Campo Grande, e restabelecida
a' antigas divi~a~ \la mesma freguezia; e contiRuão a per-
toncer ao munICIplO do Abaetóas frecruezias de Til'oS o S.
Sebastião do Pouso Alegre. o

~ 16. Fica pertencendo á freguezia de S. Gonçalo do
Rio Abaixo, município de Santa Barbara, todo o territorio
da fazenda de Pouso Alto, pertencente aos herdeiros do
coronel Antonio Thomaz de Figueiredo.

S 17. Fica creada a comarca de Santa Barbara, com-
posta dos termos de~te nome e de Caeté.

S 18. A comarca do Rio Paraná, ci:'eada pela lei n.
2211 de 2 de Junho de 1876, denominar-se-ha d'or:.1. em
diante comarca d'Uberaba.

S 19. Fica elevado a 1'reguezia o districto do Riacho
(los Machados, sob a denominação de N. S. do Riacho dos
Macl~ados, do municipio de Gãro Mogol; as divisas da 1're-
gl.IeZlaserão as seguintes: a partir das divisas do districto
lüacho dos Machados com as ela freguezia da cidade do
lüo Pardo, no lugar denominado Morro Granlle na mar-
gem do Rio Vaccaria, e de .te em linha recta a fazenda do
Jalobá, con;pr~hendiela~ 3:s da Oliveira, Conceiç1'ío e Brejo
Grande, e d all! pelas dIVIsas do mesmo districto as de S.
Jo'ó e Santo Antoni.o do ~orutuba, ficandu por este lado
tambem comprehendIda a fazenda da Lagoa dos Patos.

Art. 2. o Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a ~uem o co-
TOMO XXXXV, PARTE 1.&
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teias, pertencente â D. Maria Cassemira de Andrade Lago
e outros, desmembrada da freguezia e districto de S. Gon-
çalo do Rio Abaixo, municipio de Santa Barbara.

S 4.0 Fica desmembrada da freguezia e districto de
S. Miguel e Almas o annexada à freguezia e districto do
Patrocinio, municipio do Serro, a fazenda denominada
Pitangas, pertencente a João ereira Chaves.

S 5. o Fica creado um districto de paz na povoação
do Campo Limpo, do municipio e paro chia da Leopoldina,
ficando a Camara Municipal auto risada a demarcar suas
divisas elos lugares mais convenientes.

S G.. Fica creado o municipio do Carangola, com sua
sédo na parôchia de Santa Luzia, elovada a categoria de
villa, com a denominação de villa do Carangola.

S 7. o O novo municipio se comporá das íreguezias
de Santa Luzia, Tombos do Carangola e S. Francisco da
Gloria, Curato do Divin:o Espirito Santo, com suas divi-
sas natuaes, e bem assim de todo o territorio comprehen-
dido até às cabeceiras do Carangola.

S 8. o Fica restabelecida a íl'eguezia de Santo Anto-
nio do Riacho Fundo, com as mesmas divisas do antigo dis-
tricto daquella denominação, no municipio da Conceição
do Serro.S 0.0 Fica desmembrado da freguezia do Sr. Bom
Jesus da Canna Verde do TaboIeiro e incorporado à do
Bom Fim do Pomba o territorio comprehensi vo de todas
as vertentes do Ribeirão do Lavari até â barra do mesmo
corrego, e pelo Rio Formoso abaixo até â fazenda deno-
minada Agua Limpa, pertencente ao cidadão Valerio Cor-
rea Netto e outros.

S lO, Fica elevada a categoria de villa com a deno-
minação de Villa do lHosambinho, a freguezia de S. José da
Boa Vista, do municipiode Cabo Verde, ficando aunexadas
a esta nova villa as freguezias de Dores de Guaxupé e San-
ta Barbara das Canoas, desmembradas do municipio de S.
SebastiUo do Paraiso,

S 11 O novo municipio terá todos os officios de jus-
tiça creados por lei geral.

~ 12. Ficão pertencendo ao municipio de Cabo Ver-
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JOAQUIM José DE SANT'ANNA.(L. S.)

@ OONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vico-Presiden~
te da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os
sous habitantes, quo a Assembléa Legislativa Provincial
decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Para V. Exc. ver.

Augusto M. da Costa Lima a foz.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 9 de Janei.
ro de 1879. .

O Secretario. interino,

Candido Augusto da Cruz.
~

Áutoris& o Go vorno Il. mandar roconetruirl a ponte lSobl'o o Rio
Casca.

competindo as vantagens estabel~cidas na Lei n. ?'!O de g
de Outubro de lH5l, com as obngações tambem Impostas;
mas poderãO c~brar o duplo das .tax.as itinerarias marcadas
pela mesma lei, durante o maXUl10 de tempo nella deter~
minado.

Ast. 3.. Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas ~s aut?ridades a quem o co-
nhecimen to e execuçélo da refenda LeI pertencer, que a cum~
prão e fação cumprir, tão i~tei.ramente ~omo. n~lla se ~on.
tem. O Secretario desta PrOVlIlCla a faça ImprImIr, publIcar
o correr. Dada no Palacio da Presidencia da Província da
Minas Geraes aos doze dias do mez de NovelPbro do anno
do Nasciment~ de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-
centos e setenta e oito, quinquagesímo setimo da lndepon-
dencia e do Imperio.

Francisco de Assis Soal'es de Magalhães a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 9 de Janeiro
de 1879.

@ OONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice.Presiden-
te da Provincia de Minas GElraes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sallccÍonei a Lei seguinte:

O Secretario interino,

Candido Augusto da Crtez.

Lei fi, 2501--de 12 de Novembro de 1878,

nhecimento e execução da referida Lei pert:mcer, que 11
cUI1Iprão e fação cumprir, télo inteiramente como noIla se
contem. O :;ocl'etal'io do:;ta provincia a faça imprimir,
publi<.:ar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de .Minas Gerae:;, aos doze dias do mez de Novem-
bro do anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Ohri~-
to de mil oitocento:3 e setenta e oito, quinquagesimo setimo
da Independencia e do Imperio.

(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Ex.c. ver.
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Autorisa o PI'e8idende da Provincia a contratar com qualquer par-
ticular a con8tl'ucção de dua8 pontes sobre o Rio Paranahyba,
uma no termo da Bagagem, e outra no do Patrocinio, na estra-
da de Paracatú.

Art. 1.. O Presidente da Provincia fica. autorisado
a contratar com qualquer particular a construcção de uma
ponte sobre o Rio Paranahyba, no termo da Bagagem,
onde for conveniente; e outra sobre o mesmo Rio, no termo
do Patrocinio, estrada de Paracatu.

Art. 2.. Aos contratadores das referidas pontes Rel!o
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Art. llnico. Pica o Governo alltorisauo a manual' 1'0-

construir a pontedo Rio Oasca, junto da povoação de Nossa
Sonhora da Conceição do mesmo nome, creditaGo para i::;so
na quantia nece::;saria, que seni. gasta da verba-obras pu-
blica '-ou da::;sobras de qualquer outra, depois de feito o
necessario orçamento; revogadas as disposições em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a queu\. o conhe-
cimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir, tão inteiramente como nella se con-
tem, O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes, aos doze dias do mer. de Novembro do anuo
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-
mtocentos e setenta e oito, quinquagesimo .setimo da Inde-
pendoncia e do Imporio.

(L. S). JOAQUIM JOSE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

Francisco Gonçalves das Neves a fez.

Sallada e publicada nesta Secretaria aos 9 de Janeiro
de 1879.

o Secretario interino,

CanclicloAugusto da Cruz.

<õ'€$~

Resolução u, 2503---de 13 de NOVBmbro de 1879,
Declara quaes as armas otronsi vas, cujo uso ó pormittido no mu-

nicipio do Juiz do Fora.

(f) OONEGO Joaquim José deSant'Anna, Vice-Presiden-
te da Provincia Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial, sobro
proposta'da Camara Municipal do Juiz de Fóra, decretou a
Resolução seguinte:
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A;r,t. 1.0 As armas offensivas, cujo uso a autoridado

~ tente pode permittir, são: as pistolas, o rewolvor, o
ÍJ ato, o trabuco, a garrucha, a faca, o facão e a espada.

Art. 2. o A licença para usar em viagom de pistolas,
11 \Volver, clavinote, trabuco, garruchas, facão, faca de
p nta o espada, só será concedida a pessoas conhecidas e
in uspeitas, designando-se no titulo da licença o lugar da
v' gelll, os signaes do impetrante e a condição expressa de
1 o trawr carregadas as armas de fogo em povoados: o im-
etrallte prestará fiador idoneo, na forma do art. 107 do

cod. do proc. crim., quo se responsabilise, no caso de
coIIImetLer aqueUe algum crime com qualquer d'essas
armas e não ser capturado, a pagar ao cofre municipal a
quantia de com'mil réis.

Art. 3.° A licença para usar de rewolver ou pi~tola,
ou outra arma offensiva designada neste artigo, dentro do
povoado, so será concedida a pessoas insuspeitas, para so-
gurança propl'ia, nos casos e sob as condições do art. 107
do cod. do proc. crim.: os fiadores, ou testemunhas idoneas,
de que falla o dito artigo, obrigar-se-hão a pagar ao cofre
municipal a quantia de 500 000, no caso em que o conces-
ionario commetta algum crime com a arma' concedida e

uão seja preso.
Art. 4.0 E' permittido, independente de licença:
S 1.o Ao fazendeiro e ao negocian te estabelecido fora

do povoado, ter em seus estabelecimentos e so dentro
(lelles, para sua defeza, as armas offensivas acima decla-
r<,((las. Os fazendeiros poclem permittir o uso d'ellas a
ous administradores e feitores, para segurança d'estes.

~ 2. o Aos boiadeiros, porqueiros, muladeiros, tropei-
ro', carr.)ceiros e carreiros, usar de espingardas, pi ,tolas,
facas rIe ponta, facão, alem cios instumentos de sua prol1s-
são, qun.ndo em viagem e em trabalhos de sua profissãO,
do\'endo trazer descarregadas as armas de fogo nos po-
voaclos.

S 3.0 Aos officiaes mechanicos, a livre conducção
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para os lugares de seus trabalhos e para suas casas, dos
instrumentos de suas profissões, durante o tempo proprio
do exercicio dellas.

S 4,0 Aos lavradores, escravos e empregados dos es-
tabelecimentos agricolas, o transporte, nos pOToados por
onde tenta0 de passar em serviço, dos seus instrumentos de
,trabalho, e das armas defensivas, convenientes e per-
mittidas.

~ 5. o Aos doentes e ás pessoas de aVI> nçada idade,
usar de bastão, da bengala ou do mangual; (J a todas as
pessoas decentes, em geral, o uso da bengala, em todos os
casos, sem estoque.

Art. 5.0 Fica prohibido o uso de qualquer outra arma
offensiva, de fogo, cortante, perfurante, ou contundente,
em cujo numero muito expressamente ficlIo comprehendi-
dos ().punhal, o estylete, o estoque, o cacête, o casse-tête
e o punho de ferro.

Art. 6.' O impetrante de permissão para uso de ar-
mas pagari de licença á Camara Municipal a quantia de
5$000, antes de ser o respectivo titulo assignado pela au-
toridade competente, durando a licença somente quatro
annos. O infractor incorrerá na multa de 30$000 e do
duplo na reincidencia.

Art. 7.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Resolução pertencer, que
a cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de Minas Geraes, aos treze dias do mez de Novembro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da Inde-
pendencia e do Imperio.

(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE SA.NT'ANNA.
Para V. Exc. Ter.

Jose Theodoro de Oliveira a fez.
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Sellada e publicada nesta Secretaria aos 9 de Janeiro

de 1879.
O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

Resoln~ão fi. 2504-de 13 de Novembro de 1878.
Estabelece uma feira na cidade do Montos Claros.

li} CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-
te da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a iodos os seull
habitantQs, que a Assembléa Legislativa Provincial, sobre
proposta da Camara Municipal da Cidade de Montes Claros,
decretou a ResoluçãO seguinte:

Art. 1.. E' estabelecida uma feira annual na Cidade
de Montes Claros, que cOlnQçará no dia de Paschoa da Res-
surreição e terminará no dia de Corpus Christi.

S 1.' Tudo quanto póde ser objecto de commercio se
poderá vender na dita feira, pagando-se os impostos devi-
dos dos generos trazidos á mesma.

S 2.. Os que quizerem . comprar para revender
quaosquer objectos, pagaráõ pela licença vinte mil réis,
ficando sujeIto a urna multa de trinta mil r~is pela infrac-
ção deste artigo.

S 3. o O Fiscal da eamara comparecerá uma vez ao
monos por dia para fiscalisar si se fazem uso dos pesos e
medidas do systema metrico decimal; si vendem generos
falsificados; si ha pesos ou medidas falsas ou falsifkadas,
fazendo autóar as infracções de Posturas que encontrar, e
impondo as multas estabelecidas.

S 4.' O mesll:o fiscal e o procurador da Camara pro-
videnciarão á custa'desta, para que na feira haja o maior
aceio e limpeza'possiTe1.

Das vendas, ou trocas que se fizerem durante a feira,
de Talor de 50$ para mais, cobrará a Camara a taxa de 2 X.
1'0:.1:0 XXXXV. P.l.P.TE LI.



- 92-
Art. 2.. A Oamara arrendarà uma pastagem vasta

e segura para o recolhimento de animaes das pessoas que
concorrerem á feira, e farú a tabella dos preços a cobrar
dos que se utilisarem desse commodo para seus animaes.

S 1 o Cuidará na plantação de capim nesse lugar, e
estabelecimento de cocheiras.

S 2. o Tanto no primeiro,como no ultimo dia de feira,
terá lugar um festejo religioso a custa daOamara.

S 3. o A primeira feira terà lugar no dia de Paschoa
do anuo de 1880.

5i 4. o Para as obras precisas, a fim de se ina ugu rar a
feira, a Camara podera contrahir emprestimo a juros não
excedentes de 10 % ao anno até à quantia de seis contos de
réis com a amortisação de 20 % ao anno.

Art. 3.' O producto dos impostos cobrados na feira
e os dos bens do evento Str1'io de preferencia applicados ao
pagamento do principal e juros dos empr(,)stimos contrahidos.

S unico. Na feira nenhum outro impo'sti municipal
sera exigido, alem dos marcados nesta Resolução, salvo o
do aferição de pesos e medidas.

Art. 4.0 Revogão-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Resolução pertencer, que
a cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas (}eraes, aos treze dias do mez de Novem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Ohristo
de mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da
lndependencia e do Imporio. .

(L S.) JOAQUIMJOSEDE SANT'ANNA..

Para V. Exc. Ver.

.José Theodoro de Oliveira a fez.
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publicada nesta Secretaria aos Ü de Ja-

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

Resolução u. 2505--de 13 de Novembro de 1878,
utorisa a Cam~ra Municipal da Christina a cobrar diversos impostos.

ti} CONEGO Joa,quim José de Sant'Anna, Vice-Presi-
pento da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos
0.- seus habitantes, que a Assemblea Legislativa Provin-
cial sobre proposta da Camara Municipal da Christin<l, de-
cretou a ResoluçãO seguinte: .

Art. 1.0 A Caroara Municipal da Ohristina fica au-
tori~acla a cobrar annualmente os ~eguintes impostos:

S LoDo negociante de tropa solta que importar o
vender no municipio animaos cavallares ou muares, sendo
d~ fora da Provincia, 20$000.

S 2.. De licença para retratista exercer a profissão no
município, 30$000.

S 0.0 De licença para dentista, 30$000.
S 4.. De licença para ter loja ou officina de relojo-

oiro, 20$000
S 5.0 De licença para hotel; ou hospedaria, 30 000.
S ô. o De licença para ter rancho, com, ou sem pasto

ri aluguel, 10$000; quando tiver con iuntam ente negocios
de molhados e generos da tena, 30,"000.

S 7. o De cada dia ou noite,de leilão publico nas casas
(le commorcio, nas ruas o praças, por occasião de festas, ex-
cepto os feitos em beneficios das igreja~, casas de cuidado,

os que forem applicados para os melhoramentos publicas,
-$000.

S 8.0 De.licença para botequim, ou barraca ondo se
vonda liq \lidos alcoolicos, por dia, ou noite, 5$000.

S 9. o De cada barril do aguardente que so veneler no
municipio, 500 róis .
TOMO xxxxv. PARTE 1."



De cada cargueiro de rapadura, assucar e café.
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~ 10.

500 réis.
S 11. De licença para se fabricar, ou Tender fogos

artificiaes, 20$000.
S 12. De cada carro de aluguel na Cidada e sôde das

freguezias do municipio, 10$000.
~ 13. De cada engenho de serrar madeira para ne-

gocio, 20$000.
~ 14. Fica elevada a 60$000 a licença para qualquer

bandeira de fora do municipio poder tirar esmolas, ea
10$000 as do municipio, exceptuando-se a do Divino, quo
nada pagara, sendo do municipi'o.

ti 15. Fica elevada a 40$000 a licença para cada
mascate que conduzir as costas lata~ contondo fazendas e
miudezas, e a 100$000 para os que tiverem cargueiros.

~ 16. De cada mascate de arreios, sellins, redes e
trançados, 20$000.

S 17. De cada pary para apanhar peiu, ficando pro-
hibida a pesca por meio da dynamite, 20$000.

S 18. De cada porco morto, que se vender nas ruas
e praças, 500 réis.

S 19. De cada cabeça de gado vaccum, caprino, la-
nigel'o e suino, dentro dos terrenos urbanos da cidade,
2$000; ficando expressamente prohibido ter a ultima es-
pecio em chiqueil'os, ou mais de um nos pateos das casas da
cidade; multa de 10$000 a 30$000, e de 30$000 a 60$000
nas reincidencias.

S 20. De licença,para vender drogas, aos negociantes
que não tiverem carta de pharmaceutico. ou não forem
licenciados pelo ministerio do imperio, 30$000, onde não
houver pharmacia, 10$000.

S 21. De licença para qualquer expor nas praças,
theatros & animaes, marmotas e qualquer novidade de que
perceba lucro, por cada dia ou noite, de espectaculo, 5$000.

S 22. De licença para vender bilhetes de qualquer
loteria, 30$000. •

S 23. De licença p1'l.racada mascate de ouro, prata e
outros metaes preciosos, exercer seu commercio, 100$000.
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124. De licença para cada caldeireiro, folheiro ou

eira poder vender e exercer sua profissão, 20$000.
25. A camara é autol'isada a mandar desmanchar

poiaes, caso não o queirão fazer os proprietarios das
M as da cidade, e obrigaI-os a mudar ou arranjar as en Ira-
das de modo a dispensaI-os: multa de 10$000 a 30$000.

S 26. De licença para ter casa de negocio, de molha-
dos, fora dos termos urbanos e das povoações, 30$000.

~ 27, De licença para ter bilhares e bebidas, ou ge-
neros alimenticios em conserva, I0$000.

~ 28. De licença para ter casa dejogos licitas, 50$000.
~ 29. De cada cartorio de orphãos, tabellião ou of-

liGial de registro, I0$000.
~ 30. Do escriptorio do co1lector, 10$000, dI) escri vão

- '00, do de partidor, 5$000, do de contador, 5$000.

Art. 2.0 O proprietario que queimar, ou os aggrega-
los que queimarem suas matas, ou as dos visinhos, por oc-
ca 'ião elas queimadas, por falta do aceiros de 25 a 60 pal-
moe, pagara a multa de 10$000 por cada alqueire queimado.

Art. 3.. E' obrigado o dono de qualquer animal vac-
cnm, cava1lar, suino, caprino, muar e lanigero, que for
encontrado em roças ou plantações alheias, a fechal-o em
pasto ou curraes pal'a isto destinados; caso não lance mão
dessa providencia, tendo sielo avisado por duas vezes, fica
sugoito a pagar ao prejudicado a multa de 20$000 por
qualquer que for o prejuizo causado, e á Camara 10$000.
Para que esta disposiçãO se torne effectiva é bastante a
autorisação do prejudicado, apoiada no testemunho de dual'l
ou mais pessoas fidedignas.

Art. 4. o Ficão abolidos os impostos de moinhos e
monjolos, e em vigor os artigos e paragraphos das actuaes
Posturas, que não forem por esta emenda alterados, modi-
ficados, ou supprimidos; revogadas as disposições em
contrario.

Mando, portanto,a todas as autoridades aquem o conhe-
cimento e execução d?- referida Resolução pertencer, que a
TOMO xxrxv, rA~"r. l.a
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cumprão e fação 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 (le Minas Geraes, aos treze dias do mez de Novem-
bro elo anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cht'isto de mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesi-
mo setimo da Independencia e do Imperio.

(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

José Theodoroo de Oliveiroa a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 8 do Janeiro
do 1879.

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cl'UZ.
~~

Resoln~ão U. 2506-de 13 de Novembro de 1878.
Autorisa a Camara Municipal da Cidade da Conceição a cobrar di-

versos impostos.

@ CONEGO Joaquim José deSant'Anna, Vice-Presidente
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assemb16a Legislativa Provincial, sobre
proposta da Camara Municipal da Cidade da Canceição, de-
cretou a Resolução seguinte:

Art. 1." A Camara Municipal da Cidade da Conceição
fica autorisada a arrecadar os seguintes impostos:

SI.' Licença para casa de negocio, em que se vend.er
fazenda secca conjnnctamente com outros generos do paIZ,
ou de fora delle, sendo: dentro da Cidado, 16$, o fora, 14 '.

S 2." Licença para casa de negocio om que s~ vender
fazenda seccas e molhados, sendo: na Cidado, 1'1$, o nas
outras povoações, 12$. .
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Licença para loja de fazendas seccas somente,
12$, nas outras povoações, 10$.

S 4." Licença para ca:;a de negocio, em que :;0 veu-
derem molhados somente, na Cidado, 10$, e nas outras povoa-
c;ões, 8$000.

S 5." Licença para casa de negocio, em que se ven-
derem generos do paiz somente,na Cidade, 8$, e nas domais
povoações, 7$.

S G." Licença para qualquer das' casas de negocio
acima mencionadas, sendo em estrada, menos a quarta par-
te que na Cidade.

Por casas de negocio em estrada, se entendem as que
di -[arem das povoaçõeg de meia legua para cima.

S 7." Licença para bo.icas, dentro da Cidade, 20$,
e fol'a, 15".

Em qualquer das casas mencionadas nos SS an tece-
dentes, em qne, alem do!; generos ahi mencionados, se vell-
,lerom tam bem drogas medicinaes, ou composições pharma-
couticas estrangeiras, ou bra"ileiras, pagar,'ip mais, na Ci-
dade, G$, e fora, 3 ~.

S 8." Licença para cortes, dentro da Cidade, 12$800,
e fora, 6$100.

S 9." Licença para talho de carne fresca, dentro da
Cidade, 4$, e fora, 2$.

~ 10. Licença para mascatear fazendas dentro do
municipio, sendo: mascate residente no termo, 20$, e de
fora delle, 60$.

Esta licença deve ser obtida antes de vender-se qual-
Iluer objecto, devendo apresentaI-a ao subdelegado, juiz de
paz, fiscal, ou inspector de quarteirão, logo que for rxigida:
multa àa metade do imposto, e o duplo nas reincidencias.

S 11. De carla um mascate que vender obra' cle ouro,
}Jmta ou pedras preciosas, sendo: de dentro do municipio,
::0$, o de fora, 100$.

S 12. De cada um dentista que puzor dentos artifi-
ciaes, sondo: da Ciclade, ou do municipio, 20$, e de fora, 50$.

S 13. De cada casa de bilhar o outros jogos licitas,
dontro da cidade, 30$, o do fora desta, 20$.
TOMO XXX xv. PARTE La
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3 14. De cada um individuo que fizer fogos artificiaos,

dentro da Cidade, 15$, e fora, 10$.
3 15. De qualquer mascate de calçado de dentro do

municipio, 5$, e de fora, 10$.
3 16. De qualquer mascate de sellins, chic?t~s, o

outros objectos desta natureza, de dentro do mUlllClplO,
8$, de fora, 20$.S 17. De cada um retratista de qualquer systema, de
fora do municipio, 50$, e de de!1t~o, 20$.. .S 18. De qualquer caloOlrOlro, folhOlro, latoeu"o, &,
de fora do municipio, 20$, e de dentro, 10$.

S 19. De qualquer individuo que andar com harpa,
macacos, &, nesta cidade e seu municipio, 20$,

3 20. De qualquer individu,o .q~e tirar esm~las par•.a
festejos religiosos, dentro do mUIllclplO, 10$, e de fora, ~O$.

3 21. Dos cartorios de orphãos, 1.0. e 2.°. tabelllUes,
20$ e dos de mais de dentro e fora da cIdade, ~$.

, 3 22. De cada um escriptorio de advocacia, 20$, e
de solicitador, 10$. .3 23. De loja ou officina de relojoeiro dentro da CI-

.dade, 10$, e fora, 5$. .'-S 24. De qualquer botequim em festeJOs, ou reUIlloes,
dentro da cidade, 10$, e fora, 5$. .. S 25. De cada hotel, ou hospedaria, dentro da cIda-
de, 20$, e fora 5$.S 26. De cada um cortume de sola, 2$.

S 27. De qualquer olaria, em qUf3 se fizer ~elhas, ou
qnaesquer outros objectol de barro, . dentro da Cidade, 2$,
e fora, 1$.~ 28. De cada um rancho de tropa, dentro da cida-
de, 10$, e fora, 5$.S 29. De cada um engenho de serra, 10$.

S 30. De cada uma arroba de fumo em rolo, que se
importar para este municipio, 100 réis.

~ 31. De cada uma sacca de sal, 100 r~~s.
S 32. De cada um meio de sola, 100 reis.
13 33. De cada um barril de aguardente, 300 réis.
S 34. De cada uma besta paulista, qne se vender no

municipio, 1$.

- ~9-
~ 3~. De cada um boi, que entrar o se vender no
ici pio, 1$.
~ 36. O d.ono ou mestre de qualquer officina, tenda

U oa~a de omclal de sapateiro, alfaiate, selIeiro, forreiro
rn ira, marcineiro, funileiro, ourives, caldereiro, latoei~
ou qualquor destes omcios, será obrigado a tirar licença

annualmente, pela qual pagara dentro da cidade 5$ e fora
2$500: multa de 5$ a 15$. ",

S 37. Os criadores que criarem conjunctamento ga-
d VaCCUl,TI,muar ou cavallar, pagarão annualmente 5$, e
os fi lIe Cl'larem somente uma destas. especies, 2$.

Art. 2. ° A altoraçlIo do quo se trata, na resoluçao
n. 1f~3~de 6 de .!ulho de 1859, é só relativa aos impostos
mUlllcqmes, do tIt. 6.° capitulo 1.0 arts. de US. 167 a 177
exclusivo.

Ad. 3.° Rovogão-se as disposições om contrario.

~ralldo, portanto, a todas as autoridades a quem o co- •
nheCllIlontoo execução da referida Resolução pertencer, que
a cumprão o façlto cumprir, tão inteiramente como nella ~e
c !ltOIl1.O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr, Dada no Palacio da Presidencia da Provi-
cia de Minas Goraes. aos treze dias do mez de Novem-
bro doanno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da
Indopendencia e do Imperio.

JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
José Coelho Linhares a foz.

Sellada o publicada nesta Secretaria aos Ü ele Janeiro
de 1879.

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

TYP. DA-ACTUALIDADE-1879.



Resolução N. 2507-de 13 de Novembro de 1878.
Reduz o imposto sobre cada rez que se matar para vender, no InU-

nicipio de Minas Novas.

FOLHA N. 9.

LIVRO DA LEI MINEIRA

m CONEGO Joaquim José de Sant'Anna., Vice-Presi-
dente da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os
seus habitantes, que a As£embléa Legislativa Provincial,
sob proposta da Camara Municipal de Minas Novas, decre-
tou, a Resolução seguinte:

Art. 1.0 Fica reduzido a'um mil réis o imposto sobro
cada uma rez, que se matar para vender-se no todo, ou em
parto, no municipio de Minas Novas.

S unico. Este imposto será sempre o' mesmo, quer
seja exposta á venda a carne ainda verde, quer depois
de secca.

Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como nolla so
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos treze dias do mez de Novem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da
Independencia e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver. .
Jose Coelho Linhares a fez'

TOMO XXXXV.



Resoln~ãon. 2509-de 13 de Novembro de .1878.
Autorisa a Camara Municipal da Cidade de Caeté a cobrar di 6l'10!

impostos.
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o Secretario interino,

Candido Augusto da Cru.&.
~~

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden~
te da Provincia de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial, sob
proposta da Gamara Municipal da Cidade do Caeté, decre~
tou a Resolução seguinte:

Art. 1. o A Camara Municipal da Cidade do Caotá, Õ
autorisada a cobrar annualmente os impostos abaixo de~
clarados.

~ 1.. De um cortume de sola ou couro, 6$.
S 2. o De casa de pasto ou estalagem dentro da Ci.

dade, 8$000.
~ 3. o De dita na~ povoações, 2$000.
S 4.. De rancho de tropeiro na Cidade. 4$.
~ 5. o De cada um bilhar, 6$.
S 6. o De fabricar fogos de artificio, 8$.
S 7.. De cada um espectaculo publico, equestro,

gymnastico e magico, 10$.
S 8.. De um dito theatral ou presepio, 4$.
~ 9.' De cada 15 kilos de fumo que se vender, 200 réis.
~ 10. De cada u.ma sacca de 'Sal, 100 réis.
~ 11. De cada carga de rapadura de fora do mUlli~

cipio, 400 ~éis.
~ 12. De cada um fabricante de facas, 4$.
~ 13. De cada um dito de ferradura!>, 1$.
!3 14. De cada 15 kilos de ferro fundido e fabricado

fora do municipio que se vender, 200 réis.
TOMO xx:u:v. PARTI!: 1..

Sellada e publicada nesta ISecretaria aos 11 de .Janeiro
de 1879.

o Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.
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Addita as posturas da Calpara Mumicipal de Sabará.

Resoln~ão fi. 2508--de 13 de N~vembro de 1878.

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-
te da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os
seus habitantes, qlle a Assemblea Legislativa Provincial
sob proposta da Camara Municipal de Sabará, decretou a
Resolução seguinte:

Art. nnico. E' prohibida a pesca por me.io ~e.~etra-
lhas nos rios, ribeirões, corregos e lagoas do mUlllClplO .de
Sabal'à, ainda do dominio particular, muHa d.e 30$, 8 dias
de prisão, o o dobro nas reincidencias; l'evoganas as diSpO-
sições em contrario

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida Resolução pertencer, que a
cumprão e fação cumprir, tão ~nt~irament~ co!n~ nella ~e
contem. O Secretario de ta PrOVlllClaa faça lmpnmlr, pllblt-
cal' e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de Minas Geraes, aos treze dias do mez de Novembro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentm; e setenta. e oito, quinql ~gesimo setimo da Inde-
pendencia e do Imperio.

(L S.) JOAQUIMJOSEDE SANT'ANNA.

fara V. Etc. ver.
Francisco Gonçalves elas Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 11 de Janeiro
da 1879.



TOMO XXXXV. PARTE }.a

De licença para ter casa de jogo. 8$.
De cada criador de carneiros, 2$.
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De cada fabricante de polvora, 6$.
De cada cão de fila, que for encontrado na

De cada meio de sola de fora do municipio,

De cada besta nova que se vender, idom, 1$.
De ct.da engenho d~ rapaduras, 2$.
De vende~ em taboleiros de pão, doces, ou qui-

De cada uma olaria de fabricar louças do

Art. 2. o Os talhadores de carne verde, nesta cidade
serão obrigados a vendeI-a na casa que para isso a Camar~
destinar.

13 38.
200 réis.

S 39.
S 40.
S 41.

tandas,4$.
S 42.

paiz, 2$.
S 43.
s H.

rua, 5$.
S 45.
S 46.

Art. 3.' Tanto estes, como os vendedores de carne
secca, sorão obrigados a tirar licença para o fazer, e pagar
o imposto de aferição e revista. .

Ar.t. 4.0 Os contra ventares dos arts. 2. o e 3.' ficão
sugeitos á multa de dez mil réis, e prisão por dous dias.

Art. 5.0 Os impostos supra serão cobrados pelo pro-
curador, que receberá pelo trabalho 10 %, e a Camara lhe
fornecerá livros de talões.

Art. 6.0 Revogão-se as disposições em contrar:o.

Mando, portauto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Resolução pertencer, que
a cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como ne11a se
co!ltem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Pala cio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos treze dias do mez de Novem-
bro do anrio do Tascimento de Nosso Senhor .Jesus
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~ 15. De cada 15 kilos de café, idem, 200 róis.
S lG. De mascateação de sapatos, 5$.
S 17. De tenda de sapateiro, carpinteiro, alfaiate,

ferreiro, selleiro, folheiro latoeiro, o quaesquer outros
oflicios, tenha ou não discipulos, 2$.

~ 18. Idem, idem, quando trabalharem sem portas
abertas, 1$000.

S )9. De tenda de ourives, quer publica quer parti-
cular, 8$000.

!3 20. De negocio de generos do paiz sem balcão, 20$.
S 21. De cartorio de 1. o tabellião, 5$.
S 22. De cartorio de 2. o dito. 5$.
S 23. De cartorio de orphãos, 5$.
S 24. De cartorio de distribuidor e contador, 1$.
13 25. Idem de partidor do juizo, 2$.
S 26. De registro da carta de advogado de fora do

municipio que neste requerer, e assignar papeis, por uma
80 voz, 20$000.

S 27. De registro da de advogado residente no mu-
nicipio, annualmente, 5$.

13 28. De registro de carta para solicitar, ou servir
~e procurador judicial, 3$.

S 29. De licença para ca1dereiro, dourador, vende-
dor de imagens, ou figuras de gesso, ou de qualquer mate-
rial sem estabelecimento. 20$.

S 30. De mascateação de ouro, prata, ou qualquer
outro metal, 20$.

S 31. De caixa de musica, panoramas, ou macacos, 10$.
S 32. De cada criador de gado vaccum, caval1ar, e

muar, que colher 10 cabeças por anno, 2$.
13 33. Idem, idem que colher de 10 a 20 mais sobre

cada uma, 200 réis.
S 34. De cada animal cabrum dentro da cidade, 500

réis.
S 35. De patente a negociantes para vender restilo

nas povoações fora da cidade, ann ualmente:., 4$.
S 36. De cada vacca de leite solta na cidade, uma

vez qne garanta a mansidão, 500.
S 37. Do cada uma rez quese matar, 2$.
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Resolução u. 2510---de 13 de Novcmbro de 1878.
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Art. 3.0 Por vehiculo de cor.ducção dd qualquer de-
nominação, empregado em conduzir pessoas ou goneros e
Illuteriaes para se venderem, o seguinte.

S 1.0 Para os de aluguel, tendo quatro rodas, 30$
S 2. o Para os vehiculos nas condições do S preceden-

te, tendo 2 rodas, 15$.
S 3. o Para os de conduzir somente generos para ven-

dor, 10$.
Si Ovehiculo for do uso particular pagará o de 4 ro-

das 15$ e o de 2, 5$. São isentos do imposto os vehiculos oc-
cupados em serviço privativo das respectivas fazendas, isto
é os que conduzirem generos desta para os armazens e vi-
ceversa.

~ 4.0 Para a cobrança do imposto de aferição, a Ca-
mara Municipal fi~a autcrisada a confeccionar regulamen-
to, ou a provIdenCIal' como e quantas vezes julgar convc-
niento, valendo o que fOl' por ella resolvido indepondcnte-
mentede approvação da Assemblea Provincial ou Presi-
dente da Provincia, com tanto que não modifique ou altere
de qualquer modo a taxado respectivo imposto, nem o nu-
mero actual dos empregados da Camara.

Art. 4.0 Pela licença para vender bilhetes de lote-
ria, 50$.

Art. 5.0 Por cada fabrica de carroças e concortos re-
spectivos, 50$.

Art. 6.0 Por cada uma fabrica de fundição, 50$.
TOMO XXXXV. I'AltTE 1."

Art. 2.0 A aferição sera feita durante o mez de
Janeiro de cada anno, em todos os dias uteis, das 10 horas
da manhã ás 3 da tarde, no paço municipal, devendo as
respectivas guias ser entregu~s na secretaria, de accordo
com as dos annos anteriores.

Aos infractores impor-se-haa multa de 10$ a 30$, a
do duplo na riencidencia.

SOBRE VEIIICULOS DE CONDUCÇÃO.

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice Presiden-
te da Pl;ovincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os
seus habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial,
sob proposta da Camara Municipal de Juiz de Fora dQcretou,
e eu sanccionei a Resolução seguinte:

Art. 1.' Fica restabelecido o imposto de aferição
pelo modo seguinte:

SãO obrigados á aferição dos pesos e medidas, na con-
formidade dos SS subsequentes, todas as pessoas que vende-
rem por grosso ou em retalho em casa para esse fim aberta,
com aI vara de licença, ou seloUelle, comprehendendo-se
nesta classe as fazendas, situações e fabricas, que dentro
dellas venderem generos de sua cultura, ou fabrica, por
grosso ou a retalho.

S 1. o Pela aferição de pesos pagar-se-ha 5$.
S 2.. Pela aferição de medidas de capacidade, 5$.
S 3.. Idem, idem, pela de lineares, 5$..
S 4.' Pelas balanças, seja qual for o tamanho e qua-

lidade, 2$.

o St:.cretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

6'€:e~

Restabelece o impostode aferição e autorisa ~ cobrança" do impostos
no municipio de Juiz de Fora.

Luiz José de Oliveira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretária aos 1l da Ja-
neiro de 1879.

Ohristo de mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo
setimo da Independencia e do Imperio.

(L. S.) JOAQUUr1 JosÉ DE S.A.NT'ANNA.

Para V. Ex.c. ver.



ESPECTACULOS E DIVERTIMENTOS PUBLICOS.
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TO~IO XXXXV. I'AllTIl 1"

Art. 16. Os impostos creados pela Resplução n.
2281 de 15 de Junho de 1876 serão cobrados de ora em rli-
anLe com as alterações contidas nos seguintes paragraphos:

~ LO De cada mascate de obras de prata, ouro ou pe-
dras preciosas, 500$.

~ 2.0 De cada mascate de objectos de funileiro, la-
toeiro, caldeireiro, 150$.

~ 3.0 De cada mascate de qualquer genero, ou objec-
Losnão mencionados nas posLuras e ~Santecedentes, com ex-
cepção dos mascates de productos ou artefactos da Pro-
vincia, 250$.

~ 4. o De cada casa para vender joias de ouro, prata,
pedras preciosas, uão comprehendendo relogios, 200$.

~ 5. o De cada officina ou casa de la toeiro, funileiro
ou caldeireiro dentro das povoações, 30$.

~ 6. o De cada officina ou casa de funileiro, caldereiro,
fora das povoações, 100$.

~ 7.' De cada officina ou casa em iden ticas circu m-
I'Lancias pertencente a dous ou mais associados se cobrará O
duplo das quantias acima referidas. .

~ 8. o De cada casa para 'Vender fazendas, seccos, mo-
lhados, ferragens, generos do paiz ou de fora, es-
tando estabelecidos fora das povoações, estações, recebe-
darias, á margem da estrada ou caminhos publicos ou par-
ticulares, travessias ou lugares isolados, 200$.

~ 9.0 Os negociantes ou aquelles que tiverem de es-
tabelecer casa de negocio fora, ou mesmo muito pouco dis-
tante das povoações, estações, recehedorias à margem de
estradas, caminhos publicas ou particulares, trave!'sias,
ou lugares isolados, de conformidade com o ~ antecedente,
serão obrigados, para obter as referidas licenças a apre-
sentarem attestado assignado por dous ou mais fazendeiros
ou proprietarios da visinhança, certificando sua morali-
dade.

Art. 17. Fica:o creados os seguintes impostos:
~ 1. o De cada fabrica de serveja, 60$.
S 2. o De cada leiloeiro, 30$.De cada noite de espectaculo equestre, 30$.

De cada um negociante de escravos, 500$.

De cada uma noite de espetaculo de cosmo-Art. 13.
rama, 5$000.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 11. De cilda uma casa de deposito de madeiras e
taboado, 15.'.

Art. 12. De cada uma officina de modista. 30$.

Art. 7. o Por cada uma casa d0 vender doces e se-
quilhos, 15$. Se se vender sómente fructas ou hortaliça,
10$.

Fica prohibida, sob pena de multa de 5$, a venda de
fructas que não estejão em perfeito estado de maturação.

~ Lo Pela venda de quitandas, doces e sequilhos nas
ruas, 5$.

~ 2.0 De cada ~asa de confeitaria e refinação, 15$.
~ 3. o Pela venda de lei te cond uzido em carroça, alem

do imposto desta, 5$.
~ 4.0 Pela venda de leite em cargueiros, 5$.
~ 5.' Pela venda de leite conduzido por pessoa, 2$.
~ 6. o Pela venda de lenha em cargueiro ou carro, de

cada um, 5$.
~ 7.' De cada casa de parlaria, 20$.

Art. 8.0 A licença para venda de aguardente será
por lotação, na razão de 10$ por pipa, pagos pelas casas de
negocio ou compradores para negocio.

A lotação ficará a cargo do fiscal, de accordo com o
procurador da Camara, ou como a Camara providenciar.

Art. 9. o De cada cocheira ou casa de alugar allimaes
e recebeI-os a trato, 30$.

Art. 10.0 De cada casa de banhos quentes ou frios,
10$



Para V. Exc. ver.
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REsolução u, 2512-de 13 dE NOVEmbro dE 1878,

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.
~

Addita as posturas da eamara Municipal de Montos Claros.

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidon-
TOMOXl:Xxv. l'AItTE 1."

Art. 2.. As dospezas com ponte, e estradas serão
feitas pela renda ordinaria.

Art. 3.. Revogão-se as disposições om contrario.

Man(Io, pnrtanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e exectlção da referida ResoluçãO pertencor, quo
a clltnprão e fação cumprir, tão illteil'amonte como neIla se
contem. O Secretario desta Provincia a far.:a imprimir, pu-
blicar e cOI'I'er. Dada no Palacio da Presic1encia da 1'1'0-
vincia do Minas Gera0:::, aos treze dias do mez do Tovem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da
Independencia e do Imperio.

(L S.) JOAQUIM JOSE DE SANT'ANN.A..
Para V. Exc. Ver.

Francisco Gonçalves das Neves a fez.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 11 de Ja-

neiro de 1879.

li bitantos, que a AssembIea Legislativa Provincial, sobre
propo .ta da Camara Municipal elo CurveIlo, decretou a Ro-
soluç, o seguinte:

Art. 1.. Fica considerada renda ordinaria a que es-
pecialmonte se arrecadava para ser applicada á pontes e
estradas.

JOAQUIM JOSE DE SANT'ANNA.(L. S.)

Art. 18. Ficão elevados os impostos do art. 187 ~~
25, 26 e 27.

~ 1.. O imposto do ~ 25 a 30$.
S 2.. O imposto do S 26 a 60$.
~ 3.. O imposto do ~ 27 a 60$.

Art. 19. Ficão assim revogados os ~S4.• ,5 .•,6 .• ,11
e 18 do art. 187 e mais disposições em contrario.

~anelo, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nheCimento e execução ela referida Resolução pertencer, que
a cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como neIla se
co~ltetn. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos treze dias do mez de Novembro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da Inde-
pendencia e do Imperio.

Luiz José de Oliveira a fez.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 11 de Janeiro

de 1879.

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

~

Resolução u, 251l--de 13 de NOvembro de 1878,
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Considera, ronda ordinaria da Camara Municipal do Curvollo a quo
especialmente se arrecadava para ser applicada á pontos e
estradas.

@ CONEGO Joaquim José eleSant'Anna, Vice-Presiden-
te da Provincia de,Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
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JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.(L. S).

Para V. Exc. ver.

o Secretario interino,

Candido A~tgusto da Cruz.

Lui .• José de Oliveira a foz.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 11 de Janeiro
de 1879.

não, é obrigado, salvo a disposição do artigo seguin Lo,
fazer tapumes proprios para verlar a entrada de porcos

n~ mesm.as plantações, sob pena de não ter direito algulll
a mdemmsar-se do valor das destruições das mesmas.

Art. 7.' E' permittido entro os visinhos convenciona-
rem-se, ou em criar sens porcos soltos, ou em tel-os presos,
devendo, porem, quaesquer estipulações neste sentido ser
escriptas e assignadas com testemunhas, sob pena de não
'alerem.

Art. 8.. Sã:o prohibidos os parys: multa de 30$, 8
dias de prisão e o dobro nas reincidencias, alem da obri-
gaçào de desfazer.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida Resolução pertence!', que a
cumpl'ão e fação cumprir, tão inteiramente como nella se con-
tom. O Secl'etario desta Provincia a faça imprimir, publicar
e COlTer.Dada no Palacio da Presidencia da Provinci<\ de
Minas Gemes, aos trése dias do mez do Novembro do anno
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito~
centos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da lnde~
pendencia e do Imperio. .
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te da Provincia de 'Minas Geraes: Faço saber a todos 05
seus habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial,
sob proposta da Camara Mnnicipal de :Montes Claros, de-
cretou, a Resolução Beguinte:

Art. L. Nenhuma construcção de casa ou edificio
de propriedade particular. no recinto da cidade, pode oc-
cupar mais de 60 palmos de frente (13 metros e 2 decime-
tros) e 150 palmos de fundos (33 metros); quando o edificio
principal não abranger todo osse espaço será o restante oc-
cupado com muralhas que exteriormente tenhão a forma de
casa. Esta mesma forma terão as construcções feitas nos
fundos da casa ou edificio quando confrontem com alguma
rua ou praça.

Art. 2.. A edificação ou reedificação de qualq ner casa
na cidade será conforme o plano de alinhamento e afor-
moseamento das ruas e praças fornecidos pela Camara.

Art. 3.' A infracção dos artigos anteriores é punida
com a pena de oito dias de prisão e 30$ de multa. No caso
de reincidencia trinta dias de prisão e 60$ de multa.

Art. 4.. Fica substituida pela pena de um dia de pri-
são cada duzia de palmatoadas imposta a escravos nas ac-
tuaes posturas, não excedendo a prisão imposta, quando
concorra com outra igual pena, a oito dias na primeira
infracção e trinta dias na reincidencia, ficando revogado o
art. 10 das posturas municipael..

Art. 5.. Onde houver comminação de multa de
mais de 30$, ficara reduzida a esta quantia a pena pecu-
niaria, e ao dobro em cada uma das reincidencias; assim
tambem ficará reduzida a oito dias, na prime'~ra infracção
a pena de prisão que exceder a oste tempo, e a trinta dias
nas reincidencias.

Art. 6.. As disposições concernentes á criação de
porcos fora das:povoações ficão modificadas do modo seguinte:

O que fizer quaesquer planLações à distancia menor de
dous kilometros de qualquer morador, que esto crie porcos



Contem as Posturas da eamara Municipal da cidade do LaVl'as.
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Resolução u, 2514--de 13 de Novtlmbro do 1878,

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presi-
dente da Provincia de Mina' Gemes: Faço aber a todos
os sous habitantes, que a Assemblea Legislativa Provin-
cial, sobre proposta da Camara Municipal de Lavras, de-
cretou a Resolução ~eguinte:

Art. 1.0 A Camara Municipal ela cidaele de Lavras é
autorisada a arrecadar em seu município os seguinte'
impostos:

S 1.o De caela carro de elentro elomunicipio, c:1rl'ega-
eloou nãr), que transitar pela ponte elo Funil, sendo tirado
até por 10 bois, 2$,e 60 reis mais por cada boi que excedor:
O' meios carros só pagar<1o metade.

S 2.° De caJa carro de fora do município, carregado
ou não, que na referida ponte tran!.iitar, senelo tirado até
por 10 bois, 3$, e mais 100 réis por cada boi que excedol'.

S 3, ° De cada cano trazendo objectos ou quaesquol'
genel'os para vender nesta cidade, ou em qualquel' ponto
elomunicipio, 1$ de cada vez,alem do imposto elosSS supra,
si passarem na ponte.

13 4." De cada fabricante de fumo que possuir até :3
oscravos, 2$, d'ahi até 10. 5$, excedendo de 10 escravos,
8$ annualmente; ficando revogados e por este substituirIas
os SS 10, 11 e 15 da Resolução n. 2063 de 7 de Dezembro
de 1874.

53 5." De capado ou cevado, que se matar para vender
nesta cidade, 500 réis:

S 6.° De cada casa onde se vender aguardente de
cann1\, excepto os engenhos, 10 I. annualmenLe.

S 7.° De ter na cidade uma vacca de leite, 1$, e de
cada uma que exceder, 4$.annualmente.

S 8." De cada individuo que queimar cal para \'en-
elor, 2$000.

Art. 2." Os impostos que esta Camara cobra annual-
T)\OO XXXXV. PARTE La

Faz extensivas ao termo do Arassuahy as Resoluções ns. 2370
e 2444.

@ CONEGO Joaquim José deSant'Anna, Vice-Presidente
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial, sobre
proposta da Camara Municipal do Arassuahy, decretou a
Resolução seguinte:. ,

Art. 1.- Ficão extensivas ao termo do 'Arassuahy as
Resoluções ns. 2370 e 2444 de 12 de Julho de 1876 e 14 do
Novembro de 1877.

Art, 2.0 Revogão-se as disposições em contrario

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Resolução pertencer, que
a cumprão e fação cumprir, tão i~lte.iramente .com~n~lla so
contem. O Secretario desta Provmcla a faça ImprimIr, pu-
bublicar e COITer.Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos trese dias do mez de Novem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chris-
to de mil oitocentos e setenta eoito, quinquagesimo setimo
da Independencia e do Imperio.

(L. S.) JAQUIMJosE DE SANT'ANNA,

Para Exc. ver.

Luiz Jose de Oliveira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 11 de Janeiro
de 1879.

O Secretario interino,

Candido Augu$to da Cruz.
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Resolução U. 2513-de 13 de Novembro de 1878.
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mente em vista dos arts. 177 a 184 das Posturas approva-
das peia Resolução n. 1463 de 31 de Deze,mbro de 1»67, fi-
cão alterados e elevados do modo seguinte:

S 1.0 Pela patente que annualmente concederá a Ca-
mara no mez de Janeiro para abrir, ou continuar casa de
negocio de fazendas secas e drogas, 8$.

S 2.0 Pela patente das boticas, 10.$.
S 3.0 Pela patente para negocio em que se vender

molhados defora ou da terra, 4$.
S 4.° Pela patente de negocio em que se venda ge-

neros da terra, 4$. '
S 5. o Nas estradas e povoações meno~es de 30. ca~a~

o imposto será de 3$ para cada um dos obJoctos menclO-
nados nos SS 3.° e 4.°.

S 6.0 Pela patente de alf~iat~, costurei:as~ ou n:o-
distas, pedreiros, canteiros, carplIlte1ros,. m~rCllle1r()S,plIl-
tores, selleiros, sapateiros, ourives, reloJoe1ros, ou outro
qualquer oflicio mecanico, 2$.

S 7. o Das modistas, ou costureiras que venderem fa-
zendas, enfeites, ou quaesquer sortes de prepa,ros.• 10.$.

S 8. o De cada fabricante de fogos de artlficlO, 4$.
S' D.° De cada rez que se matar nesta cidade, ou sé-

des das freguezias, 2$.
Art. 3.0. As casas que se abrirem depois do mez de

Janeiro, tirarão as patentes dentro do mez, contado .do dia
da abertura do negocio, pagando as mesmas quantias dos
paragraphos antecedentes.

Art. 4.° O que não tirar a sua patente no prazo
marcado no S 1. o do art. 2.° e art. 3. 0, pagará o triplo da
quantia em que devia importar a patente.

Art. 5. o As patentes serão passadas pelo secretario e
assignadas pelo presidente, á vista do recibo do procurador,
em que este declare ter o contribuinte pago a taxa respe-
ctiva.

Nellas se designarão o lugar, numero da casa de ne-
gocio, nome do negociante e quantia que pagar. I

Art. 6.0 Não é l)Crmittido mascatear fazendas, prata,

- 117
ouro, brilhantes, joias, ou outro qualquer objecto de com-
mercio dentro do municipio, sem que o mascate mostre ha-
ver pago os direitos seguintes, e isto annualmente, de Ja-
neiro a Dezembro.

S 1.o De cada mascate de fazendas !leccas e arma-
rinho, não sendo do municipio, 30.$, sendo estrangeiro, 50.$.

S 2. o De cada mascate de fazenda secca e armarinho
do municipio, que não tiver casa aberta, 15$.

S 3. o De cada mascate de ouro, prata, pedras pre-
ciosas e quaesquer objectos de bijuteria, não sendo morador
110 termo, 80.$, sendo estrangeiro, 20.0.$.

S 4. o De cada mascate de folhas, cobre, ferro &, son-
do nacional, 4$, estrangeiro, 20.$.

S 5. o De cada ma,;cate de tranças, sellins, facas, es-
poras, calçados e outros objectos de iudustria ou arte, 5$.

S 6. o De cada dentista, 25$.
S 7.° De cada retratista por qualquer systema, 60$,

sendo a oleo, 10$.
S 8. ° De cada tarde, ou noite de espectaculo ele vo-

1antins, de trabalhos equestres, ou gymnasticos, presepio e
ualquer outro, 20.$.

S 9.0 De casas de jogos permittidos, 60.$.
~ 10. De cada representação theatral, não sendo

gratuitamente, ou para qualquer obra publica, pia, ou de
caridade, 10$.

S 11. Pelo registro de qualguer diploma de emprega-
dos que vencem ordenado, 3$.

S 12. De cada attestado que a Camara der, não sendo
para pagamento de vencimentos, 5$, sendo 1$ para o se-
cretario.

Art. 7. ° O imposto de aferições serlt regulado pela
maneira seguinte:

S 1.0 A casa em que se vender fazendas seccas e dro-
gas, 6$.

S 2. ° A casa em que ile vender molhados da te na, ou
de fora, 4$.

S 3. ° A casa em que se vender generos da terra, (j$.
~ 4.0 Botica, ou casas de drogas, 6$.

TO~IO xxx xv. PAIt.TE 1."
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O Secretario interino,

,Luü José de Olivei1'aa fez.

Sellada o publicada nesta Secretaria aos 11 de Janeiro
do' 1879.

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Prosiden-
TO}IO xxxxV. l'Alt'r)! 1."

Resolução 11. 2515--de 13 de Novembro de 1878.

Candido Augusto da Cruz.
~~

Contem artigos ad<iitivos ás Posturas da Camara Municipal da ci~
dado do Juiz de F6ra.

S 8'. De escriT1to da collectoria, 5$.
S 9.0 Do contador dojuizo, 4$.
S 10. Dopartidor. 4$.
S 11. Do curador geral, 5$.

Art. 13. A Camara Municipal desta cidade fica au~
torisada a colligir as presentes disposições e as das Posturas
de 31 de Dezembro de 1867 e da Resolução n 20G::l de 7 de
Dezembro de 1874, que estiverem em vigor, e a codificaI-as,
e depois de revistas pela presidencia, publicaI-as como Co-
digo do Posturas deste municipio.

Art. 1.:1. Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co~
nhocimento e execução da referida Resolução pertencer, que
a cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como nella se
cOIltem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, p'ubli~
cal' o correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
do Minas Geraes, aos trese dias do mez de Novembro do
aIlno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da Inde-
pendencia e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIà1JosE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
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~ 5. o Das vendas e ranchos nas estradas, ou povoa-

ções menores de trinta casas, 3$. '
~ (j.. Os fazendeiros que ti veren~ ranchos nas estra-

das, e ll' elle~, ou em suas casas venderem os seus generos
4$, os que não tiverem ranchos e os venderem em suas ca:
sas, 3.'.

Art. 8.' Si alguma casa de negocio contiver diversos
generos dos mencionados nos ~Santecedentes, pagara a taxa
dos ~ous de maior quantia, e nos excedentes, pagará com
abatuuento de terça parte delles, excepto as casas e ran-
chos do S G.o, que pagaráõ a taxa alli estabelecida e mais
metade das quantias marcadas para cada um dos generos
que tiver.

Art, ~. o Todo o individuo que pescar de tarrafa, ou
rede, no 1üo Grande, das cachoeiras do Funil á dos Ovaz
inclusive as ditas cachoeiras, pagará annua1mente 2$. '

Art. lO, Nos SS 3 .• e 40 do art. 106 das Posturas de
31 de Dezembro de 1867 estão comprehendidas todas assor-
tes de animaes e gados, e a multa ahi estabelecida é de 4$
por cada cabeça.

Art., 11. E' prohibido deixar animaes, ou cargueiros,
nos passeIOs das casas, das ruas e praças desta cidade, sob
multa de 10$ ao infractor e o duplo nas reincidencias.

Art. 12. OSSS 1.', 2. o e 3. o do art. 1.0 da Resolução
n. 20G3 de Dezembro de 1874 ficão substituidos pelo se-
guinte:

S 1.0 De todo o individuo que aufira lucros de dar
dinheiro a premio, de 5:000$ para cima, embora exerça ou-
tra profissão, 10$ annualmente.

S 2. o De cada ad vogado, medico,ou cirurgião, 10$.
S :j. o De cada solicitador, 5$.
S 4.0 De cada cartorio de tabellião e do oillcial do

registt'O, ô$.
S 5.0 Escrivão de orphãos, 10$.
S 0.0 Escrivães do juiz de paz e subdelegados, 4$.
S 7.0 Da casa, ou escriptorio do collector, 10$.
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te da Provincia uo Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantl3s, que a Assembléa Legislativa Provincial, sobre
propo -ta da Camara Municipal da cidade do Juiz de Fóra,
decretou a ResoluçãO süguinte:

TITULO UNlCO.

CA.PITULO L'.
Dos carros e vehiculos, de conducção.

Art. l.0 Da data da execução destas posturas em
diante, não será permittido 9 transito de carros e outros
vehiculos de conducções de aluguel nas ruas desta cidade
e nos seu~ suburbios, dentro da area de seis kilomotros, sem
que os proprietarios, emprezarios ou locadores dos mesmos,
alem da licença e respectivo imposto, tenhão-se matriculado
na Secretaria da Camara Municipal, em livro para ~sse fim
destinado, pagando de emolumentos ao secretario, pela
matricula, 2$000.S 1. o São condições essenciaes para a matricula de
que trata o presente artigo, a solidez da construcçãO dos
carros e seus accessorios, verific3.da por inspecção de peri-
tos em presença do fiscal, e o asseio tanto do commodo in-
terior, como da parte exterior dos mesmos.S 2.0 No livro que for destinado para a matricula,
serão declarados em casas distinctas, e com as necessarias
especificações, o numero da matricula, a qualidade, dimen-
são, lotação e solidez dos carros, ou outros vehiculos de
conducção, e os nomes e',residencias dos proprietarios, .em-
prezarios ou locadores dos mesmos.

S 3.0 Em uma pagina de observações, que será reser-
vada na frente de cada matricula, serão lançados os no-
mes dos conductores, ou cocheil'os dos carros ou vehiculos
matriculados, ainda mesmo que este mister seja exercido
pelos proprietarios, emprezarios. ou locadores, assim como
serão averbados os nomes dos que os substituirem.

S 4.0 A mudança, ou substituição dos conductores, ou
cocheiros será communicada á Secretaria da Gamara polo
rroprietario, emprezario, ou locador dos carros.
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S 5.0 Os carros E> vehiculos de aluguel matriculados

serão numerados pela mesma ordom numerica da matricula
com um typo de algarismos bem. legiveis, fornecido pel~
Gama.ra, sendo a numeração felta no painel da parte
trazelra.

A infracção deste artigo e seus Ss sera punida com a
multa de 20$ e do dobro nas reincidoncias alem de ser
cassada a matricula. '

. Art. 2. ~ Na mesma occasião em que houver de ser
felta a matI'lcula, o proprietario, emprezaria ou locador do
carro, ou vohiculo, assignará um terml) de declaração dos
preços que espontaneamente h?uver de perceber pelo alu-
guel do carro, tanto pelos serVIços dentro da cidada como
nos suburbios, e do preç'o assim estabelecido ser-ilte-ha
dada uma tabella assignada pelo secretario e fiscal, para
ser collocada dentro d~ carro. Uma vez estipulado o preço
do aI uguel,. não podera ser alterado, sem nova declaração
(l commulllcação á Secretaria da Gamara, e reforma
da tabelia.

A infracção deste artigo será punida com a multa de
IO~ e do dobro nas reincidencias.

. Art. 3.' Todas as vezes que os proprietarios, empre-
z~r:os e l?c~dores de carros, ou vehiculos, faltarem ás con-
cltçoes e:ugldas pelos arts. 1.0 e 2.' destas Posturas, o fis-
cal da ~ldade promovera a cassação da matricula e licença
fespectlva.

GAPITULO 2.'.

DOS CONDUCTORES E COCHEIROS.

. Art. 4.' . Nenhuma pessoa, ainda mesmo o proprieta-
fIO, emprezarlO, ou .locador, poderá exercer a occupação de
conductor ?u cochetro, e tomar o governo dos calTOS e
outros vehlc~~os de con~ucção, sem que obtenha uma pa-
tente de habilitação asslgnada pelo presidente da' Gamara,
pela qual pagará de emolumentos ao secretario 2$.

Para que seja concedida a patente, Ó essencial que o
TOMO xxxxv. PARTR L"
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pretendente proye por document~s dignos de credito, ou
por qualquer mOla legal de provas.

loQue não é ebrio por habito. ,
2' o Que alem da aptidão, tom a pratica proClsa

d
p~ra

dirigi; um ~arI'o, ou vehiculo, de que houver e a-
mar conta. . 6$ de

A infracção será punida: com ,um dia de prLsão e
multa, e do dobro nas reincldenclas

A t 50 E' do dever dos conductores ou cochei,ros:
r. . d' ando estiveremS Lo Trajar-se com ecenCla, qu

em serviço - t' essoaS~ 2.0 Tratar com toda a attençao e cor eZla as p
que forem conduzidas nos carros.. t . d intorior

s:.3' Conservar na parte maIS os enSlva o .
dos c~rr~s a tabella dos preços do alugue1 q~e ~1~s P;~!ar~~;
taria, ou emprezario, ou alugador ~rem ae~:: distancias a
o presidente da Camara, para ca a um,

perc~~~~. iníl'acçM, multa de 5$, e do dobro nas 1'0-

incidsncias.
A t 6' Aos conductores e cocheiros é prohibido:
S \:. .Permittir que nos carros ontrem pessoas em-

briagadas. . .
S 2 o Permittir que nos carros e vehlCulos seja con-

duzido ~aior numero de pes~oas alem do que comportar ll.

lotação que constar da matrlCula .
S 3.0 Orrender as pessoas com actos lmmoraes, ou pa-

lavras insultuosas. _
S 4.0 Maltratar os animaes com pancadas,quando nao

poderem trabalhar,
~ 5 o Cobrar das pessoas á quem forem alugados t~S

carros, ~aior preço do que o estipulado na respec 1-

va tabella. d '
S 6. o Abandonar os carros p~las ruas e praças a Cl:

dade, multa de 5$, e um dia de pl'lsão, e do dobro nas re
incidencias.
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CAPITULO 3. o.

J)A ORDEM DO SERVIÇO DOS CARROS E OUTROS VEIUCULOS DE
CONDUCÇÃO.

Art. 7. o Salvo o caso de urgencia por moti vo de soc-
corro, ou semelhante, os conductores, ou cocheiros, não po-
derâõ pôr a galope os animaes dos carros, mas devem di-
rigil-os a trote regular: penas: prisão por um dia, multa
do 5$ e do dobro nas reincidencias.

Art. 8. o Nas ruas em que, por sua largura, for per-
mittido o cruzamento e encontro de carros, os conductores,
ou cocheiros, ao avistarem-se, guardaráõ desde a convoni-
ente distancia o lado direito e darão uns aos outros o lado
esquerdo.

S 1.0 Nas ruas em que, por sua estreiteza, como a de
. Mathous, não for praticavel o liTre cruzamento, o con-

ductor, ou cocheiro, que primeiro avistar o outro, fará pa-
rar o carro que conduzir, dando commoda passagem ao
que vier em seu encontro. Aos conductores, ou cocheiros,
que deixarem de cumprir, pena de um dia de pris1ío, 5$ de
Illulta e do dobro nas reincidencias.

Art. 9.0 A' excepção das noites de muito claro luar,
as lanternas dos carros deverão estar accesas durante o ser-
viço da noite: penas: multa de 6$, tanto para o proprieta-
rio, ou emprezario, como para os conductores ou cocheiros,
e do dobro nas reincidencias.

Art. 10. Tanto na estação da estrada de ferro de D.
Pedro 11, como nas frentes dos tlieatros, circos e casas de
espectaculo, ou divertimento publico, ou particular, os car-
ros serào collocados em filas aos lados das praças, largos,ou
ruas, dando livre entrada e sahida para as casas e edificios.
O carro que primeiro chegar occupará o primeiro lugar, e
á proporção que partir, o outro tomará o mesmo lugar.

Aos cond uctores, ou cocheiros, pena de um dia do pri-
são e 4$ de multa.
TOXO xxxxv, P.\ll.TE 1."
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FOLIlA N. 10.

~S7S.

LIVRO DA L I MINEIRA
TOMO XXXXV.

TITULO 1.•

@ CONEGO Joaquim José do Sant'Anna Vice.Presid(m-
to d.a Provincia de Minas Geraes: Faço sabe~' a todos os seus
habitantes, que a Assombloa Logislativa Provincial, souro
proposta das Ca!naras Municipaes da Provincia, decretou a
l(osolução segumte:

Fixa a re?o!ta e despoza do diversas Camaras Municipaes para o
exerCIClO de 1878 a 1879.

RECEITA l\1UNICIPAL.

Resolução fi, 2516-de 13 de Novembro de 1878.

_ Art. ~.o As Camaras Mllnicipaes abaixo dec1ara(!as
fica0 autoflsadas a arrecadar, no exercicio de 1878 a 1879,
suas rendas, orçadas nas seguintes quantias: .

S 1. o Piranga-3:700$, a saber:
Do aferição o licença. . .
De carros, tropas e mascates
Do açougues . . . . .
Do multa . .
De emolumentos . . . . . .

S 2.. Cidade do Turvo-l:892$963, a saber:
De licença, açougues e diversos
impostos . . . .
De bens do evento.
De multas. . .
Do saldo anterior. . . .

S 3.. Cafaguazes-9:000$, a saber:
Do licença$ para negocios e mascates 5:500$

Jose Coelho Linhares a fez

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 11 do Janeiro
de 1879.

TYP. DA-ACTUALIDADE-1879.

O Secretario interino;

Candido Augusto da Cru%.
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Art. 11. A Camara designará po~ editaes os luga-

res em que devem estacionar-se os carros chamados de
praça, ou de aluguel.

Art. 12. E' prohibido o transito de carros de eixo
moveI nas ruas desta cidade, excepto unicamente quando,
por mudança, elles não tiverem para seus destinos outro
caminho, e neste caso passaràõ descarregados.

Art. 13. E' prohibido aos cocheiros conduzir, nos
carros de aluguel, cargas taes como colxões, fardos, canas-
tras, folhas &, &, podendo apenas o fazerem em relação
às malas, ou bagagens dos passageiros que conduzirem. Aos
infractores, multa de 5$.

Art. 14. Revogão-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Resolução pertencer ,que
a cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como 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 treze dias do mez de Novem-
brodo annodo Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da
Independencia e do Imperio.

. (L. S.) JOAQUIMJOSEDE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
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De rendimentos de pontes
De licenças para negocio
De bens do evento. . . . .
Boa Esperança-3:440$, a saber:
De aferições
De aguardente . .
De engenhos de serra. .
De empregados publicas.
De licenças para negocios
De espectaculos publicos
De officinas mecanicas .
Invernadas (Lei n. 2140 de 27 do
Outubro de 1875) . .
De multas . . .
De multas a jurados
De açougues . .
De emolumentos .
De bens do evento.
De carros ....
De dentistas e retratistas
De medicos. . . . . .
Pitanguy-4:250$, a saber:
De licenças para negocio. . 2:800$
De industrias e profissões 100$
De açougues . . . . 400$
De jogos de parada . . 200$
De pedagio no Rio Pará. 50$
De' multas . 150$
De foros. , . . 200$
De bens do evento. . 300$
D~ aferições e revista . . .. 50$
Oldade de S. Francisco-I: 128$033, a sab8r:
De rendimento da ilha fronteira a
São Romão. . . . 31:000$
De pedagio no Rio S. Francisco,
nesta cidade . . .
De pedagio no mesmo Riu no Pi-
rap9ra

S 6.0

S 7.'

S 8.0

164$
200$

1:200$
320$
400$
300$
80$
36$
400$
400$

6:500$
12:000$

600$
200$
500$
900$
100$
150$
100$
50$
100$
300$
200$

1:000$
100$

600"$
600~
30$

200$
30$
40$
130$
200$
100$
60$
20$
50$
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De hospedarias.
De edificações
De industrias e profissões
De pharmacias. . . .
De espectaculos publicos.
De açougues . . . . . .
De pastos de aluguel, e pedaO'io
De casas de bilhares .. o •
De aferições
De multas

S 4. o Leopoldina-23:000$, a saber:
De licenças para negociose mascates
De bebidas alcoolicas. . . . .
De edificações .
De casas de bilhares e outros jogos.
De açougues . . . . . . .
De industrias e profissões
De padarias. . . . .
De pedagio . .
De carros .
De pastos de aluguel.
De officinas. . . .
De espectaculos publicos
De aferições
De multas
De hospedarias.

S 5.0 Tres Pontas-3:040$, a saber:
De aferições
De bebidas alcoolicas. . . . .
De engenhos para serrar madeiras.
De mascates . . . . . . .
De fogos de artificio .
De dentistas e retratistas
De multas
De carros
De arrematação de pastos
De espectaculos pu blicos.
De realejos, marmotas &
Do açougues



S 10.
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De pedagio no Rio Paracatú . •
De direitos sobre o gado na cidade
De direitos sobre o gado no distric-
to do Bom Fim.
De direitos sobre passagem de ga-
do no Rio S. Francisco .
De direito pessoal.
De licenças para negocio
De outras licenças
De rendimento do curral muni-
cipal . '1
De licença pora ter gado suino na
cidade "
Pouso Alto-6:783$, a saber:
De licenças para negocio
De açougues
De edificações
De vehiculos tirados por animaes .
De hospedarias e casas de jogo
De officinas de qualquer arte .
De espectaculos publicos
De vendas de medicamentos e dro-
gas
De cemiterios e exequias
De casas para aluguel
De aferições
De emolumentos
De multas .
De animaes vaccuns e suinos
De engenhos .
De cartorios
De carros para transportes.
De barcas
De bestas novas
Ubâ.-IO:OOO$. a saber:
De licenças do S 1.0 do art. 215 da
Resolução n. 181 .
De aferições.
De açougues do S 3. o do art. cita-

101$
321$

41$

100$
123$
210$
30$
20$

20$

3:430$
196$
100$
150$
200$
270$
60$

200$
110$
120$
800$
12$
100$
300$
30$
45$
500~
10$
150$

5:200$
.1:800$
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do.
De impostos dos SS 1. o e 2. o do
art. 222.
De ditos do art. 2.0 e seus SS
De multas

S 11. Lavras-5:373$, a saber:
De rendimento da ponte do Funil .
De aferições e gado. . . . .
De multas.
De patentes.
De bens' do evento.
De industria e profi",sões
De impostos de carros

S 12. Formiga-2:685$, a saber:
De licenças e açougues .
De espectacu10s publicos
De carros que atravessão o muni-
cipio .
De bilhares.
De caldereiros .
De engenhos e aguardente
De direitos sobre o sal
De bens do evento.
De imposto predial
De officiaes mecanicos
De carros do municipio

S 13. Barbacena-8:21O$, a saber:
De aferições.
De licenças .
De foros.
De emolumentos.
De carros e carroças .
De aguardente .
De açougues
De ranchos .
De multas
De bens do evento.
. De vaccas de leite.

TOMO xxx-xv. rAItTE 1."

800$

500$
700$

1:000$

2:500$
1:523$

250$
450$
200$
150$
300$

1:211$
50$

500$ L:
4$
20$

600$
500$
500$
600$
100$
600$

1:570$
1:500
300 .
50$

2:300$
1:400 .
400$
60$
200$
400$
30$



230$
ao
20$
50,
120~
100$

200.
2:000$
300.,
480
450$
100$
200$
150$
150$
:30
50$
30"
Hl8$

1:500$
120"
150 .
120$

300$
20$
150$

• 140$
800,'
260$

- t3f -
De impostos sobro nogocios, aguar-
dente, açougues, cabeças de gado,
espectacuIos, predios para aI ugueI,
hoteis, dentistas, reiratistas, ofli-
cinas rnecanicas, casas de J'OCl"os• b ,

mascates, ph.armacias e aferições. 6:510$
De cobrança da divida activa. . 2:500$

S 18. Mar ele Hespanha-2'1:044$, a saber:
De licenças para negoçio. . . . 4:000$
De edificações, reedificações e deposi-
tos de madei !'as. . . . . .
De licenças para mascateação.
De ranchos . . . .'. . .
Do casas de jogos. .
De hoteis . . . . .
De botequins. . . .
De oflicinas mecanicas.
De caldeireiros . . .
De espectaculos publicos
De cavalhadas e curros .
De castellos de fogo. . .
De fogos do ar. . . . . . .
De fabricas e venda de polvora. .
D~ venda de. aguardente. . . .
De venda de drogas e medicamentos
De armas de fogo. . . . . . •
De matar e esquartejar rezes. . .
De catacumbas e comiterios pariicu-
lares. . . . . . . . . . . .
De direito sobre o sal, não sendo em
casa de negocio. . . . . . . .
De licença para uso de armas. . .
De venda de fumo em mascateação .
De armazenagem de compras de café.
De generos do paiz. . . . . . .
De licença para venda de bilhetes de
loteria. . . . . . . . . .
De cochei !'as, não sendo em hoteis. .
De r.etratista~ e dentistas. . . . .
De lIcenças não ospeci ficadas. . .
De imposto predial. . . . . . .
De Il1 uItas por apprehensão de animaes

l'O)dO :txxxv. 1'''R.n; L'"

240$

1:220$
200$
180$
20$

600$
40$

1:200$
650$

2:000$
500$
20$

100$
200$
400$
500$
400$
400$
40$

100$
100$
200$

1:500$
600$

1:200$
500$
200$
200$
150$
200$

2:500$
500$
500$
300$
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S 14. Curvello-6:910$, a saber:

De aferições .
De açougues .
De aguardente
De licenças . .
De emolumentos.
De carros. . .
De multas. . .
De bens do evento. . . . .
De cobranças da divida activa .
De imposto predial. .
De imposto sobre o sal.
De ranchos e pastos .
De couros 9 sola. . .
De bestas novas. . .
De exportação de gado .

~ 15. Sabara-8:350$, a saber:
De aferições
De licenças.
De aguardente por patentes.
De carros .
De foros. ,
De engenhos auriferos.
De espectacu10s publicos.
De bens do evento.
De aguardente por barris
De imposto sobre o sal. I •

De açougues
De eventuaes e multas.

S 16. Sete Lagoas-2:500$, a saber:
De licença .
De casas de jogos.
De açougues
De ranchos de tropa.
De engenhos
De carros
De eventuaes, comprehendendo
mascates, joalheiros, muIadeiros,
Caldeireiros, espectaculos publicos

S 17. Baependy-9:01O$, a saber:
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1:700$

3:700$
3:150$
2:700$
1:500$
1:500$
1:400$
300$
200$
400$
100$
20$
30$

3:000$
550$
a50$
250$
450$
100$
200$
650$
60$
100$
270$
50$

1:000$
500$
400$
100$
100$
360$
80$
30$

100$
150$

1:150$

300$
1:300$
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De impostos constantes da resolução
n. 1961. . . . . . . . . . .
S. João d'EI-Rey-15:000$, a saber:
De aguardente e fumo. . . . . .
De carros. . . . . . . .
De animaes vaccuns . . . . :
De licenças . . . . • . . .
De aferições e revistas. . . . .
De p~dagio na ponte de Santa Rita.
De dito na ponte Piedade.
De dito na ponte do Sacco.
De bens do evento . . .
De multas. . . . . .
De registros de titulos. •
De anneis de agua. . • .
Rio Novo-lO:OOO$, a saber:
De licen,ças para negocio.
De mascates de fazendas
De hoteis .
De espectaculos publicos.
De imposto predial. .
De ranchos dé tropas .
De edificações . . .
De engenhos. .
De casas de jogos
De carros. . .
De pharmacias
De açougues. .
De aferições . .
De talho em geral
De multas. . . . .
De curral do concelho. . . .
De licenças não especificadas.
De ditas para compras de café
De mascates de arreios.
De fabrica de licores.
De olaria . . . .
De fabrica de fumo.
De aguardente
Montes Claros-3:644$, a saber:
De bens do evento. .
De animaes vaccuns e suinos.

~ 25.

~ 24.

1:800$
48$
20$
20$
30$
10$
40$
60$
240$
60$
300$
20$

1:500$
400$
200$

1:000$
1:200$
2:000$

. 1:000$
400$

1:200$
150$

. -100$
640$

2:500$
100$
400$
100$
800$

2:551$
200$
300$

800$
700$

2:000$
2:500$
300$
~OO$

De multas por infracções de posturas
De multas a jurados e vereadoros. .
De imposto e multas de aferições. .
De engenhos e machinas de preparar
café. . . . . . . . .
De engenhos de canna e alambique.
De açougues .
De carros e carroças.
De'bons do evento.
De eventuaes, titulos e diplomas.
De sustento de presos pobres.
De caieiras . I.

De olarias.
De fabricas de fumo.
De limpeza de testadas. .

~ 19. Piumhy-3:054$, a saber:
De diversos direitos . .
De açougues . ., •
De bens do evento.

g 20. Christina-6:500$, a saber:
De licenças para negocio .
De taxas
De aguardente . . . •
De moinhos e monjolos .
De multas. .
De açougues. . . .

~ 21. Para-2:648$, a saber:
De licenças para negocio.
De boticas. .
De dentistas .
De retratistas .
De espectaculos publicos. .
De caldeireiros ambulantes.
De mascates
De engenhos de serrar.
De animaes vaccuns
De aferições
De multas. .
De pary .

~ 22. S. José d'El-Rey-3:800$. a saber:
De aferições e animaes vaccuns.
De cobrança da divida activa.
De bens do evento. • • . . •

- 182 -



T OitO XXXXV. PAItTE 1."

4:800$
3:000$

'200$
30$

3:000$
50$
50$

200$

8:650$
2:600$

100$
200$
50$

400$

3:000$
1:500$
1:500$

10:000$

5:100$
800$
400$
500$
60$

250$
170$

300$
1-10$
270$

1:681$
200$
632$
647$
130$
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Itaj.ubá-12:000$, a sauer:

De ~lCenças para negocio
De impostos. .
De infracções de postur~s:
De bens do evento
De aferições.
De multas ..

S 30. Ponte .Nova~i6:ÕOO$, ~ saber':
De agricultores

D
Delifcel~çaspara ne'go~io ~ açougu~ .
e a erlções

~~ c~brança d~ divida' activ~
S 31. £ aria~na-7:280$, a saber:

De aferições e aguardente.
De foros
De multa~ . . .
De bens do ~ve~to:
De emolumentos
De joalheiros .
De espectaculos' pu'bli~os: ' :s 32. Qu~luz-4:000$, a saber:
De licenças para negocios.
De espe~taculos publicos. .
De hoteis e ranchos
De aferições. . . .
De açougues . . .
De carros e carroças .
De escravos
De dentistas e r~tr~tistas'

S 33. Ou~o Preto-14:450$, a 'saber:
De licenças para negocio
De foros. . . . .
De multas
De emolume;to~
De aguardente.
De pedreiras . .
De porcentagem de fianças.
De bens do evento.

700$

400$
400$

24$
400$
100$

20$
2:000$
1:250$
555$
305$
40$

170$
100$
350$
50$
40$
70$
30$
30$

3:750$
300$
150$
300$
350$

1:500$
5:000$

150$
100$

3:000$
50$

150$
4:000$

2:200$
200$
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DGexportação de animaes e generoso
De licenças e aferições de pesos e me-
didas
De engenhos . .
De registros, ,regulando-se pelos de
tauelliães. .
De multas. .
De carros. .
De registros de <;ignaes e marcas de
animaes, â. razão de 1$ por cada um;
de.t'erro e marca de que usão os fazen-
deiros e criadores, â. de 3$, .

S 2Q. Paraiso-5:000$, a saber:
Da licenças para negociOs
De lavoura
De compradores de fumo e mel.
De aguardente
De tranças e arreios
De otIlciaes de omcios.
De carros
De engenhos ,
De açougues
De vaccas de leite.
De botequins .
De parys
De mmltas a jurados. .

S 27. Campanha-1S:800$, a saber:
De aferições e revistas.
De animaes vaccuns
De multas. •
De licenças para negocios.
De ou iras licenças .
De aguardente
De pedagio.
De carros nas povoações.
De bens do evento.
De rendimento do mercado.
De eventuaes.. ..
De engenho de serrar, boticas, &.
De cobrança da divida activa.

~ 28. Santa Lnzia.-2:400$, a saber:
De licenças diversas.
De evon iuacs



800$
300$

160$
450$
200$
250$
875$
925$

284$
lG3$

93$
296$
100$
131$

52$
ll5$
100$
464$
94$963

300$
llO$

'100$
230$
100$
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pe au::ilio polo cofre pruvincial li
lllummaçào publica. . . . . .1:500$

TITULO 2.0

DESPEZA ]'~UNICIPAL.

Art. ~.o As Ôamaras Municipaes desta provincia
ficão au.torlsadas a.despender no exercicio de 1878 a 1879
as segumtes quantias:

S 1.0 Piranga-3:700$, a saber:
Com o secretario. . .

« o fiscal
« o porteiro. .
« o expediente. . . .
« luz e limpeza da cadêa. . .
« eleições. e diarias a cami-

nheiros . '"
« custas judiciarias. .
« aposentadoria ao juiz. .
« pesos do systema metrico.
« o procurador.
« obras publicas . . . . .

S 2.° Cidade do Turvo-l:89~$963, a
saber:
Com o secretario .

« o fiscal .
« o porteiro .
« o procurador
« o aferidor . . .
« o sustento de presos pobres.
« custas j udiciarias .
«eventuaes .
« illuminação .
« obras publicas .

Saldo ao exercicio seguinte.
S 3.0 Cataguazes-9:000$, a saber:

Com o secretario . .
«lo fiscal da villa .

1'0110 XXXXV. PARTE 1."

2:300$

1:400$

300$
5:000$

500$
450$
600$
280$
120$
200$
150$
40$
60$

100$
30$

1:000$
200$
300$
200$

800$
150$
200$
100$

100$
20$
30$

300$

1:000$
1:200$
400$
20$

500$
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De rendimento de mercados.
De animaos vaccuns,
De carros . . . . .
De animaes lanigeros e suinos.
De pennas de agua. .

S 34. Jaguary-3:400$, a saber:
De aguardente. .
De licenças para negocio.
De mascates
De aferições . . .
De revistas em casas de negocias e
fazendeiros.
De açougues
De bo'tequins
De direitos de bestas novas. .
Dá licenças a funileiros, retratis-
tas e .para espectaculos publicos.
De vaccas de leite.
De rendimento do mercado.
De multas .

~ 35. Diamantina-13:030$, a saber:
De aferições
De abatimento de rezes para con-
sumo. .
De alugueis dos baixos da casa da
Camara.
De aguardente.
De diversos generos de consumo.
De agua do encanamento geral.
De licenças diversas .
De fabricas e hoteis.
De lançamento de fogos artificiaes
De multas .
De bens do evento .
De armações funerarias.
De vendedores de madeira.
De terrenos devolutos .
De attestados graciosos.
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« os ditos dos districtos.
« o continuo
« eleições e festejos nacionaes.
« agua, luz e limpeza da cadêa.
« caminheiros
« expediente do j ury.
« custas judiciarias
« o procurador.
« eventuaes
« obras publicas
« illuminação .

S 4.° Leopoldina-23:0e'0$, a s11ber:
Com o secretario

« o porteiro
« o fiscal da cidade .
« os fiscaes dos districtos.
« caminheiros .
4( custas judiciarias
« ditas a trazadas
4( mobilia
« eventuaes. .
« agua, luz e limpeza da cadêa.
« assignaturas dejornaes .
« expediente
« eleições e festejos nacionaes.
« exUncção de formigueiros.
« acquisiçãO de trinta lampeões
« illuminação
« o procurador
« obras publicas

S 5.° Tres Pontas-3:040$, a saber:
Com o secretario .

« o continuo
« o fiscal da cidade
« ORfiscaes das freguezias.
«expediente . . . . . .
« agua, luz, e limpeza da cadêa
« custas judiciarlas.
« eleições o qualificações

600$
240$
150$
200$
150$
150$
250$

1:350
300$

4:310$
200$

1:200$
250$
500$
900$
350$
800$

1:250$
300$
500$
450$
50$

200$
150$
500$

1:200$
1:200$
1:800$

11:400$

400$
80$

150$
200$
120$
80$

160$
50$
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« expostos e pobres
« aposentadoria ao juiz
« auxilio á emancipação.
« limpeza de encanamento.
« diarias á presos pobres.
« o procurador e eventuaes .
« obras publicas. .

S 6.. Boa Esperança-3:440$, a saber:
Com o secretario .

« o fiscal.
« os fiscaes dos districtos
« o continuo
« aposentadoria ao juiz.
« c.ustas judiciarias. ,
« eleição e jury
« caminheiros.
« expediente e publicações.
« papel e tinta.
« festejos nacionaes .
« o procurador.
« obras publicas. .

S 7.° Pitanguy-4:250$~ a sabor:
Com O secretario.

« gratificação ao mesmo.
« o fiscal.
« o continuo
.« o relojoeiro
« o procurador. .
« luz &e limpeza ~da cadêa.
«.caminh8\ros. . . . .
«tassignaturas de jornaes.
«-expediente .lk...
«~custas j udiciarias. .111. ~ .
« jury e eleições.l~> ." .n.
« tventuaes. .i#..I.
«galés. l'~.

«aferidor •
« fiscaes das freguezias
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80$
'10$

200$
100$
180$
500$
700$
300$
140$
120$
80$
)00$
,150$
60$
00:ji
40$
30$
50$

860$
1:450$

500$
100$
300$
100$
30$
765$
160$

• 100.•
16 .
20$

300$
150$
200$
350$
1125$
100$
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460$
200$
200$
120 .
120$
200$
400$
800$
100$

200$
300$
300$

2:273$

1:000$
200$
80$
30$
100$
300$
200$
30$
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« o procurador.
« even Luaes.
« eleições
« festejos nacionaes.. . .
« medicamentos aos pobres.
« o medico. . . . . .
« ex;tincção de formigueiros
« o J u ry . .....
« mobilia para a sala das audi.
encias . 120$

« illuminação da cidade. . . 1:600$
« a guarda da praça do mercado 120$
« obras publicas . . . . . 3:794$

Cidade de Lavras-5:373$, a saber:
Com o secretario. 420$

« o fiscal. . 200$
« o continuo . 180$
«caminheiros. .... 50$
« agua, luz e limpeza da cadêa 100$
« custas j udiciarias . 400$
« expostos 150$
« indigentes. 100$
« encanamnnto d'agua 700$
« concertos da cadêa da Canna
Verde.

« o prourador .
« o cobrador da ponte .
« obras pu blicas . . . .

Formiga-4:685$000, a saber:
Com o secretario .
.« o fiscal.
« ditos das freguezias.
« o continuo
« luz e limpeza da cadêa.
« eleições e jury .
« custas j udiciarias ..
« despezas de arrecadação.
« relogio:

. 10.

S 12.

S lI.

80$
894$
saber:
300$
100$
90$
113$
150$
60$
53$
40$
54$
168$033

500$
350$
200$
160$
120
50$
30$
100$
200$
100$
24'$
100$
66$

4:783~

500$
300$
500$
60$
150$
100$
180$
.216$
120$
300$
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« enfermeiro
« obras publicas . . . . .

Cidade de S. Francisco-l:128$033, a
Com o secret~rio .

« o fiscal.
« o continuo
« o procurador.
« custas judiciarias
» caminheiros .
« expediente e qualificação.
« a junta parochial..
« luz e limpeza da cadêa
« obras publicas

Pouso Alto-6:783$, a saber:
Com o secretario.

« o procurador.
« o fiscal. ,
« fiscaes das freguezias.
« continuo
« agua, luz e limpeza da cadêa
« j ury, eleições e qualificações
« expediente
« custas j udiciarias •
« eventuaes.
« assignaturas de jornaes
« medicamento aos pobres.
« extincção de formigueiros.
,« obras publicas

Cidade de Ubá-l0:000$, a saber:
Com o secretario.

« o fiscal.
« os fiscaes das freguezias.
« o continuo
« o aferidor.
« expediénte
« illuminação da' cadêa
« limpeza e agua 'da cadêa.
« caminheiros .
«custas .iudiciarias.
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300$
100$
250$

100$
50$
50 '
00$

240$
100$

642 '918
240$

3: 141$022

350$
50$
400,
120$

200$
100$
80$
50$
50$
15$
85,'

1:000$

400$
80$
200$
300
100$
50$

150$
150$
140$
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« caminheiros e eventuaes
« expostos . . . . . . .
« procissão de Corpus Christi.
« o escrivão, Silverio Augusto

do Lima. . . . . .
«~o expediente. .
«~eleições . . .
«.iury . .
«fihospital. .
« custas judiciarias
« o procurador Luiz Maria Bar-

bosa. . . . . . . . .
« auxilio ao hospital.
«obras publicas. . .

Sete Lagoas-2:500$, a saber:
Com o secretario .
« o porteiro.
« o procurador.
« agua, luz e limpe7.a da cadêa
« ~x'pediente o hospedagem ao

JUlZ.
« o fiscal.
« custas j udiciarias
«eleições . .
c: caminheiros
« assignatura da Aetualidade.
« eventuaes.
c: obras publicas

Baependy-9:01O$, a saber:
Com o secretario
., o continuo.
« o fiscal. . . . .
« ditos das freguezias.
c: o aferidor. . . .
« estafetas
« o conservador d'agua.
« o medico . . .
c: o expediente da secretaria.

S 16.

S ]7.

• N. tO.

820$
100 .
200$
300$
100$

900$
100$
100$

1:240$
200$

2:050$
100$
100$
600$

700$
570$
180$
180$
830$
100$
216$
300$

250$
1:835$

800 '
500$
220$
80$

2:300$
1:400$
150$
80$
(j0~

400$
2:220$

142
« (lventuaes.
« obras publicas

Barbacena-8:210$, a saber:
Com o secretario .

« o fiscal.
« o porteiro.
« illuminação da cadêa.
« illuminação da cidade.
« custas judiciarias
« eleições
« expediente
« estafêtas
« eventuaes.
« obras publicas

Curvello-G:910$, a saber:
Com o secretario, porteiro o fiscal
« expedien te
« agua, luz e limpeza da cadêa
« jury e eleições .
« custas .i udiciarias
« o procurador, fiscal e secre-
tario

« cam inheiros
« dosappropriações
«canalisação d'agua potavel,
« eventl1aes.
« concerto da casa da camara.
« a ponte do Morro da Garça.
« a ponte do Papagaio
« com obras publicas.

Sabará-8:350$ a sabe:
Com o secretario ,

« gratificação ao mesmo.
« o fiscal.
« o continuo
« o procu~'ador
« gratificação ao mesmo
<: aluguel de casa,
« agua luz e limpeza da cadêa.

S 15.

S 14.

S 13.
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400$

7:584$

250$
150$
60$

.200.
325$770
30$

2:038$230

600$
150$
210
600$
150$
500.•
100$
110.~
100$

3:ü50$

500$
150$
72 .
80
50$
31$
30$
80'-
160 .
750$
662$
80$
300.
SO$
72
'10$
100,'
80$
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« auxilio ao club littorario.
« obras publicas e irrigação.

13 19. Piumhy-3:054$, a saber:
Com o secretario .

« o fiscal.
« o con tinuo
« presos pobres.
« expediente do jury e custas
« eleições
« obras publicas

13 20. Christina-6:500$ a saber:
Com o secretario

« o porteiro
« o fiscal .
« o procurador
« agua, luz e limpeza da cadêa .
« custas judiciarias.
« expediente.
« conservação de encanamento ...
« eventuaes
« obras publicas. .

S 21. Parâ.-2:648$, a saber:
Com o secretario
« o fiscal
« o continuo
« agua, luz e limpeza da cadêa .
« caminheiros
« assignaturas de jornaes.
« expostos . ., o.'

« eleições, qualificações e jury.
« custas judiciarias. . . . .
« obras publicas .
« o procurador e agente
« eventnaes

S 22. S. José d'El-Rey-3:800$. a saber:
Com o secretario ...

« gratificação ao mesmo. •
« o fiscal .
« o porteiro
« luz e limpeza da cadêa. .
« jury e aposentado~ia ao juiz

TOMO XXXXV. PARTE La

800$
1:000$
1:800$
300$
240$
600$

2:000$
360$
50$

200$
80$
50$

1:000$
220$

1:000$
60$
200$
100$

2:500$
1:500$ ,
300$
200$

1:500$

150$
60$
250$
200$
200$
28$
200
400$
500$
500$
60$
100$
120$
400$

4:272$

'" medicamentos
« agua, luz e limpeza da cadêa
« custas jndiciarias . . , .
« ditas atrnzadas .
« extincção de formigueiros.
«assignaturas de jornaes.
« publicação dos trabalhos.
« eventuaes.
« auxilio á illuminação.
« o procurador. ., .,
« procissãO <le Corpus Chrzsh.
« fornecimento â. meninos pobres
«expqstos .
« auxilio á professores
« obras publicas

Mar de Hespanha-24:0'14$, a saber:
Com o secretario

« o fiscal.
« ditos dos districtos.
« guarda fiscal da cidade.
« o porteiro e sinoiro.
« medico do partido.
« o procurador.
« estafetas
« caminheiros
« commissão ao fiscal.
«expediente .
« eleições e j ury.
« custas judiciarias . . . .
« agua, luz e limpoza da cadêa;
« limper.a da cidade. .
« assignaturas de jornaes
« extincção de formigueiros.
« multas.
« sustento de presos pobres.
« eventuaes. ,
«gratificaçãO ao fiscal.
« dita ao secretario. .
« illuminação da cidade.

13 18.
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« custas judiciarias. . .
.: expediente e caminheiros
« o procurador e eventuaes .
« obras publicas. . . . . . .

~ 23. S. João d'EI-Rey-15:000$, a saber:
Com o secretario

« o 1.o fiscal
« o 2. o dito
« o porteiro . . . . .
« administração de obras.
« expediente
« eleições . .

« o jury.. .
« qualificação
« eveútuaes.
« li vro~ e impressões.
« exp0:'ltos
« caminheiros
« o procurador. '. '
« illnminação puLltca
« illumina.ção da. cadêa . . .
« amortisação da divida da San-
ta Casa
« custas .iudiciarias
« di vidas atrazadas
« procissãO de Corpl.!'s C!!1'isti
« extillcçãO ele forlUlguOlros.
« o pagamento á commissão en-
carregada d'agua .
« obras publicas . . ,

S 24. Rio Novo-.lO:OOO$, a saber:
Com o secretario

« o procurador.
« o fiscal do termo
« o fiscal de S. João Nepomuceno
« o dito do Piau
« o dito do Descober.!o
« o continuo.
« I) medico
« custas .iudiciarias .
« impressão de talões

300,
100.
728$

2:000$

1:000$
280$
150$
200$
200$
50

100$
100$
200,'
50..

300$
600$
250$
800'
800~
L150 '

173 '
6:14.7'-

800~
900 .
400$
250$
150$
80$

100$
150,
500$
100$
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.« çalllinl;eir;os
« expediente
.« agua, luz e limpeza da cadêa.
« o lampeão da porta da cadêa.
« medicamentos aos pobres.
« aposentadoria ao juiz. .
« o jury e correições fiscaes.
« extincção de formigeiros.
« eventuaes.
« o professor publico da cidade
« o dito do Descoberto
'« o dito do Piau
« o dito de S, João Nepomuceno.
'« o dito de Santa Barbara . .
'« a professora publica da cidade.
« por"ceritagem aos fiscaes
'« assignatura de jornaes.
.( bibliotheca . . . .
« obras publicas

Montes Claros-3:644$, a saber:
Como secretario

« o fiscal.
'« o porteiro.
« gratificação ao mesmo, ou a

um aj udan te .
« serventes .
« procurador
« expediente
« custasjudiciarias
« eventuaes.
« assignaturas de jornaes

• « obras publicas . . .
Paraiso-5:0ÓO$, a saber:

Com o secretario .
« o fiscal.
« os fiscaes das freguezias
« o porteiro.
« aposentadoria ao juiz

100$
50,'

100$
80$

100 .
100$
100$
350 '
750$
300$
50$

100$
100$
100$
300$
250$
60$

200 '
3:380$

500
240$
120$

60$
40$

300$
300$
400$
50
34$

1:600$

600$
400.
400$
150$
200$
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1:150$

600$
400$
400$
200$
300$
500$
200$
l()0$
300$
300$

1:200$
7:440$

800$
300$
300$
200$
200$
300$
300$
240$
250$
60$
20$
300$
200$
700$
600$
300$

8:685$800
2:000$
244$200

800$
500$
600$
150$
40$

[250$
200$
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« obras publicas, e procurador,

Itajubà-12:000 , a saber:
Com o secretario.

« o fiscal .• .
« os fiscaes das freguezias. •
« o continuo . . . . . . ..
« agua, luz e limpeza da cadôa.
« custas judiciarias.
« expediente
« j u ry e eleições.
« eventuaes

, « o guarda fiscal.
« o procurador .
« obras publicas. . . . •

Ponte Nova-16:000$, a saber:
Com 'o secretario

« o fiscal . •
« O porteiro e pregoeiro. . .
« expediente . ., ..••
« agua, luz, e limpeza da cadêa.
« caminheiros . .•
« eleições e jury. . . . . . .
« gra~ifi~ação ao oscrivão do jury.
« aI uguel da casa . . •
« assignatura de jornaes
'« festejos nacionaes
'« custas j udiciarias
"« impressões .
"({subsidio ao hospital.
« terrenos de patrimonio
« even tuaes ...
'« obras publicas. . .
« o procurador . • .
« divida passiva.

Marianna-7:280$, a saber:
Com o secretario

« o fiscal
'« o procurador
« o continuo
"« o pregoeiro. . . . . .
<l: procissão de Corpus Cltrisli
« expediente .

~ 31.

!3 30.

~ 29.
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300$
60$
100$
180$
120$
69$
60$
110$
60$
200$

800.
500$
500$
500,'
200
200$
80:

240$
200$
300$

1:000$
2:500$

300$
3:416$
7:500$

564$

150$
100$
300$
200$
400$
200$
50$
700$

1:150$
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«expediente ....,
« festejos nacionaes •
« custas j udiciarias •
« eventuaes.
« publicação dos trabalhos.
« luz e limpeza da c dêa. '.
« presos pobres.
« o procurador.
« obras publicas

Campanha.-18:800$, a saber:
Com o secretario. .•

« gratificação ao amanuense
« o secretario aposentado ••
« o fiscal. .
« o medico .
« o porteiro.
« o expediente.
« publicação dos trabalhos
« festejos nacionaes e eleições •
<l: jury e custas judiciarias
« illuminação da cidade e da
cadêa .

« o procurador e eventuaes. .
« papel e livros para meninos
pobres.

« obras publicas . .
« o pagamento da divida passiva.
« juros do, emprestimo muni-
cipal

Santa Luzia-2:400$, a saber:
Com o secretario ...•

« o continuo . . .
« o fiscal . . . . .
« agua, luz e limpeza da cadêa. •
« expediente • •
« eleições e jury. .
« custas j udiciarias.
« aposentadoria ao juiz
« caminheiros.
« eventuaes . . • •

!3 28.

S 27.
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,j:540

1:500 '
150$

GOO$
300$
250,'
200.'
200$
100$
::i00$
50$
200$

3:100$
50$
50$ •

400$
500$
240$
100,~
200

.1; 100
471$730

000
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150$
50$
100
300$
100$
150$
150$

1: i50$
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«obras publicas. . .
« a llivida passiva liquidada.

Jagnary-3:400$, a saber:
« o secretario.
« o /iscal do termo . . .
« os fiscaes dos districtos.
« o porteiro e caminheirc.
« expediente . .
« eleições e qualificações.
« custas j udiciarias.
«eventuaes . . . . .
« d ividas a trazadas . . . . .
« a illuminação e limpeza da cadêa
« obras publicas.

Diamantina-13:030$, a saber:
Com o secretario . .

« gmtificação ao mesmo ..
« o fiscal .
« gratillcação ao mesmo ..
« o porteiro . . .
« gratificação ao mesmo ..
« o procurador aposentado
« expediente. " '"
« a illuminação e limpeza da cadêa
« a illuminação da cidade . .
« aluguel do matadouro.. .
« a procissão de Corpus Cltrisli. .
« eleições, caminheiros o publica-
ções . . .

« custas j udiciarias. .
« expostos. . . . .
« eventnaes . . .
« gratillcação ao aferidor. . . .
« o procurador e seus agentes, (não
excedendo a porcentagem do pro-
curador a 1:200 ).

« livros e jornaes . . .
« obras publicas, inclusive desap-
propriação para ruas e praças,
e para fazer um cemiterio.

S 31.

S 35.

400$
120
200
80$
100$
200$
300:i
150.•;
150$
150$
150$
160$

200$

1:840$

3:240$
500$
400$
600$

1:200$
300£
400$
400$
400$
400
160$
350$
300 .
700
178$270
120$
30,~

800 .
100$
300$
200$
50$

2üO$
3:000$

40$
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« medicamentos.
«eleições . : : .
« custas judiClanas.
«caminheiros. . •
« festejos nacionaes.. .
« illuminação da cadea.
« obras publicas.
«eventuaes . . . .

Queluz-4:000~, a saber:
Com o secreta no . .
« o fiscal .
« o procurador
« o porteiro .
~ o aferidor . . . ~ .
« luz é limpeza dl1:cadea .
« custas j udiciarias. ~
« eleições e j u ry.
«caminheiros .
« expediente. .
« aluguel da casa
«eventuaes . . .. ' .~. . .
« obras publicas,e extmcçao de for-
miguei ros . . • . •• .

Ouro Preto-14:450$, a s~ber:
Com o pessoal da secretana.
« o medico. . . . . '.
« o fiscal . . . . . . •
a barreira do Taquaral

.: o procurador e fiscal
'« b matadouro. .
« o mercado do Rosar:lO : .
« o mercado d.eAntolllo Dias.
« o expediente .
ti. eventuaes .
« expostos. . . . . . : l:
« a procis5ão de Corpus .CllrtS t.
« a illuminaç~o ..da cadea. . . •
« custas judiClanas.
« eleições .,.
l( <> relojoeiro.
festejos nacionaes . . . . : .
'« auxilio á c, pella de S. FranCISCO

(lA Paula. • • • • • . • .

S 33.

S 32.
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DISPOSIÇÕES PERMÁNENTES.

Art. 12. As Camaras Municipaes, no que diz respeito
à arrecadaçãO de bens do evento, observaràõ as seguintes
disposições:S 1.° São encarregados de promover a arrecadação
desses bens os prucuradores das CaInaras em seus munici-
pios, e os fiiscaes em seus districtos.

S 2.° Os fiscaes, logo que tiverem noticia de existon-
cra de qualquer animal vacum, cavallar, muar, ou de outra
especie domestica, sem dono conhecido pelo ferro do mesmo
animal, o apprehenderá e depositara em poder do dono dos
pastos, em que tiver sido encontrado, ou no de qualquer
'lisinho idoneo. Este doposito constará do um livro aberto o
rubricado pelo presidente da Camara Municipal, e no re-
spectivo termo se mencionarão os signaes, côr ,ferro, marca,
idade provavel do animal, o dia em que foi achado nos pas-
tos, e quaes as pessoas que o noticiarão como desconhecido.

S 3.° Feito o deposito, será o animal, caso seja

TITULO 4.°

guy ficão autorisadas a perdoar ou abater 80./° do quo
devem os proprietarios de foros anteriores a 5 annos.

Art. \).o E' abolida a differença entre receita geral
e especial da Camara Municipal do Curvello, podendo qual-
quer renda da Camara ser applicada ás despezas munici-
paes.

Art. 10. O imposto sobre aguardente de fora do mu-
nicipio do Abaeté, e que nene se vender, será de 600 réis
por barril.

Art. 11. Fica desde já elevado a 1$ o imposto sobro
cada barril de aguardente que se vender no municipio da
Diamantina, devendo o excesso de receita proveniente deste
accrescimo ser empregado em obras publicas, e especial-
mente para canalisação da agua potavel das freguezias do
Rio Preto e Datas.

F. N. 10.- 152 -
TITULO 3.° ,

DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 3.° As demais Camaras da provincia, que dei-
xarão de enviar os seus orçamentos, e as que os não remet-
terão regulares, reger-se-hão pelos ultimas approvados.

Art. 4.. Ficão as Camaras Municipaes de SabarlL e
Conceição auto['isadas a pagar aos cidadãos Candido Ma-
rianno Gomes Junior e J uvencio Polycarpo Moreira, em
llarcellas' mensaes de vinte mil reis a cada um, .as custas
que lhes são devidas, como tabelliães e escrivães do jury
dos respectivos termos, as quaes até hoje não farão sa-
tisfeitas. .

Art. 5.° Fica a Camara Municipal da chi'istina auto-
risada a desappropriar o Carrego do H,osado e terrenos ad-
jacentes, na sua parte urbana, pertencentes a José Manoel
da Costa, tanto quanto baste para serem destinados á ser-
vidão publica.

S unico Para esse fim fica-lhe aberto o necessario
credito pela verba «Obras publicas» do S 2.° art. 2 .• deste
projecto.

Art. 6.. Ficão reduzidos a 600$ os vencimentos do
secretario da Camara Municipal da Itabira, que terá mais
a gratificaçãO de 100$ pelos trabalhos da junta municipal,
e os do procurador da mesma serão de 12 ./0 .sobre o que
arrecadar, de modo,porem, que nunca excedão a 720$.

~ unico. Fica a verba « Custas judiciarias » augmen-
iada com a quantia correspondente á reducção feita.

Art. 7.° Fica autorisada a Camara de Santa Barbara
a arbitrar, desde já, uma gratificaçãO não excedente de
100$, deduzida da verba «Obras publicas» ao respectivo
secretario, por serviços prestados na junta municipal de
qualificaçãO de votantes.

Art. 8.0 As Camaras Municipaes do Abaeté e Pitan-
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~ 11. Os fiscaes facilitarão o exame dos livros de taes

arrecadações a qualquer pessoa que os queira ver.
S 12. Os editaes serão publicados em todas as sedes

dos districtos do município.
~ 13 Não sendo o animal apprehendido de nenhuma

das tres especies mencionadas no S 3. b, feito o deposito,
sera este entregue ao juiz de paz do districto, que por edi-
tal marcara o prazo de 10 dias, para ser o mesmo deman-
dado pelo dono. Findo o prazo, terá lugar na primeira au-
diencia do juiz de paz a arrematação, cujo liquido serú
enviado ao procurador da Camara Municipal.

Art. 13. Em livros distinctos serão no fim de cada
anno lançadas as dividas activas não arrecadadas ele cada
uma das Camaras Municipaes, e as passivas não pagas, mas
reconhecidas, devendo nos respectivos balanços de contas
figurar a importancia de umas e outras.

Art. 14. Os procuradores das Camaras Municipaes se-
rão responsaveis pelas arrecadações que deixarem de fazer
por negligencia.

Art. 15. No livro da receita e despeza lllunicipaes
serão diariamente lançadas as quantias arrecadadas, e as
que forem pagas. Este livro estará em poder do secretario,
para ser apresentado, sempre que for exigido por qualquer
dos vereadores.

Art. 16. As Camaras, para a cobrança judicial das
suas dividas activas, impostos e multas, usarão do processo
executivo, estabelecido por leis e regulamentos geraes, ou
perante os juizes municipaes, ou perante os juizes de paz,
quando a quantia pedida caiba na alçada destes. As multas,
porem,. que forem impostas pelo juiz de paz, serão,qualquer
que seja o seu valor, cobradas perante osjuizes municipaes.

Art. 17. Dos)auxilios prestados as Camaras pelos co-
fres provinciaes, bem como das quantias que, depositadas,
forem perdidas para as mesmas Camaras, não terão os pro-
curadores porcentage~ alguma.
1'OMO xxxxv. l'ARTE l.a

vacum, cavallar, ou muar, marcado a ferro quente, com o
que a Camara fornecerá para esse fim.

S -t. o O fiscal que tiver feito o deposito, fará logo
publicar um edital contendo todas as declarações do t~rmo
constante do livro, convidando a quem for o dono do ammal
a provar o seu aominio perante a Carnara, ou seu presiden-
te, a fim de levantar. o deposito. Deste edital enviarit. o
fiscal urna copia ao presidente, que o mandara reproduzlr,
marcando o prazo de sessenta dias para a demanda do
animal deposltado. ,

~ 5.0 No caso de apresentar-se alguem requerendo
como dono o levantamento do deposito, provando o seu do-
minio, o presidente da Camara. si e"ta não estiver reunida
ou não puder facilmente reunir-se, ordenara a entrega do
animal depositado, depois de pagas todas as despezas da
apprehensão e deposito.' .'

~ 6. v Quando não apparecer o dono do alllmal deposl-
tado até ao fim do prazo estabelecido no ~ 4. o deste artigo,
o presidente da Camara mandarà. publicar editaes de praça,
por prazo não menor de nove dias, designando o dia, hora
e lugar da arrematação. Ainda mesmo depois ds feita esta,
mas antes da entrega do animal arrematado caso appare-
ça o dono, ser-lhe-ha elle entregue na forma do S ante-
cedente.

~ 7. a Ao arrematante se dará ordem em duplicata
para a entrega do an~mal arrematado, na ~ual serão. men-
cionados todos os slgnaes do mesmo, cor, ferro, ldade,
t.empo e lugar em que fora achado, e tudo mais que razoa-
velmente for exigido.

~ 8. o Os procuradores das Camaras não terão mais
de 5 0/0 sobre o liquido das arrematações dos bens do evento,
e os fiscaes que os apprehender~m e depositarem, perceberãO
10 %,

S 9.0 Si depois de feita a arrematação e entrega do
animal, apparecer o dono do mesmo provando plenamente
o seu dominio, ser-lhe-ha por deliberação da Camara en-
tregue o producto liquido da arrematação.

~ 10. Os procuradores promoverão, sempre ele accor-
do com os fiscaes, as arrecadações dos bens elo evento.
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1-.

l'YP. D.A-ACTUALIDADE-I879.

mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo
Independencia e do Imperio.

(L. S.) JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

Francisco de Assis Soares de 1J1agalhães a fez.

de ISS7eJ:ada e publicada ~esta Secretal'Ía em o 1. o de Abril

Camillo Augusto lrlaria de Brito.

Art. 18. Das quantias pagas á. bocca do cofre, como
nos casos de arrematação do bens, ou de vendas, não perce-
beriõ os mesmos procuradores commissão maior que a de
2 %.

Art. 19. Para a realisação das arrecadações mais
difficeis, poderão perceber até 20 % sobre o liquido.

Art. 20. Pela secretaria da Assemblea se enviará a
cada uma das C&marn.sMunicipaes o modelo para a escri-
pturação e balanço das contas que houverem de prestar.

Art. 21. Nenhumas porcentagens ou gratificações
perceberáõ os procuradores e mais empregados das Cama-
ras pelo recebimento de quaesquer quantias, que, como sub-
sidio, ou producto de impostos municipalisados, ou arreca-
dados por oU,tros .ágentes municipaes, forem r~colhidos aos
cofres.

Art. 22. Na organisação das contas, que annualmen-
te prestão as Camaras, sera discriminado das outras verbas
de receita e despeza o producto desses subsidios, ou impos-
tos municipalisados, e bem assim a respectiva applicação,
designando especificadamente a serie de obras em que os
tiverem empregado, e de tudo apresentando documentos
comprobatorios, planos e orçamentos, sob pena de serem
glosadas as respectivas despezas.

Art. 23. Os vencimentos dos secretarios e fiscaes das
Camaras Municipaes se comporáõ de ordenado e graticação,
para o que serão divididos em tres partes iguaes, formando
duas o ordenado e uma a gratificaçãO.

Art. 24. Revogão-se as disposiçõ~s em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Resolução pertencer, que
a cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provi-
da de Minas Geraes. aos trese dias do mez de Novem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
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Luiz Jose de Oliveira a fez.
Para V. Exc. ver.

FOUIA N. tt.

J~I b~1IN R

JOAQUIM JOSj<~ DE SANT'ANNA.

TOMO XXXXV.

Manda adoptar as Posturas da Call1al'a Municipal de Minas Nevas
para a de S. João Baptista.

@ CO.\TEGOJoaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-
te da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os :;eu:;
hahitantes, que a Assemblea Legislativa Prov'"incial, :;olJre
proposta da Camara Municipal de S. João I3aptista, decre-
tou a ResoluçãO seguinte:

Art unico. Ficão adoptadas as Posturas da Camara
Municipal de Minas Novas para a de S. João I3aptista; re-
vogadas as disposições contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades á quem o conhe-
cimento e execução da referida Resolução pertencer, quo a
cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar
c correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia do
Minas Geraes, aos trese dias do mez de Novembro do anno
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-
centos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da lnde-
pendencia e do Imperio.

Resolução lI, 2517---de 13 de Novembro de 1878.

Camillo 11ugusto M aría de Brito.

(L. S).

SeIlada e publicada nesta Secretaria aos 21 de Abril
de 1879.



- 160 -

Resolução u, 2518--de 13 de Novembro de 1878.
Manda a doptar para o municipio da Uberaba ll. Resolução n.2370

que contem o regimento interno da Camara Municipal do Rio
Novo. .

@ CONEGO J~aquim José de8ant'Anna, Vice-Presidente
da Provincia de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial, ,sobre
proposta da Camara Municipal da cidade de Uberaba, decre-
tou a Resolução seguinte:

Art. unico. Fica adoptada pàra o municipio de Ube-
raba a Resolução n. 2370 de 12 de Julho de 1876, que con-
tem o regimento interno da Camara Municipal do Rio No-
vo; revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Resolução pertencer, que
a cumprão e fação cumprir, tão inteiramente cemo nolla so
contem. O Secretario dosta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no Palacio da Prosidoncia da Provincia
de Minas Goraes, aos trese dias do mez de Novembro do
anno eloNascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos o setenta e oito, quinquagesimo setimo da Inde-
pendencia e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIMJosE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. vor.
Francisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 21 de Abril
de 1879 ..

CamilloAugusto Maria eleBrito.

~~

Resolução U. 2519-de 13 de Novembro de 1878.
Contem artigos additivos ás Posturas da Camara Municipal da Con-

ceição.
@ CONEGO Joaq uim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-

- 161 -
to da Provincia de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial, sobre
proposta da Camara Municipal da Conceição,decretou a Re-
solução seguinte:

Art. loNa execução da lei n. 1157 de 20 de Julho
de 1862, e regulamentos que lhe são relativos, para sub-
stituição do antigo systema (le pezos e medidas pelo sys-
tema metrico decimal, a Camara Municipal da Conceição
reger-se-ha pelas disposições seguintes:

Art. 2.0 Esta camara cobrará pel11-aferição:
S LODo metro seus multiplos e submultiplos. 2$.

. S 2.0 De um temo de pezos ele um kilogramma para
cIma, 2$.

S 3.0 De um terno de um kilogrammo para haixo, 2$,
S 4. o De uma balança ele qualq lIer dos systemas per-

mittidos, 1$.
13 5. e De um terno de medidas para seccos, de

vinto litros para baixo, 2$.
S 6.. De um temo de medidas para seccos, compre-

hendendo medidas maiores, 1$.
S 7.0 De um terno de medidas de capacidadepara li-

quido, de um litro para menos, 2$.
S 8. o Si o terno comprehender medidas superiores á

um litro, mais 1$.
S 9.0 Dos areometros,alcoometros e outros im,trull1en-

tos previstos pelo art. 6.0 das instrucções ele 18 de Se-
tembro de 1862, 2$.

Art. 3.0 Pela revista ou aferição a que se tem de
proceder nos termos do art. 66 S 10 da lei de 1.o ele Ou tu-
bro ele 1828, se cobrara metade das taxas estauelecidas
no artigo antecedente.

Art. 4.0 Para aferição os interessados apresentarão
na casa da camara, no~ prazos que lhe forem mnrcados, as
peças que tiverem ele ser aferidas, acompanhadas (le uma
relação em duplicata por elles assignada,' mencionando de-

TO~IO xxx;.:". 1'.\ltTE l.a
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l'OMO XXXXy, I'.\lln: I."

Resolução u, 2520-de 13 de NOvembro de 1878,
Manda adoptar para o municipio de Mon tos Claros. a Re~olução n.

2370 de 12 de Julho de 18i6, que contem o regImento Illterno d"
Camara Municipal do Rio, N,ovo.

@ CONEGO Joaquim'José de Sant'Anna, Vice-Pre"iden-
te da Provincia de i\Iinas Geraes: Faço :,;abera toclosos ~ell~
habitantes, que a Assembléa Legislaliva Provincial, sob
proposta da Carnara Municipal de Montes Claros, decre-
tou a Resolução seguinte:

Art. unico. Fica adoptada definitivamente para o
municipio de Montes Claros a Resolução n. 2370 de 12 de
Julho de 1876, quo contem o regimento interno da do Rio
Novo; revogadas as disposições em contrario.

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cruz.

Mando, portanto, a todas as autotidades a quem o co-
nhecimento e execução ela referida Resolução pertencer, que
a curnpr,lo o fação cumprir, telo i,nte.iramente .com~ n~lla se
contem. O Secretario desta Provlllcla a faça UnpI'lmlr, pu-
bublicar e correr: D,lda no Palacio da Presidencia da Pro-
Tincia de Minas Geraes aos trese dias do mez d13Novem-
bro do anno do Nascirnen to de Nosso Senhor Jesus Chris-
to do mil oitocentos e setenta eoito, quinquagesimo setimo
da Independen,cia e do Imperio.

(L. S.) JAQUIM JosÉ DE SANT'ANNA.

Para Y. Exc. ver.

Francisco Gonçalves das Neves a foz.

Sellada o publicada nesta Secretaria aos 24 de Abril
de 1879,
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talhadamente o numero de peças, sua materia, forma e
quaesquer signaes accessorios.

Art. 5. o Em a primeira dessas relações o aferidor
porá o numero de ordem e a seguinte verba: «Ficão para
serem aferidas. :. Depois de dataI-a e assignal-a, a en tre-
gará ao interessado para sua resalva.

Art. 6.0 Na segunda relaç,10, que tera. o mesmo nu-
mero de ordem de sua duplicata, o aferidor pora. a data
da apre~entação, e depois da aferição a ontrega.ra. com a
nota « aferida» ao interessado, logo que este exhlba o co-
nhecimento de ter pngo os direitos da aferição.

S unico. Neste l;aso o interessado restituirá a pri-
meira relação, a qual sorú emmas,,;ada e archivada, depois
de transcripta Qm um li \TO para esse fim destinado.

Art. 7.' As revistas serão feitas nas sédes dos dis-
trictos, em dia ou dias pata esse fim detel'lninados, -em e,li-
taes, devendo ne sa occasião o intoressado apresentar suas
poças com o documento de aferição, em quo o encarregado
pora. a verba «Revistado em tal data. »

S unico. Si houver faltas de peças, serão eUas men-
cionadas.

Art. 8. o Em qualquer outra opaca extraordinaria o
negociante é obrigado a apre entar em reu domicilio. s~us
posos e medidas à verificação, sorr.pre que esta for eXIgICla
por um empregado ou commissari~ da cam~ta, por.otdem
superior ou em virtude do donuncla ou queIxa oscI'lpta: A
negativa do apresentnção sujeita o negociante, e todos os
mais que estiverem sujeitos à aferição e revis:ta, .a. mulia
de vinte mil réis, alem do processo de desobedlenCla.

Art. 9.0 A porcentagem que ao aferidor compete é
de trinta sobre o producto da aferição no primeiro anno do
estabelecimento effectivo do novo systema; e será de qua-
renta por cento sobro o mosmo producto nos annos subse-
quentes.

Art. 10. ReTogão-se as disposições em contrario.



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

o Secretario interino,

Candido Augusto ela Cruz.
~

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presi-
dente da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos
os seus habitantes, que a Assemblea Legislativa Provin-
cial, sobre proposta da Camara Municipal da cidade de
Passos, decretou a ResoluçãO seguinte:

Art. 1. o A praça do mercado da cidade de Pasilos,
como estação central dosgenerosalimenticios para a popu-
lação, fica sob a immediata direcção e fiscalisaçi'ío da Ca-
mara :Municipal, por intermedio de um agente que nomear.

.Art. 2.0 Os importadores dos generos de que trata a
taheIla que acompanha o presente regulameuto são obri-
gados a expol-os na praça do mercado á concurrencia dos
TOMO xxxxv. PARTIl: 1."

Contem artigos additivos ús postuars da Camara Municipal da cida-
de de Passos.

Resolução u, 2522---de 13 de Novembro do 1878,

Luiz José de Oliveim a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 24 de Abl'il
de 1879.

(L. S.)

a cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como nol1a se
eo!ttem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
bltcar e correr. Da.da no Palacio da Presidencia da Pr'ovin-
eia de Minas Gentes, aos treze dias do mez de Novembro do
anuo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da lnde-
pendencia e do lmperio.
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Resolução u, 2521--de 13 de Novembro de 1878,

o Secretario interino,

Candido Augusto ela Cruz.
6'E'_'r:;~

@ CONEGO Joaquim Jo~é de Sant'Anna, Vice-Presi-
dente da Provincia de 1\1inas Gerae!": Faço saber a todos os
seus habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial,
sob proposta da Camara Municipal do Juiz de Fora decre-
tou, a Resolução seguinte:.

Ârt. unico. Fica autorisada a Camara Municipal do
Juiz de Fora 11 vender ou permutar o terreno, que polo'rme
na rua Halfeld, da mesma cidade, por outro na praça em
que se acaba a estação da estrada de ferro; revogadas as
disposições em contrario ..

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Resolução pertencer, que

Autorisa a Camara Municipal do Jui7. de Fora a vender ou permutar
um terreno que possue na Rua Halfeld.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o cOllhe.
cimento e execução da referida Resolução pertencer, que a
cumprão e fação cumprir, tão inteiramente como neIla se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no Palaeio da Pl'e~idencia da Provincia
de Minas Geram:, aos treze dias do 'mez de Novemhro do
anno do Nascimento de No 'so Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e setenta c oito, quinquagesimo setimo da Inde-
pendencia e do Imperio.

(L S.) JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc, ver.

Francisco Gonçalves elas Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 24 ele .Abril
de 1879.
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consumidores, que terão pI'eferencia sobre os compradores
por atacado. Findas 24 horas sem que no mercado tenhão
apparecido compradores para todos os generos, poderãO
elles ser vendidos pelas ruas.

!3 1.. Quando haja carestia, os generos serão vendi-
dos a varejo durante 12 horas depois de terem chegado
ao mercado; terminado este prazo, poderão os vendedores
dispor do modo que lhes approuver.

S 2.' Si a carestia for em consequencia de epedimia
que grassar no lugar, os vendedores de generos não poda-
rão vende-los em uma so mão, caso não tenha decorrido
o espaço de 2'1 horas depois que estiverem ã. concurrencia
dos consumidores.

Árt. 3.. Completo o prazo fixado na segunda parte
do art. 2 .• , os quo conservarem generos na varanda da
casa' do mel'Cado pagarão 600 réis diarios, e os que OCCllpa-
rem commodo em separado, por elle pagarão mais 200 réis
de aluguel: o que, porem, conservar generos em carros
na praça pagara apenas 200 réis pela carga de cada carro.

A rt. 4.0 As Ü'opas de ~al e carros que condusirem ga-
neros para o consumo ,de particulares são dispensados de
ir ter a praça do mercado; os tropeiros, porem, ficão obri-
gados a pagar a taxa sobre cada um sacco de sal que ven-
derem.

Art. 5.. Os donos dos generos, acerca dos quaes na
tabella não for consignado imposto, são sujeitos a cum-
prir a disposiçãO do art. 2 .•

Art, 6.. Os infractores pagaráõ a multa de 10$ a
20$ e soffrerá~ prisão por tres dias e o dobro desta na 1'e-
incideucia.

Árt. 7.° Os negociantes que comprarem os gene1'os
sem que os vendedores tenhão pago a competente taxa,
fieão obrigados a multa de 5$ a 10$, e o dobro na 1'einci-
denda.

Art. 8.° Aquelle que dentro da praça vender os ge-
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naros, qu~ ahi houver comprado" tambem pagará os re~
pecttvos Impostos.

Art. 9.. Serão gratuitamente destinados um quarto
da casa do mercado para deposito de carne verde e peixe
outro para escriptorio do administrador. '

S unico. O negocian te que quizer estabelecer-se no
mercado, por mez pagara de 10$ a 20$ de aluguel por um
quarto,

Art. 10. Ao administrador que a camara nomear
compete:

,S 1.. Conservar a praça e edificio do mercado com
asseIO.e segurança, e em ?oa guarda os generos que forem
?cposltados, o,s pesos, medIdas, balanças, livros e mais ob~
Jcctos fomecl(ios pela camara.

r.S 2. o ~esignar aos importadores os commodos em quo
dev,LQdeposItar os generoso

S 3.0 Manter a ordem no morcado, obstando no
d?ntro deUe se commettão desacatos, provocações il~u~
nas, assuadas ou qualquer outro ncto menos Ie ' 't'f" ' . SPOI asa,
para cUJo lIn ~nter~ora a sua autoridade e reclamara apoio
da força publIca, SI for preciso.

S 4.0 V~rific~r a existoncia de generos corram idos
ou podres, e ImpedIr cohjunctamente com o fi 1 P'il 11 d'd ' sca que so-J: o e es ven I os para o consumo publico.

Quando 1.1O,uverduvida sobre o estado dos "'enoros
rocor.rerá ao J1l1~ de paz que d~cidirâ sem recursol">algum'
por SI ou POI'pentos que nomear. '

S 5.° Fazer em li~ro especial, rubricado pelo )resi-
dente da Camara, a escrlpturação do movimento d 1
notando a entrada e saltida dos generos com decl ~ p.:açda,, . .l'd ' ' alaçao ope~o, mor I a e procedel.lClU, e registrando em ~ocruida o
numero ~o talã,o 0,quantIa paga ao cofre municip~l., s? AssI~nar todos os talões e remettcr mensal-
I:.ente ,l secretarIa da Camara o balancete do movimont 1
praça, fazendo em os sabbados o resumo do mo' tO ( a,I . TI' vlmen o se-
mana, ' que sera ai Ixado no edlficio do mercado e bl' d
pela Imprensa. pu !Ca o
TOVO xxxx.v, :'ARTK 1.&
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Art. 2~. Gonstituem renda do mercado e ficão sujei-
tOga pagar uupostos os generos que vão declarados nesta
tabella:

Toucinho, 10 kilos
Porco, 1 .
Dito a retalho, 1.
Fumo ou café, 10 kilos .
Farinha de trigo, 10 kilos .
Milho, feijãO, arroz, fuM ou farinha,

48 litros.
Polvilho, 48 litros .
Arroz pilado. 48 litro:! .
Sacca de sal, uma
Rapaduras, duzia.
Queijos, duzia.
Sola, um meio.
Rez, a varejo, uma .
Aguardente ou ristillo, um cargueiro
Algodão em rama, dez kilos .
Panllo de algodão, metro .
Bata tas, 12 litros. . .
Amendoins ou pinhão, 12 litros
Assucar, dez kilos
Freio de ferro, um . .
Sellins, sellas, lombilhos, um.
Azeite, barril.. .
Garneiro ou cabrito vivo
Dito morto, a varejo, um
Rez viva, uma . . .
Perús, um .

TOMO XXXXV. PARTE l."

generos para vender no paiz, é prohibido arranchar-.e no
ediiicio e praça do mercado: o infractor pagara a multa de
5$, e na reincidencia soffrerá 11. multa de 10$, e prisão
por dois dias.

Art. 19. A':3multas e mais contribuições ':3ãocobra-
das executivamente, caso houver reluctancia da parte dos
contribuintes.

S 7.° Entregar no fim do mez ao procurador da Ga-
mara o producto da renda arrecadada, exigindo-lhe rtlcibo
em livro para esse fim destinado.

~ 8.' Providen<:iar sobre a exacta observancia deste
rogulamun to, solicitando do Pre.;iden te da Galllara quac::;-
quer medidas regulamentares, que a experiellcia e condi-
ções do lugar aconselharem.

Art. 11. O administrador terá 15 % sobre o liquido
da arrecadaç;lo, pagos pelo procurador ela Gamara, que exi-
gira recibo.

Art. 12. Das multas impostas, o que denunciar os
infractores terá a metade.

Art. 13. Alem dos balancetes, o administrador é
obrigado a prestar na reunião orelinaria da Gamara um re-
latoriocircumstanciado de sua administração, e deverá a
Camara anllllalmente organisar a estatistica de todos os pro-
ductos vendidos no mercado.

Art. 14. No impedimento por menos de 30 dias o ad.
ministrador sera substituido pelo fiscal, que tera metade
da respectiva commissão: excedendo o impedimento a 30
dias, a Gamara nomeará substituto eff6ctivo, podendo este
ser nomeado interinamente pelo presidente da Gamara, até
que tenha lugar a sua reunião.

Art. 15. O procurador ela Gamara gratificara com
50$ ao que denunciar e provar malversação do administra-
dor, julgada procedente por decisão da Gamara.

Art. 16. Para os dias de feira são marcados os sabba-
dos e domingos; nesses dias o administrador conservar-se-ha
no mercado, desde o romper do dia até o sol posto.

Art. 17. A Gamara fica autorisada a aug~nentar a
porcentagem do administrador, quando julgue insufficiente
a que perceber. .

Art. 18. Ao carreiro ou tropeiro que não trouxer,
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Tf',,:n ,'Xxxv. pA,R'rR La.

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anua, Vice-Presi-
dente da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos
os seus habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial,
sobre proposta da.Camara Municipal da Bagagem, decretou
a Resolução segulllte:

Art. 1.0 A Camara Municipal da cidade da Bagagem
observara na arrecadaçãO e arrematação dos béns do even-
to as seguintes disposições:

S 1.0 São considerados bens do evento o gado vaccum,
e animaes cavallares e muares, que com marca, ou sem
alla forem encontrados, sem que se saiba a quem perten-
ÇãO,' por mais de' um anno.

S 2.° Os fazendei t'os ou moradores, em. cujos pastos
apparOl:er qualquer criação sem dono conheCido, logo que
rlel:ol't'er o prazo de tres mezes, contado da data do appare-
cimento, participarãO ao respectivo inspector, e..te ao juiz
do paz e este o agente municipal, para fazer conduzir ao
deposito, onde será. conservada e tratada, até preencher ~
prazo de um anno, contado da data do apparecimen to, S1

antes não for reclamada. '
S 3, ° O depositaria, logo que receber do ~gente, ou

de qualquer pessoa do povo qualquer bem ~onslderado de
evento, fará o competertte lançamento e enViara ao secr.e-
tario da Camara uma nota, contendo os signaes caractens-
ticos.S 4.° O Secretario h1Vrari um edital nas condições
do ~ 3.°, que sera publicado por tres vezes, de cinco em
cinco dias, e affixadQ no lugar publico.

S 5.° As pessoas, que se julgarem com direito a estes
bens, poderão reclamal-os antes da a~rematação, provando
com a. marca de que usão, ou com o Juramento de duas tes-
temunhas, serem legitimas donos, devendo-se lavrar, no

F. N. 1L 171 -

Resoln~ão fi, 2523--de 13 de Novembro de 1878,
Regula o l1Iodo de proceder-se na arrecadação e a.rrematação dos bens

do evento no municipio da Bagagem.

480 c:
20 «

O Secretario interino,

Candido Augusto da Cru .•.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria áos 24 de Abril
de 1879.
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Couro curtido, duzia.
Cal'llo salgada, cada peça . . , . .
Cabeçafla~, redeas, rabichos, si] has, lóros,

mantas, lavos, cabresLOso <;hicotes, um 40«
Potes ou talhas de barro, um . 40 «
Moringues, um 20 «
Carro de milho debulhallo . 500 «
Cal, 48 litros . 80 c:
Leitão, um . 60 «
Ovos, galinhas, frangos e peixe $«
Cará e mandioca. $ c:
Quitanda ou hortaliça . $ c:
Cannas, abobras e murangas $«
Bananas, laranjas e fructos e,n geral $ «
Palmitos e linguiças. $ c:

Art. 21. Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando, portauto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Resolução pertencer, que
a cumprão e fayão cumprir, tão inteiramente como nella se
contem. O SecrtJtario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e COLTor.Dada no Pala cio da Presidencia ua Pro-
vincia de Minas Geraes, aos treze dias do mez de Novem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo, de mil oitacentos e setenta e oito quinquagesimo
setimo da Independencia e do Imperio.

L. S.) JOAQUIMJosé DE SANT'ANNA..
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ncto da entrega, termo de juramento, pagando o reclaman-
te todas as despeza::;.

Sendo a reclamação depois da arrenlatação, sÓ terá
direito o reclamante ao prüducto liquido, si reclamar don-
tro do prazo de um anno, coa ta do da data da arrematação,
depois do qual perderã. todo o direito.

S 6.° No ca::;ode indeferimento do Presidente da Ca-
mara sobre qualquer reclamação, a parte prej udicada tera
recurso para a Camara, interposto no prazo de cinco dias,
com despacho do Prosidentn o termo lavrado pelo Secreta-
rio na reclamação, e assignado pelo reclamante.

Estes recursos não terão effeito suspensivo.
S 7. ° A Camara officiará aos juizes de paz, deprecan-

do auxilio para a execuçiio do S 2. ° e a competente auto-
ridade, para ordenar aos inspectores o cumprimento do
citado S.

S 8.0 Qualquer pessoa, que occultar ou negar a ex-
istencia de qualquer creação, comprehendida no ~ 1.0,
quando procurada pelo agente, ou deixar de participar ao
inspector, na forma do disposto no S 2.°, será multada em
10$ a 30$ por cada cabeça, que occultar ou negar.

Na mesma pena incorrerão os inspectores, que forem
omissos.

O Fiscal da freguezia la vrará o auto de multa, sobre
a participaçãO do agente, que indical'á as testemunhas re-
spectiTas.

S 9.° Os bens de evento serão arrematados em hasta
publica por quem mais der, com a assistencia do Presidente,
Secretario, Procurador e agente.

S 10. Concluida a arrematação, que se offectuará
. com a entrega do ramo, por ordem do Presidente, ao arre-
matante, este entregará ao Procurador a importancia da
arrematação, que será recolhida ao cofre municipal.

S 11. O secretario lavrará o termo de arrematação,
que será rubricado pelo presidente, e assignado pelo ar-
rematante, secretario e pregoeiro.

~ 12. A praça se verificara em qualquer occasião,
precedendo editaes de dez dias, assignados pelo presiden te,
e nos quaes publicarão os signaes, na forma do S 3. °

- /73 -
~ 13. No caso de não concorrerem . licitantes ou as

I!eilações .nã? atLigirem ao seu valor approximado', o pre-
. ldeute achara a praça, marcando-se por editaes novo dia.
com <llltecedencia decinco pc lo menos.

.. ~ 14. A Camara n?~eal'á um depositario, que ven-
(~r.llia orçamento mUlllclpal, e com quem serà contra-

tado o penso do gado.
. ~ 15. O presidente mandara affixar editaes nos dis-

tnctos do termo, publicando o presente regulamento.
.. S 10. !,,-odono de qualquer creaçâo que provar lo-

glttmíl prop.rledade nas condicções da 1." parte do S 5."
d:trl\ o pl'esulente uma ordelll, para receLel-a do deposita-
rIO, pagndo as respectivas despezas.

S 17. Concluida a arrematação, o secretario dedllzirà
(lo ~ou producto: ao agente 6$, ao depositaria o que tiver
vonctrlo cio seu. ordenado, e mais o penso das despezas
com sal, tnercurlO e outras, que constar da conta corren-
te que apresentara.

S 18. O arrematante pagara ao ",ecr",tario por cada
t.ormo 2$, ao pregoeiro por cada ramo 1$ o ao marcador
3~O réis por cada cabeça. '

Art. 2. ° Havera um registro parél os ferrl)8 ou mar-
cas usadas, para distinguir a creação de diversos donos.

Al't. 3.° O dono da marca apresentará. ao official ou
en~arregad~ do .registro a marca 011 ferro, de que lisa, o
P()[ o,te ~cra regi .trado com as declarações do dono. dis-
tneto e 1ugar da re~idencia, e as mais que j !lIgar necessarias.

. Art. 4. o Por cada uma marca registrada se cobra-
ra por uma só vez o iu:posto de 4$, dos quae's se deduzirão
20 por cem para o .officIal,a quem serão entre"ues pelo pro-
curador, sob o reCIbo os re:,:pectivos talões. o

, . Art. 5.° Os morado.r~s de fora do municipio pockrão
IogIstrar suas marcas, sUJeItando-se ao respectivo imposto.

Art. 6. o Qualquer pessca, que reclamar algum bem
TOMO x.:txxv. PAItTI: 1.a



Camillo Augusto Maria de.Brito.

Contem artigos additivos ás posturas da Camara Municipal de Bar-
bacoua.
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Resolução N, 2524--de 13 de Novembro de 1878,

~ CONrwo Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-
te da Provincia de j\[inas Gora0"': Faço saber a todo.; OR

seus habitantes, que a A~sembléa Legi:,;lativa PI'ovincial,
sobre proposta da Camara Municipal de Barbacena, dOl.:re-
tou a ResoluçãO seguinto:

Art. 1.0 A taxa de 1$, imposta aos carros do eixo
moveI ou de duas rodas, que entrarem na cidade ou em
sons arrabaldes, fica extensiva a todos os carl'o~ de eixo
movol ou de duas rodas que transitarem lias estl'adas I.:on-
struidas dentro dos telTenos pertencentes á freguezia da
cidade.

~ unico. Os carros de duas rodas ou eixo moveI que
conduzirem sal ou cargàs importadas e transitarem nas es-
tradas denolllinadas-municipae~-alom da taxa de I 000,
mencionada no art. 1.• pagarão mais a de 4$000.

Art. 2.. E' prohibido domar-se animaes, corror a
galope nas ruas e praças da cidade e de todas as povoa-
ções do municipio, quer de dia, quer de noite.

~ unico. Os infractores iJclI0 sujeitos li.multa de 10$
o a cinco dias de prizão.

Art. 3.0 Revogão-se Il.S disposições em contrario.
l\lando, portanto, a torla~ as autoridades a quem o co-

nhecimento c exccuç:1o da referida Ro,oluc;ão pertencer, que
a cnmprito e fação cumprir. tão inteiramente como nella ~o
contem. O Secl'etariodesta Provincia a faça imprimir,publi-
car e correl'. Dada no Palacio da Presi'!oncia da Provincia
de Minas Geraes, aos trese dias do mez rle Novem bro do
:11111,) do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da Inde-
pondencia e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIMJos~; DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Fra.ncisco Gonçalves das NeveI a fez.

TOMO n::xxv. ~.\Rn; I~

Art. 10. Revogão-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe.
cimento e execução da referida Resolução pertencer, que a
cumprão e fação cumprir, tão i.nte.il'amente ~omo.n~lla se
contem. O Secretario desta Provlficla a faça Impl'lmlr, pu-
blicar e correr. Dada no Palncio da Prosidencia rla Proyin-
cia de Minas Geraes, aos treze dias do mez de Noy~m-
bro do anllO do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chl'lsto
de mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesimo setimo da
Independencia e do lmperio.

(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNÂ.
Para V. Exc. ver.

Esequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria ao~ 24 dQ Abril
de 1879.
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do evento, sem que tenha a respectiva marca registra-
da pagal'i de Illulta 20$ pela falta de l'egistro.

Art. 7.. Quando for recolhida ao deposito, e se ve-
rificar a marca, que deve prevalecer registrada, o secre-
tario officiara. ao dono, para procuraI-a no prazo de um a
nove mezes, conforme o tempo que faltar, para completar
anno e riia, findo o qual sera :lrt'ematada, e o producto re-
colhido ao cofre, na forma do art. 1.• ~~ 5 .• e 16. o

Art. 8.. Aos moradorés de fora do municipio, que
provarem legitima propriedade de bens do evento arreca-
dados, não será applicada a multa do art. 6.0 -

Art. 9.0 Fica alterado o art. 138 do codigo de pos-
turas pelo seguinte: os donos de porGos1 ou cabras soltas
nas ruas serão multaó-os em 4$ por cabeça e no duplo nas
reincidencias.

O fiscal antes de proceder ao cumpl'imento desta obri-
gaçã'l, annunciara por editaes com antecedencia de cinco
dias.



- 177 -. N. 11.

TYP. DA-ACTUALIDADE-1879.

Carnillo Augusto Maria de Brito.

Art. 5.. Fica revogado o S G. o do art. 7. o da Resol u-
ç~o u.. 2075 de 18 de Dezembro de 1874, e todas as mais
diSpOSIçõesque se oppuserem às preseutes.

~Iando, portanto, a todas as autoridades a quem o co
nheclme~to e execuça:o da. referi~a R~soluÇãOpertencer, que
a cllmprao e fação cumprir, tão mtelramentc corno nclla se
co.ntern. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blIcar 9 correr. Dada no Palacio da Presidencia da Proviu-
cia de Minas Geraes, aos trese dias do mez de Novembro
d~ au?o do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oitocentos e setenta e oito, quinquagesirno setimo da In-
dependencia e do Imperio.

(L. S.) JOAQUIMJosÉ' DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

Francisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 2'1 de Abril
de 1879.

Resolução u, 2525--de 13 de Novembro de 1878,

Carnillo Augusto. Maria de Brito..
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SellarIa e publicada nesta Secretaria aos 24 de Abril

de 1879,

@ CONEGO Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-
te da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos o~
seu~ habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial
sob proposta da Camara Municipal dacidade de Jaguary
decretou a Resolução seguinte:

Art. I.. Os mascates de ouro' ou prata em obras, de
fazendas seccas, armarinho, ferragens e drogas, chapeos,
arreio,; e tranças, pagarUõ annualmente 100$.

Art. 2.. e cada uma caheça de gado, de anno para
cima, solta nas ruag da cidade, pagar-se-ha 2$,

S 1.. Nac; povoações do termo pagar-se-h~ igu~l-
mente de cada uma cabeça de gado, de anno para Cima, lll-
clusive as vaccas ele leite, a contribuição annual de 2$.

S 2.. Os contraventores incorreráõ na multa de 4$,
e na mesma pela infracção (lo S 9.• do art. 1.0 da Resolu-
ção n. 2075 de 18 de Dezembro de 1874.

Art. 3.0 As multas do art. 14 da Resolução n.2075
de 18 de Dezembro de 1874 ficM pertencendo d'ora em di-
ante ao cofre municipal.

Art. 4.0 Os agricultores, que plantarem milho, fei-
jão, fumo ou :ll'1'07. pagaráõ annualmente a contribuição
de 2$000 reis.

S unico. Os que forem obrigados ao pagamento do
art. 4 o ficão isentos de pagar aferição ou 'revista5 que a
terão gratis, excepto os que forem negociantes.

Contem artigos additivos ás posturas da camara municipal da ci-
dado do Jagllary.



Regulament.o.

LIVRO DA LEI MINEIRA
FOLHA N. 1.

~S7S.
PARTE 2.a

Regulamento n, 80,

TOMO XXXXV.

Palacio do governo da provincia de Minas Geraes. Ouro
Preto 21 de Março de 1878.

O vice-presidente da provincia, para execução dos arts.
lü da lei n. 2181 de 25 de Novembro de 1875 e 26 da de n.
2438 de 14 de Novembro de 1877, manda que se observe o
seguinte:

Art. L' O ouro extrahido em qualquer estabeleci-
mento de mineração em que se empreguem mais de vinte
e cinco trabalhadore,;, fica sujeito ao imposto de 4 % poden-
do o contribuinte satisfaze1-0 em especie ou em dinhoiro,
a razão de 900 reis por gramma. (Lei n. 2181 art. 16).

Art. 2.0 O imposto é sempre devido, quer o e'ltabe-
lecimento pertença à uma sÓpessoa, quer à alguma socie-
dade ou companhia, seja quai for o titulo da posse re-
spectiva.

Art. 3.0 O collector do municipio, em que o ouro for
extrahido, cobrará o imposto dentro de cada trimestre do
anno. (Lei n. 2438, art. 26).

Art. 4. o O contribuinte apresentara o ouro ao collec-
tor, que o pezara, e se quize" fazer o pagamento em espe-
cie, deduzir-se-ha a 25a parte. Se, porem, quizer fazel-o em
dinheiro, cobrar-se-hiLo 36 reis por gramma.

Art. 5.' Se, em relação á importancia do estabeleci-
mento e ao tempo da extracção do ouro, a quantidade apre-
'sentada para o pagamento do imposto for tão diminuta, que
se deva presumir fraude, o collector, colhendo informa-
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a legislaçãO vigente. sejão punidos 08

'I'yp, DA-AO'I'lTALIDADE-187!>.

ELIAS PINTO DE CARVALHO.

Nesta Secretaria foi publicado o presente Regulamen-
to, a?s ~3 de Março de 1878. Secretaria da Presidencia da
i~~;.ll1Cla de Minas Geraes. Ouro Preto, 23 de .Março do

O Secretario interino,

Canclido Augusto da Cru.~.

2-
ções de pes£oas fidedignas, lotará a quantidade, para della
deduzir o imposto, á razão de 36 reis por gramma.

Art. 6.. O escrivão da collectoria lavrara termo da
lotação, o qual sera assignado pelo collector, juntando-se
as informações, se forem escriptas.

Art. 7. o Se as informações forem verbaes, serão ro-
sumidamente consignadas no termo que será tambem as-
signado pelos informantes, ou por outrem a seu rogo, quan-
do não saibão ou não possão escrover.

Art. 8. o O collector procedera do mesmo modo quan-
do, findo o trimestre, o contribuinte não tiver apresentado
ouro algum para o pagamento do imposto.

Art. 9.0 O escrivão avisará ao contribuinte, decla-
rando-lhe a importancia devida, conforme a lotação feita,
para realizar o pagamento no prazo improrogavel de oito
dias, passando disto certidão.

Art. 10. Dentro do dito prazo o contribuinte poderà
rec:>rrer para a thesouraria provincial, entregando seu re-
querimento ao conecto r , que dará recibo, especificando os
documentos, com que for instruido.

Art. 11. O conector, prestando as informações que
entender convenientes, remettera tudo á thesouraria pro-
Tincial, a qual decidira, levando o occorrido ao conheci-
mento do presidente da provincia.

Art. 12. O contribuinte, não se conform3.ndo com a
decisão da thesouraria provincial, podera. apresentar ao
presidente da provincia novas allegações e documentos, ob-
servando-se a respeito o disposto no capo 4. o do regulamen-
to n. 52.

Art. 13. O recurso, de que trata o art. 10, ngo terá
effeito suspensivo, e por isso, findo o prazo de oito dias,
sem o effectivo pagamento, o collector procederá a. cobran-
ça executiTa, dando immediatamente parte á thesouraria
provincial

Art. 14. Provido o recurso, restituir-se-ha ao COn_
tribuinte quanto demais houver pago.

Art. 15. Se a the ouraria provincial tiver 'denuncia
de alguma infracção do disposto neste regulamento, atten-
ta a gravidade e procedencia de sua ~atoriaJ providenciará



DAS LOTERIAS PROVINCIAES.

SECÇÃO L"
DOS EMPREGADOS.

Art. 6.0 Para o serviço de extracçllo destas loterias,
é imprescindivel o ex.ercicio dos seguintes empregados:

FOLHA N. 2.PARTE 2,'"

Re~nlamento n I 81,

LIVRO DA LEI ~IN IRA
1878.

.
o conselheiro presidente da provincia, devidamente au-

torisado, determina que, no serviço da extracção das lote-
rias, se observe o seguinte:

Regulamento.
CAPITULO 1.o
DAS LOTERIAS.

Art. 1.' Conforme as leis da respectiva concessão,
serão as loterias classificadas:

S 1.0 Em loterias provinciaes propriamente ditas.
~ 2.0 Em loterias municipaes.
Art. 2.0 São loterias provinciaes as que forem ex.-

trahidas de confurmidade com o plano n. I, semestral ou
annualmente.

Art. 3.0 Considerar-se-hão loterias municipMs as que
forem corridas segun~o os planos ns 2, 3, 4 e 5 .

Art. 4.0 As loterias provinciaes serão extrahidas na
capital da provincia, precedendo ordem da presidencia.

Art. 5.' As loterias municipaes correrao nas sedes dos
respectivos municipios, com ou sem autorisação da presi-
dencia, segundo as leis que as concederem.

CAPITULO 2. o

TOMO XXXXY.

•



dos bilhetes da loteria, rubricando-os de ehancells. an-
tes de serem assignados, tambem de chancella pelo r~spec-
tivo thesoureiro. '

-7-. N. ~.

DO TUESOUREIRO.

.Art. 8.° O t~es?ureiro das loterias será nomeado pelo
preSidente da provlllcla, dentre os cidadãos de reconhecida
probidade, resid~n~es ~a capital da provincia, e não podera
entrar em exerClClOsem prestar fiança idonea.

Incumbe-lhe: .
~ 1.° Fazer todas as despezas com o material e pes-

loal encarregado da extracção das loterias •
.~ 2.. Nomear e demittir com approvação da presi-

dencIa, os empregados de que trat<1o os ns. III á VII do
art: 6.°, não sendo parentes em gráo prohibido, bem como
deslgnar quem os substitua, nos casos 'de impedimento ou
falta.

~. 3. ° Propor ao presidente da. provincia o quantum da
comrrllssão que deveráõ perceber os ditos empregados.

. ~ 4.° Effectuar a venda dos bilhetes da loteria, quo
asslgnará de chancella, precedendo os necessarios annun-
cios e ordem do respectivo presidente.
. ~ 5.. Desipnar o .d!a da extracção da loteria por

mOlOd~ annunclO~, parÍlClpando-o ao respectivo presidente,
sem cUJa aJ.lnue~cla não poderá ser transferido, ainda quan-
do por mOÍlvo Imperioso.

~ 6.°. _Dirigir o trabalho da extracção, e fazer cumprir
as dlSposlçoes d~ presente regulamento, e mais ordens que
receber do preSidente das loterias.

~ 7.. Delegar seus poderes, com autorisação do pre-
sidente da provincia, em pessoa de :ma confiança e sob sua
imll1Nliata responsabilidade, quando não possa assistir o
procosso da extracção.

~ 8.. Guardar uma das chaves de cada uma das ro-
das mencionadas no ar1. 27, por si ou seu delegado, du-
rante os trabalhos da e-xtracção.

~ 9.. Providenci~r, de accordo com o presidente das
loterIas, contra a falSificação dos bilhetes, e a bem do pro-
TOMO XXX xv. PARTE 2."

Art. 7.0 Ao presidente da loteria, que será o respec-
tivo juiz' provedor de capellas, servindo em suas faltas ou
impedimentos o substituto legal, cabe:

~ 1.° Presidir e fiscalisar a extracção da loteria,
observando e fazendo observar as disposições do presente
regulamento.

~ 2.. Fazer que a ordem seja mantida durante a ex-
tracção, procedendo contra os transgressores na forma do
art. 46 ~ 4. ° do codigo do proce~so criminal.

~ 3.0 Decidir as duvidas e questões que se suscitarem,
no acto da extracção da loteria.

~ 4.° Condemnar summariamente o thesoureiro nas
multas em que incorrer, segundo esteregulamento,pelasfal-
tas encontradas; fazendo lavrar termo do seu acto, que
será. enviado á thesourar:a proviucial para a devida co-
brança. •. .

Deste procedimento pode o thesoureiro interpor recur-
so, com effeito suspensivo, para o presidente da provincia,
no prazo de deI; dias.

~ 5.0 Ter em seu poder, durante o processo da ex-
tracção, uma das chaves uas duas rodas de que trata o
artigo 27.S 6. ° Participar ao procurador da irmandade, esta-
belecimento ou commissão de obras, em favor das quaes
houver corrido a loteria, o resultado desta, afim de rece-
ber o producto do beneficio, para ter a devida applicação.

s 7.° Ordenar a. venda, cujo prazo poderá prorogar,
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DAS FUNCÇÕES DOS EMPRGADOS.

DO PRESIDENTE.

1 Um presidente.
II Um thesoureiro.
III Um escrivão.
IV Dous ajudantes do escrivão.
V Quatro publicadores.
VI Dous enfiàdores.
Vll Dous meninos ou meninas, menores de 14 annos.

SECÇÃO 2."



DOSBILHETES.

A.t 17 Autorisada a extracção da .loteria, ~d vetnda
I.. d 1 espectIvo presI en e, e

dos bilhetes será ord~n.a a l:n~ror do razo de 90 dias,
effectuada pelo ~he~oudleIra, mo preside!te, si as circum-
proroga yel a. c.rrterro o mes
slancias o eXIgIrem.
TO~IO xxxxv. PARTE 2."
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SECÇÃO 2."

. 2.

DASFuíwçÕES DOSEMPREGADOS,

ados das loterias municipaes oh-
Art. 14. Os e~preg 't lo 2 o do presente re-

servaráõ em tudo o dISpostO no capl u .

gulamento. _ d 11 loterias, porem, que tiverem
Art. lo .. Os aque as re ulamento n. 10, cumpriráõ

de ser extraludas segund? o d g e as deste regulamento
as disposições nene conSIgna as,

que forem arpliOav~i:~aes de que trata a lei n. 2277 desem-
Art. lG. s . d fiadores

pellharilõ os serviços de pubhca ores e en .

C.~PIT,ULO 4. o

. .' aes sob a fiança destes cal'-r spectiyos col1ecto~es pr?Vl~~~s o~ seus escrivães, nos casos
go , tendo por subst~tutos n esmo de delegação, conforme
de impedimento ou falta, e m ulamento.
oS 7. o do art. 8. o do pre~ente reg ados desde que as leis de

Art. 1l. O~ dem.als e~~!:~~nem 'o contrario, serão os
concessllo de 10teI'las não d ãO 1 •. capitulo 2. o deste regu-
mesmos enumerados pa secç .

lamento. 1 d loterias que correrem segund.o
Art. 12. O pessoa as á com osto alem do presI-

a lei n. 2277 e p~ano n. 2, s~~rivão! dou~ fiscaes, nomea-
dente e thesourOlro, de um ~:;. obre proposta do the-
dos pelo presidente da prOVlllCla, s

soureiro. f >o extrahidas de conformi-
A t 13 O das que orom 3 4 5
r . '. . 222') 2430 e planos ns. , . e ,

dade com as leiS ns. 2108, '"' e '"'lO de 22 de Maio de
será o marcado pelo regulamento n.
1837.

DASLOTERIASMUNICIPAES.

-8-

SECÇÃO l."

cesso da extracção, menos no que disser respcit0 á parta
policial oujudiciaria, caso em que (leverá entender-se com
a autoridade competente.

S 10. Fazer o pagamento dos premios, dentro de vin-
te dias depois de ultimada a extracção de cada loteria.

S ll. Entregar ao procurador da irmandade, esta-
belecimento ou commissão de obras em favor das quaes
houver corrido a loteria, o producto'liquido desta, mediante
as devidas cau tellas.

S 12. Recolher aos cofres da thesouraria provincial,
seis mezes depois da extração da loteria, não só a impor-
tancia não reclamada do beneficio, como a dos premios não
procurados; ficando salvo aos concessionarios e possuidores
dos bilhetes premiados o direito de reclamação em qualquer
tempo. '
. S 13. Apresentar aquella repartição, dentro de trinta

dias depois da extracção da loteria, um balancete, instruido.
com os respectivos documentos e acompanhado dos bilhetes
premiados e pagos, listas, notas da extracção, talões dos
bilhetes vendidos e mais esclarecimentos que forem conve-
nientes.

S 14. Propor ao presidente da provincia as alte~
rações que entendei' deverem ser feitas no presente regula-
mento. '

DOESCRIVÃO,AJUDANTES,PUBLICADOROS,ENFIADORESE
MENORES.

Art. 10. SãO thesoureiros das loterias municipaes os

DOSEMPREGADOS.

Art. 9.0 Estes empregados, que serão de nomeação o
demissão do thesoureiro, se.l'viráõ sob as ordens immediatas
deste, desempenhando as funcções que vão marcadas no
capitulo 5. o do presente regulamento.

CAPITULO 3. o



bem feitas, e de tamanho sufficiente para em ambos os la.-
dos conterem os algarismos da numeração dos bilhetes e
dos pl'emios, que serão nellas gravado:; de modo a podel'em
ser vistos pelas pessoas que assbtirem âquelle acto.

Art. 27. lIa vera duas l'Oelasde madeim, solidamen-
te feitas, com as dimensões preci~as, contendo cada uma
dol1as duas chaves differentes: em uma das rodas serão lan-
çadas todas as esphems dos numeras, e na outra as do~
premias.

Art. 28. No dia da extracça:o, o thesoureiro apregen-
tarâ sobre a mesa tantas espl;1eras quantos forem os bilhe-
tes da loteria, com numeração seguida, e enfiadas por se-
ries de cem, em fios de metal ou de linho forte.

Art. 29. O presidente da loteria fara contar pelo es-
crivão todas as espheras, afim de verificar a sua numera-
ção; e, terminado esse exame, serão lançadas na roda dos
Ilumeros, desprendidas dos fios.

Art. 30 Em seguida proceder-se-ha ao preparo da
roda dos premias, que estarlIo collocados entre o presidente
8 o the:,oureirú.

AI't. 31. O thesoureiro tomará em 1.0 lugar a serie
dos premios menores, que são os iguaes ao valor do bilhete,
a qual estará enfiada independentemente das outl'as, e en-
tregando-a ao escrivão, este contará em voz alta as esphe-
ras neHa contidas, e depois as lançará na roda, posta em
lugar visivel a todos.

Art. 32. Semelhantemente procederá com a! series
dos demais premias, até 500$000.

Art. 33. As espheras dos premias para cima de
500$ estarão soltas e serão entregues successivamente, na
ordem dos valores, ao escrivão, que,depois de mostraI-as ao
publico, contando-as em voz alta, as irá lançando na roda.

Esta operação será feita com todo o vagar e o maior
escrupulo. .

Art. 34. Haverá tambem um livro de actas, rubri-
c~do pelo presidente e a cargo do escrivão, onde se men-
cIOnará com clareza o resumo dos trabalhos e demais oc~
currencias havidas durante o proce~so da extracção, bem
como, por extenso, Ogprotestos de que fallão os arts. 59 a 61.
TOMO XXXXV. PARTE 2.'

-tf-. N. 2.

. .Art. ~~'. Os bilhetes das loteria! provinciaes serão
mte.lr?s! dlVldld?s e~l decimos. Os das loterias municipaes
se dlvl~lrão em mtelros, meios e quartos, não podendo es-
tes ultuIlOS exceder o terço da totalidade daquelles.

Art. 19. Serão e:;tampados e assiO'nados de chancel-
la pelo thesoureiro, encadernados aos

o
centos em livros

no~ quaes ficarão os talões para se conferir pelos cortes ~
numeras a exactidão da numeração.

Art: 20. Nas loterias que houverem de correr na
conformidade do regulamento 1).. 10, o modelo para os bi-
lhetes sera o mesmo annexo ao dito regulamento. .

Art. 21. Os bilhetes premiados seriIo archivados
para qualquer conferencia que se torne necessaria.

CAPITUL05. •
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DO PROCESSO DA. EXTRACÇÃO.

Art. 22.. As l?terias s~rão extrahidas impreterivel-
mente até qumze dias depoIs de vendidos os bilhetes no
paço da: respe?tiva camara. municipal, . no dia desigdado
pe.lo thesour~lro e annunClado por editaes, que serão pu-
blIcados pela Imprensa, e affixados nos lugares mais fre-
quentados do municipio.

. Art. 2~. Quando não seja possivel, por motivo im-
penoso, venficar-se a extracção no paço da camara mu-
nipal, sel-o-ha em sala espaçosa e clara de algum estabe-
lecimento o~ edificio_publico, e, na falta, mesmo em algu-
m~ casa particular nao ha?ltada, escolhida pelo thesou-
relro de. a~cordo com O presidente da loteria, onde possão
ser admlttldasas pessoas que quizerem assistir ao acto.

Art. 24. Em ,todo O caso, as chaves do predio, que
será guardado á ~Olte por s.entine1Ia, si a extracção pro-
longar-se por ~als de um. dia, ficarão em poder do presi-
dente da loterla, até ultimar-se o serviço.

Art. 25. O prazo marcado no art. 17 não impede que
a extração se effectue logo que, antes de findo eIle tenhão
sido vendidos todos os bilhetes. '

Art. 26. Na extracção das loterias empregar-s8-hãO
espheras de madeira branca rija, ou de osso, ou de marfim,
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Art. 35. Preparadas a5 rodas, nenhuma tirada se

fara sem que tenha:o sido movidas pelos menores, por espa-
ço de dous minutos, pelo menos.

Art. 36. A um signal do thesoureiro, os menores co-
meçaraõ a extrahir as espheras, entregando-as aos publica-
dores que lhes ficarem immedia tos. Estes publicaráõ em
voz alta e intelligivel os numeras e premias, passando em
seguida as espheras aos outros dous publicadores, que pra-
ticarltõ o mesmo, mostrando -as ao publico, e entregando-as
a seu turno aos enfiadores, que, depois de mostrarem ao
escrivão e ajudantes, as enfiaráõ em lHo de metal ou de li-
nho forte.

Art. 37. Para a boa ordem e regularidade deste ser-
viço, observar-se-ha o seguinte:

~ 1.o A' cabeceira da mesa terão assento o presidente
e o thesoureiro, este á esquerda daquelle. _

~ 2. o Na extremidade opposta, o escrivão, tendo aos
lados os dous ajudantes.

~ 3, o A' direita da mesa, começando pela cabeceira, o
menor encarregado da extracção dos premias, seguido do
dous publicadores e um enfiador.

~ 4.. A' esquerda, o menor incumbido da tirada dos
numeras, e em seguida os dous outros publicadores e o
2. o enfiador.

Art. 38. Sendo os premias maiores de 500$, 0:'1 pu-
blicadores se demorará.õ em fazer ver ao publico o numero
e o premio, de maneira que fique bem verificada a exacti-
dão do que foi publicado.

Art. 39. Quando cahir da mão de qualquer dos me-
nores alguma esphera, ou for extrahida mais de uma, se-
rão outra vez lançadas na respectiva roda, fechando-se e
movendo-se ambas, para continuar a extracção.

Art. 40. O escrivão tera um caderno de papel pau-
tado para o lançamento dos numeras, na mesma ordem em
que forem sendo tirados da roda; e cada lauda desse ca-
derno devera ter 25 linhas, a fim de verificar-se com rapi-
dez o numero de espheras extrahidas. (Modelo n. 1).

Art. 41. Os dous ajudantes terão cada um uma lista,
feita em ordem numerica, dm:de o numero 1 até o ultimo da
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loteria com cifrões diante de cada numero, os quaes serão
cheios' com os premias que sahirem dos numeras respecti-
TOS. (Modelo n. 2).

Art. 42. Extrahido um certo numero de espheras,
que nunca excedera de 50, e sempre a?abara col,umna no
caderno do escrivão, este com um dos ajudantes, lllterrom-
pida a extracção, fara a devida conferencia pela enfiadura
dos numeras, corrigindo qualquer engano que se te-
nha dado.

Art. 43. Finda essa conferencia, o escrivão tomr.rá a
enfiadura dos premias, é com outro ajudante verificara si
esta exacto o lançamento dos numeras, fazendo a necessa-
ria correcção dos equivocas que por ventura forem encon-
trados.

Art. 44. Verificada a falta d~ premias na respectiva
roda. serão nellas lançadas tantas espheras quantas corres~
ponderem a esses prem:os que se acharem de menos, e conil-
mIando-se a tirada, pertenceràõ elles aos numeras que fo-
rem extrahidos.

ProseO'uira tambem a extracção, embora se reconheça
haver na ~oda dos premias mais espheras do que nella de-
verião existir; ficando o thesoureiro conforme cada um dos
uous casos, sujêito as penas do art. 47 ~ 2. o e art. 48 ~, 1. o

Art. 45. Ultimada a extracção de todos os premlOs,
proceder-se-ha a conferencia final, e depois á ~onta.gem das
esphel'as sobradas na roda dos numeras, cUJa lm,tura so
fará, para verificar-se quaes os que não forão premIados.

CAPITULO 6.•

D.4.S PORCENTAGENS, MULTAS E PENAS.

Art. 46. Os empregados das lot.eria~, quer provin-
ciaes, quer municipaes, venceraõ as segullltes porcenta-
gens, desde que nos respectivos planos o contrarIO não es-
teja determinado. ."

~ l.' O thesoureiro 1/2 % da Importanclu dos bllhe-
tos vendidos. '

S 2.. O escrivão a 3. lo parte dessa porcentagem.

TOMO XXXXV. PARTE 2."
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S 3.. Os ajudantes e demais empregado:i as gratifica-

ções que lhes forem arbitrada::! pela Presidencia, sob pro-
posta do thesoureiro.

Art. 47. O thesoureiro das loterias será multado:
S 1.0 Em 8 % da sua commissão, contanto que não

exceda a 200$, pela infl'acção dos SS 5, 10 l\ 13 do art. 8.0
deste regulamento, alem das penas impostas aos deposita-
rias remissos pela legislação, vigente.

S 2.. Em igual quantia, por cada uma esphera de
premias que de menos for encontrada na respectiva roda, fin-
da a extracção, procedendo-se todavia na forma do art. 44.

S 3.. Em quantia seis vezes maior do que o menor
premio, por cada um numero demais achado na respectiva
roda, finda a contagem determinada no art. 45.

Art. 48. Incorrerá ainda o thesoureiro nas seguin-
tes penas:

S 1.0 Si, ao contrario do S 2.' do art. 47, apparece-
rem lia respectiva roda mai! premias do que nella deverião
existir, continuada a extracção na forma do art. 44, pa-
gará aos portadores dos numeras correspondentes todos os
premias que tiverem sahido da mesma roda.

S 2.. Si, concluida a extracção e ultima conferencia,
reconhecer-se a falta de uma ou mais espheras de numeras,
pagara ao portador ou portadores dos bilhetes desses nume-
ras uma quantia 12 vezes maior do que o respectivo valor.

S 3.0 Si for emittido mais de um bilhete do mesmo
numero, e e£te premiado, pagará. todos que lhe forem apre-
sentados. Sahindo, porem. brancos os nu meros de que hou-
ver emittido mais de um bilhete, pagará. por cada um que
lhe for presente uma quantia dez vezes' maior do que o
seu valor. .

CAPITULO 7.•

DISPOSIÇÕES DIVERSAS.

Art. 49. As loterias, quer provinciaM, quer munici-
paes, concedidas em favor de esiabelecimentos de caridade,
de asylo! para educaçlIo de orphãos de qualquer natureza,
d e edificação 6l obras de igrdjas, estão isentas do imposto
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geral de 8 % na forma do art. 38 da lei n. 514 de 28 de
Outubro de 1848 e art. 12 da de n. 586 de 6 de Setem-
bl'o de 1850.

Art. 50. Nas loterias provinciaes, porem, segundo o
art. 9. o da lei provincial n. 231.1 de 11 de Julho de 1876,
deduzir-se-hão para a renda provincial 8 % dos premiosde
500$ e maiores de 500$.

Art. 51. Não se poderá proceder, nem annun iar
conjunctamente a venda de bilhetes de duas loterias, quo
tenhão de ~orrer no .mesmo municipio; e Ilem ainda, sem
ter sido extrahida uma, ser annunciada a extracção de
outra ou a venda dos seus bilhetes.

Art. 52. Sem que os respectivos concessionarios pres-
tem contas do emprego do beneficio da ultima loteria, não
será autorisada a extracção de outras que lhes tenhão sido
concedidas. .

Art. 58. Aquellas irmandades e estabelecimentos,
porem, em que o beneficio da loteria faça parte da respe-'
c~iva receita ou patrimonio, e não tenha applicação espe-
Cial, bastaraõ apresentar um balancete demonstrativo e au-
thenticado de sua receita e despeza, onde se prove que o
producto da ultima loteria foi contemplado, ou teve des-
tino legal.

Art. 54. Logo que o thesoureiro das loterias tenha
cumprido o disposto no art. 8 .• ~ 12 deste regulamento,
proceder-se-ha na t!lesouraria provincial á respectiva to-
mada de contas, na forma da legislação fiscal; e, estando
em termos, dar-s -lhe-ha quitação.

Art. 55. Naq uella repartição, publicada a lista dos
bilhetes cujos premias não farão recebidos da mão do the-
'oureiro da loteria, far-se-hão os devidos pagamentos, à
porporção que forem sendo procurados.

Art. 56. Na escripturação relativa ás loterias se ob-
servará o que se acha disposto :icerca dos depositos.

Art. 57. As sobras que se verificarem na cifra das
despezas com o material e pessoal das loterias, reverteráõ
para a" do beneficio.

Art. 58. Quando no respectivo plano não haja quota
TOlolO XXXXV. l',\RTE 2,;'
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para as dospezas com o pessoal da loteria, corroráõ elIas
pelas do material, e não havendo, nem para estas, nem para
aquellas, senl0 ambas feitas por conta dos concessional'ios.

Art. 59. A qualquer interes:mr\o é licito, durante o
processo da extracção da loteria, reclamar, em tormos, pe-
rante o respectivo presiuente, qualquer providencia ten-
dente á regularidade do serviço e cumprimento das dispo-
sições do presente regulall1ento, podendo mesmo protestar,
por escripto, contra qualquer irregularidade, omissão ou
deliberação tomada pelo referido presidente, que julgar
illegal.

Art. 60. O presidente da loteria fará tomar por ter-
mo o protesto, si estiver assignado por tres ou mais inte-
ressados e o levará, devidamente informado, ao conheci-
mento do presidente da provincia, dentro do prazo de cinco
dias, com os documentos com que estiver instruido.

Art. 61. Aceito o protesto, o thesoureiro das loterias
suspenderá o pagamento dos premios e entrega do beneficio,
até que o presidente da provincia haja tomado qualquer
deliberação a respeito.

Art. 62. Sã em ultimo caso será decretada a nulli-
dade do processo da loteria, isto é, quando as irt'egulari-
dades ha vidas não estiverem previstas, com comminação de
multa ou pena, no presente regulamento.

I

Art. 63. As disposições do presente regulamento, nos
casos de omissão do de n. 10, em conformidade do qual
terão de ser extrahidas as loterias autorisadas pelas leis ns.
2108, 2222 e 2432, serão em tudo observadas.

Art. 64. As loterias concedidas pela lei n. 2108, em-
bora, para serem extrahidas, segundo o art. 10 da de n.
2108, independão de autorisaç:lo do presidente da provin-
cia, não ficão todavia isentas do consentimento do respec-
tivo proveclor de capellas.

I

Art. 65. Assim tambem as loterias de que trata a lei
n. 2277, poderãO, em virtude de seu art. 5.°, não só cor-
rer conforme o plano a ella ann~xo, mas tamhem pelo de
n.2 da lei n. 2108, se assim o entender o presidente respec-
tivo, com previo annuncio á venda dos bilhetes.
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Palacio da prosidencia da provincia de Minas Geraes,

25 de Maio do 1878.

FRANCISCO DE PAULA DA SiLVEIRA LOBO.

Nesta secretaria foi publicado o presente regulamento
aos 13 do Julho de 1878.

Caetano LUlZ 111achado de 111agalhães.



2.&SEcçÃo.-Palacio do Governo da Provincia de Mi-
nas Geraes. Ouro Preto, 25 de Maio de 1878.

O Conselheiro Presidente da Provincia, tendo man-
dado verificar a procedencia dos erros e enganos que se
notão nos planos para extracção de loterias, annexos á.s
leis ns. 2108 de 7 de Janeiro de 1875 e 2277 de 8 de Julho
de 1876, e reconhecendo terem eUes partido da secretaria.
da assemblea legislativa provincial, ao passarem a limpo,
a fim de serem submettidos à sancção, os respectivos pro"
jectos, resolve corrigil-os, determinando:

No plano n. 1 annexo à lei 2108, onde está: vinte ditog
de vinte mil reis, lea-se: vinte ditos de dez mil réis.

No plano n. 2, annexo a. mesma lei, onde se diz: cem
de cem mil réis, um conto de réis, lea-se: duzentos de dez
mil réis, dous contos de réis. .

No plano da lei n. 2277, onde se diz: porcentagem de
um decimo de 1 % ao thesoureiro lea-se: porcentagem do
1 % ao thesoureiro.

Submetta-se o presente acto á approvação da referida.
assemblea, e seja annexo ao regulamento das loterias.

FRANCISCO DE PAULA. DÁ. SILTEIRA LOBO.



Plano D. 'I.
Para as LoteI-ias Provinciaes-

(r,EI N. 2314 DE 11 DE JULHO DE 1876).

5,000 bilhetes a . 100$. 500:000$000------
1 premio de 100:000$. 100:000$000
1 ", » 50:000$. 50:000$000
1 ,. » 20~000$. 20:000$000
1 » ~ 10:000$. 10:000$000
1 ~ ~ 5:000$. 5:000$000
2 premias ~ 4:000$. 8:01."0$000
10 » » 1:000$. 10:000$000
14 » » 500$. 7:000$000
50 » » 200$. 10:000$000

1400 » " 100$. 140:000$000
------
360:000$000

Beneficio 100:000$000
Despezas 40:000$000

Somma. 500:000$000

Pa.la.do do Governo da Provincia de Minas Geraes, 25
de MaiJ de 1878.

FRANCISCO DE PAULA DA 8lL VEIR.~ LOBO.



Para as Loterias concedidas Dela Lei n I 2277I

1,800 bilhetes a 10$ 18:000$000
Deduz-se: -----
1 premio de 5:000$ 5:000$000
I :I> .» 1:000$ 1:000$000
2 premios» 500$ .• 1:000$000
4 ,. » 200$ 800$000.
4 » » 100$ 400$000
9 » » 40$ 360$000
20 » » 20$ 400$000
559 » ,. 10$ 5:590$000
Despezas da extracção. . . . 210$000
Porcentagem deI %ao thesoureiro • . 180$000
Dita da terça' parte d'ella ao escrivão . 60$000
Beneficio da conces~ão. . . . . . 3:000$000

Somma. . . . . . . 18:000$000
Palacio do Governo da Provincia de Minas Geraes, 25

de Maio de 1878.

FRANCISCO DE PAULA DASILVEIltA LOBO.



FR.lNCISCO DE PAUL.l DA SlVIIIR.l LOBO.

PIIDO D.

Somma . ..••... 7:500$000
Palacio do GOTerno da Provincia de Minas Geraes, 25

de Maio de 1878.

-----
1 premio de 1:000$ . . . . 1:000$000
2 » » 250$ . , 500$000
2 » » 100$ 200$000
5 » » 50$ 250$000
10 » » 25$ . 250$000
200 » » 10$ 2:000$000
200 » » 5$ 1:000$000
Dospezas 300$000
Beneficio 2:000$000--

Para as loterias concedidas velo varaID'avho 2.° art. L" da.lei UI 210B.
1,500 bilhetes a 5$ 7:500$000



rB as loterias concedidas pelo paraID'apho 1,' do art I 1,. da lei n,
2108,

Somma. 4:000$000
Palacio do Governo da Província de Minas Gtraes, 25

de Maio de 1878.

PIaDo D. ,

l"RU~CISCO DI PA.ULÁ. DA SILTIIIlA. Lou ..

5$ 4:000$000
-----

1 premio de 1:000$ 1:000$000
1 ". » 500$ 500$000
I » » 200$ 200$000
2 » » 100$ 200 000
4 )} » 50$ 200$000
5 " » 30$ 150$000
20 » » 10$ . 200$000
180 » » 5$ 900$000
Beneficio . 650$000

-----



FRA.NCISCO DE PAUI,A DA SILVEIRA LOBO.

Pl&JlO Jl. 6

1:000$000
500$000
200$000
200$000
200$000
150$000
200$000
900$000
650$000

4:000$0005$

Somma .•....... 4:000$000
Palacio do Governo da Provincia de Minas Gerae, 25 de

Maio de 1878.

Para 38 loterias concedidas Dela lei nl 2222.

.
1 premio de 1:000$
1» »500$
1» »200$
2» »100$
~» » 50$
5» » 30$
10» » 20$
180» ~ 5$
Beneficio.

800 bilhetes a



lod.10 I. 1.

Caderno da cxtracção do Escrivão da Loteria ..
9 5:000$ 1374 100$ 1510 10:000$ 1004 100$

1811 100$ 35 100$ 3015 100$ 1181 100$
846 100$ 3283 100$ 4611 100$ 648 100$
701 100$ 2462 20:000$ 2460 100$ 1073 100$
529 100$ 4600 100$ 3281 100$ 2254 200$
4522 100$ 4417 100$ 3372 100$ 2292 100$
2<J22 100$ 5339 100$ 4940 100$ 98 100$
1245 100$ 1076 100$ 4415 100$ 3971 100$
3995 100$ 3515 100$ 1075 100$ 11 100$
3607 100$ 5236 100$ 3501 100$ 74 100$
3855 100$ 4001 100$ 4002 50:000$ 190 100$
1793 100$ 416 100$ 904 100$ 404 100$
89 100$ 3111 100$ 850 100$ 486 100$

2519 100$ 4253 100$ 5 100$ 3029 100$
3017 100:000$ 2143 100$ 2140 100$ 3500 100$
4931 100$ 88 100$ 27 100$ 1700 500$
208 100$' 11 100$ 415 100$ 1750 100$
3491 100$ 320 100$ 85 100$ 4015 100$
2647 100$ 528 100$ 2951 100$ 1098 100$
1509 100$ 842 100$ 2517 100$ 2007 100$
3643 100$ 2750 1:000$ 2252 100$ 4115 100$
10 100$ 4520 100$ 1394 100$' 2833 100$

4846 100$ 1240 100$ 4731 100$ 1432 100$
3335 100$ 1200 100$ 2e42 4:000$ 51 100$
3804 100$ 1700 100$ 3412 100$ 2501 100$

Cada" columna deverá conter 25 cifrões, para serem
cheios com 25 numeros; e cada lauda 4 eulumnas, contendo
cada lauda 100 numeroso

Palaeio do Governo da Provincia de Minas Geraes, 25
de Maio de 1878.



Lista Ger'al da Loteria (a car[o dos Ajudantes do Escrivão),
1 $ 2~ $ ~I I76 $ 101 $ 126 $ 151 $ 176 $ 201 $ 226 $
2 $ 27 $ 52 '77 $ 102 $ 127 $ 152 $ 177 ti 202 $ 227 $
3 $ 28 $ 53 . . 78 $ 103 $ 128 $ 153 $ 178 $ 203 $ 228 $
" 100$ 2Q $ 54 $ 79 $ 104 $ 129 $ 154 $ 179 $ 204 $ 229 $
i $ 30 $ 55 $ 80 $ 105 $ 130 $ 155 10:000$ 180 $ 205 $ 230. $
, $ 31 $ 56 $ 81 $ 105 $ 131 $ 156 $ 181 $ 206 $ 231 $
7 132 $ 57 $ 82 50:000$ 107 $ 132 i157 $ 182 $ 207 $ 232 $
I 33 158 $ 83 $ 108 100$ 133 158 $ 183 $ 208 $ 233 $
t 34 59 84 $ 109 $ 134 159 $ 184 $ 209 $ 23 t $
10 $ 35 50 20:000185 $ 110 $ 135 $ 150 $ 185 $ 210 $ 235 4:000$
11 $ 36 $ 51 86 $ 111 $ 135 $ 151 $ 186 $ 211 $ 236 $
12 $ 37 $ 52 . 87 $ 112 $ 137 $ 152 $ 187 $ 212 $ 237 $
IZ $ 38 153 $ 88 $ ll3 $ 138 $ 153 $ 188 100$ 213 $ 238 $
1,( $ 39 64 $ 89 $ 114 $ 139 100$ 154 $ 189 $ 214 $ 239 $
li 140 55 $ 90 $ 115 $ 140 $ 165 $ 190 4:000$ 215 $ 240 $
16 41 100:000$ 56 $ 91 $ 115 $ 141 $ 156 $ 191 $ 215 $ 241. $
17 42 $ 57 $ 92 $ 117 $ 142 $ 157 $ 192 $ 217 $ 242 $
18 $ 43 $ 68 $ 93 100$ ll8 $ 143 $ !58 i193 $ 218 $ 243 $
Ig $ 44 5l.l $ 94 $ I Hl $ 144 $ 169 194 $ 219 $ 244
20 $ 45 170 $ 95 $ 120 $ 145 $ 170 195 $ 2~0 100$ 245 I
21 146 $ 71 $ 95 $ 121 $ 146 $ 171 $'196 $ 221 $ 245 :I
22 47 $ 72 500$ 97 $ 122 $ 147 $ 172 $ 197 $ 222 $ 247 $
2g 48 $ 73 $ 98 $ 123 $ 148 $ 173 $ 198 $ 223 $ 248 $
24 • 4l.l $ 74 $ 99 $ 124 $ 149 $ 174 $ 199 $ 224 $ 249 $
- $ 50 $ 75 $ 100 $ 125 $ 150 $ 175 $ 200 $ 225 $ 250 1

,
Cada columna deverá conter :.!5 linhas e cada lauda 5 eolumnas que prefazem 125; e, aberto o cader-

•.•á. duas faces, apresentaráõ 250.
Palaeio do Governo da Provincia de Minas Geraea, 25 de Maio de 1878.

FRANCISCO DE PAUL.~ DA SILVEIRA LOBQ.



CAPITULO 1.o

DAS OBRIGAÇÕES DOS EMPREGADOS E DA DIVISÃO
DO TRABALHO.

FOLHA N. 3.PART}] 2.~

. RC[lllamcllto li, 82,

LIVRO DA L I MINEIRA
1878.

DO SECRETARIO DA PRESIDENCIA.

Art. 3.0 O socret2l.rio da Presidencia é o chefe da se-
cretaria, e a eUe são subordinados todos os respectivos em-
pregados.

Incumbe-lhe.
S 1. ° Presidir e dirigir os trabalhos di.!.secretaria,

DA ORGANISAÇÃO DA SECRETARIA.

Art. 1.0 A secretaria da presidencia se compõe de
Secretario
Quatro chefes de secção
Quatro primeiros officines
Oito segundos officiaes
Um porteiro
Dois continuas.

Art. 2.° E' dividida a secretari8. em quatro secções,
o por ellas distribuido o trabalho, como adiante vai de-
terminado.

o Conselheiro Presidente da Provincia, em virtude do
art. 3.° S 3.0 da lei n. 2438 de 14 de Novembro do 1877,
manda Jiue na secretaria do governo se observe o seguinte:

Regulalnento.

TOMO XXX XV.
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os quaes começarâ.õ às 9 horas da manhã e terminani.õ às
3 da tarde, não havendo urgencia de serviço.

S 2. o Redigir sempre que o presidente o determino,
fazer registrar toda correspondencia reservada, e dar-lho
o conveniente destino.

S 3.0 Deforir juramento e dar posse a todos os em-
pregados da secretaria.

S 4.0 Fazer todas as communicações que dos acto'
da presidencia, ou por sua ordem, tiverem de ser expedi-
das officiando directamente ás repartições e autoridades da
provincia, como for necessario, exceptuadas aquellas com-
municações que na forma das leis, regulamentos geraes e
ordeus do thesouro publico nacional devem direc.tamento
ser feitas pelo presidente.

S 5.0 Determinar e dirigir a publicação dos actos
officiaes.

S 6.0 Rever as ultimas provas de impressão dos actos
legislativos e dos da presidencia, fazendo-os imprimir, pu-
blicar e correr.

S 7.0 Admoestar, reprehender e suspender ate oito
dias os empregados que deixarem de cumprir exactamento
os seus deveres e não se acharem incursos em penas maiores.

S 8.' Representar ao Presidente da Provincia contra
os empregados que, admoestados, reprehendidos ou suspen-
sos ató oito dias, não se tenhão corrigido, ou devão mais
severamente ser punidos. "

S 9.0 Minutar e subscrever os termos de contratos,
de exame, de juramento e posse dos empregados publicas,
e outros quaesquer que tenhão de ser assignados pelo Pre-
sidente da Provincia.

S 10. Authenticar com sua assignatura todas as cer-
tidões que tiverem de ser expedidas pela secretaria.

S 11. Examinar se estão conforme ao resolvido e nos
devidos termos, e subscrever, todos os titulos que tenhão
de ser assignados pelo presidente da provincia.

S 12. Haver como just~ficadas, independente de qual-
quer documento, ate tres {altas por mez de cada empregado
da secretaria, quando lhe parecerem justas.
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S 13. Determinar quaes os livros necessarios para os

trabalhos da secretaria.
S 14. Abrir', numerar, rubricar e encerrar todos os

livros, podendo em caso de necessidade commetter este
trabalho a empregado de sua confiança.

S 15. Dar instrucções para o reglmen interno da se-
c:et~ria, sujeitando-as a approvação do presidente da pru-
vmCla. .

S 16. Assignar todos os editaes que" tiverem de ser
publicados pela secretaria.

S 17. Examinar os pareceres que as secções devem
d~r, e que têm de ser submettidos ao presidente da provin-
Cla, declarando nos mesmos' si com elles concorda ou si dis-
corda, e as razões em que se funda.

~ 18. Receber todas as petições que tem de ser sub-
mettldas ao presidente da provincia, e examinar si ellas
estão devidamente a signadas, e datadas, com o competen-
te reconcheimento, quando seja necessario; se estão se1la-
dos os documentos que as instruirem; se são originaes os
das petições de remuneração de serv\ços; si as pessoas que
pre.tenderem o{ficiosde justiça e outros empregos publicas
s~tu;fazem as exigencias das leis e regulamentos em vigor;
SI finalmente taes petições achão-se em circumstancias de
ter andamento, exigindo desde logo que as partes interes-
sadas supprão a falta da assignatura e do se110.

Antes de apres~ntar ao presidente qualquer requeri-
mento para ser despachado, examinará se sobrGlo mesmo
ou semelhante negocio houve ja alguma decisão, a qual
fara juntar, bem como outros quaesquer papeis ou despa-
chos a que se referir. '

Só depois do assim devidamente examinadas e prepa-
radas, submetterá as petições a despacho.

S 19. Fiscalisar o pagamento dos direitos e emolu-
montas, a que estiverem sujeitos os titulos e outros papeis,
que tiverem de ser expedidos pela secretaria.

S 20. Rever todos os actos officiaes, que tivererr. <io
ser assignaclos pelo presidente, corrigi~do antes de lh'os
apresentar qualquer erro ou falta quo encontre.
TOMO XXll:XV. PARTI! 2.&
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S 21. Rever a correspondencia. da thesour~r~a. de fa-

zenda, e de outras repartições, que. ttver de s~r dlr.lglda ás
secretarias de Estado por intermedlO da pres1denCla, e ve-
rificar se estão juntos todos papeis que a devem acompa-
nhar e lançar as notas do est.ylo para serem.rubricadas pelo
presidente, quando este não Julgue necessano accrescentar-
lhe quaesq uer observações. .'-S 22. Preparar com as ~onveDlentes mformaçocs
todos os negocios que fizerem obJecto d~ sua. corresp?nd.en-
cia com o 1. o secretario da assemblea leg1slatlVa provlllCl~I,
o apresentar ao presidente da provincia não só os OffiCIOS
que receber do mesmo secretarlO, mas tambem os que hou-
ver de dirigir-lhe. • .'S 23. Passar os attestados de freque~~la, e rubrlCar os
extratos do livro do ponto, que no prmClplO .(}ecad~ J?ez
devem ser enviados ao inspeetor da thesourana provmClal,
para que mande fazer o pagamento dos empregados com os
accrescimos e descontos devidos. . .

S 24. Fiscalisar. a co~pra, escolha, g~ar.da e d1StrI-
buição dos objectos necessanos para o exped1ente e bom ar-
ranjo da secretaria.S 25. Dar ao presidente da provincia ~erbalmento
ou por escripto todas as informações ~ esclareClment~s que
lhe forem pedidos sobre quaesquer obJectos, ou que Julgar
dever dar em razão do seu officio. .' .

S 26. Enviar ao inspector da thesour!,rJa p:ov1~Clal,
dois mezes antes da abertura de cada ses~Zl.Oordmarw. da
assemblea legislativa provincial,. o orça.mento da despeza
da secretaria para o anno financOlro s.egUlnte.

S 27. Presidir diariamedte o 11vro do ponto dos em-
pregados, encerrando-o ás nove horas e um quarto da ~U\-

nhã, e tomando nota do comparecimento dos retardatarlOs.
S 28. Distribuir os trabalhos pelas .secções, conforme

suas materias, podendo reservar para Sl aquelles de que
julgar necessario incumbir-se.

S 29. Mandar lavra~ em livro proprio o inventa1:io
dos moveis e objectos destmados ao s~rv1ço da secretaria,
fazendo delles assignar carga ao porte1ro que pelos mesmos
fica responsavel.
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S 30. Solicitar de ordem do presidente informações

sobre papeis que tenhão de ser submettidos a despacho.
O secretario será substituido pelo chefe de secção que

for designado. Na falta desta designação servira quem o
presidente da provincia nomear.

DOS CHEFES DE SECÇÃO.

Art. 4.0 Incumbe aos chefes de secção:
S 1. o Estudar, examinar, e dar seu parecer em for-

ma, datado e assignado, sobre os negocios que para isso lhes
forem dirigidos.

Nos pareceres devem os chefes de secção expor o tra-
sumpto do negocio-o que a respeito constar na secretaria,
e o que tenha havido :>obreeUe,-a legislação que deva
reger a hypothese figurada,-e a sua opinião.

S 2. o Dirigir os trabalhos de suas secções, e fazer
com que os empregados respectivos e que todos lhe são su-
bordinados, desempenhem pontualmente todos os serviços
do que os encarregarem, devendo solicitar do secrotario
auxilio de empregados de outras secções, quando os das
suas, por excesso de serviço, o não possão satisfazer prom-
ptamente.

S 3. o Fazer ou mandar fazer a matricula, nos livros
respectivos, de todos os empregados e funccionarios publi-
cas, cujos negocios corrão por suas secções, observando nas
matriculas todos os movimentos e alterações que a respeito
de cada um forem occorrendo.

S 4.0 Archivar, com as necessarias classificações,
todos os papeis, e processos de negocios findos, que. corre-
rem em suas seccões durante o anno, e, tres mezes depois
de findo este, entregaI-os ao archivo geral.

S 5. o Redigir e fazer copiar os officios e actos do pre-
sidente, e a correspondencia do secretario, relativos a ma-
toria encarregada a suas secções.

S 6.0 Fazer cool'dcnal' em livros distinctos as minu-
tas de toda a correspondencia que se expedir pela secção.

S 7.0 Admoestar os empregados de suas secçõe::;,
quando não forem pontuaes no cumprimento de seus deve-
TOMO xxxxv. PARTE 2."
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'?'"Obras publicas.
;i Instrucção publica.
"-Navegações de rios.
~ Loterias.
~Assemblea provincial.

S 3.. A' 3.&:
X. Força publica.
~Alistamento militar.
x.,Guarda nacional.
~ DepositO de artigos bellicos.
y Colonias militares.

><Negocios ecclesiasticos e outros diversos.
+'Agentes consulares.
'I- Naturalisação e condecorações.

S 4.' A' 4.&:
,xDivisão civil, judiciaria e ecclesiastica da provincia.
x,Estatistica j udiciaria.
yüamaras municipaes.
.y'Agricultura e industria. -I-

~'l'erras publicas, mineração e terrenos diamantinos.
X Catechese e colonisação.

Archivo geral.
DO PORTEIRO.

Art. 7.0 Ao porteiro incumbe:
S l.0 Abrir a secretaria m'eia hora antes de começar

o trabalho, e fechaI-a logo que este se findar. Alem dos
dias e horas, ordinarias tera o porteiro obrigação de abrir
a secretaria. quando isso seja necessario e lhe for ordenado
pelo secretario.

S 2. o Cuidar do asseio da casa, da conservação dos
moveis e mais objectos ahi existentes, pelos quaos é ello
responsavel.

S 3. o, Prover as mesas dos empregado:!! dos objectos
necessarios ao expediente.

S 4. o Retirar da caixa, onde devem ser lançados, os
requerimentos e aflicios dirigidos a presidencia, quando a
socretaria esteja fechada; e ontregar ao secretario os que
alli achar.
TOMO xxxxv. PAJtTlI: 2.&

DÂ.S SECÇÕES.

Art. 5. o Cada secção tera, alem de chefe, um primei-
ro oflicial e dois segundos.

Art. 6.0 O trabalho das secções é dividido do se-
guinte modo:

S l.0 A.l.a secção incumbe quanto pertence a
'")-Magistratura e administração da justiça.
""Policia.
T Presos pobres.
xEleições.
X Installação de municipios.
;><. Saude publica.
;r.Correio.
)( Elemento servil.

S 2.0 A' 2:a:
X Fazenda geral o provincial.
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res, e partici'par ao secretario quaesq uer faltas pelas quae!!
mereção maior corret.:ção.

S 8.0 Manter nas suas secções o silencio e respeito de-
vidos na repartição, não consentindo que nenhum dos em-
pregados seja distrahido, ou se distraia de suas obrigações.

S 9.0 Lançar os despachos que tiverem de ser assi-
gnados pelo presidente e pelo secretario.

S 10. Notal' chronologicamente, em livro especial e
devi(1<uqente preparado, os avi:;os e ordens das secretarias
de estado e tribunaes superiores, que por intermedio da
presidencia forem dirigidos a thesouraria de fazenda e a
funccionarios publicl")s, fazendo o summario do conteúdo
desses avisos, ordens & e mencionando as data£ em que fa-
rão cumpridas.

S 11. Numerar os oflicios dirigidos ao ministerio e
repartições da capital.

S 12. Authenticar as copias e mais papeis que exi-
girem esta formalidade.

Os chefes de secção serão substituidos em suas faltas
e impedimentos pelo primeiro official da respectiva 8ecção,
e na falta deste por um dos segundos que o secretario de-
signar.
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Esta caixa será pregada na parte interna da porta da

entrada da secretaria, e t",rá uma fenda, pela qual possão
ser introduzidos os papeis.

S 5.0 Pôr o sello das armas do. imperia nos titulas e
mais papeis que' o devão ter.
o S 0.0 Registrar no livro da porta o,> despachos da

presiclencia no lIlesmo dia em que forem proferidos, ou. no
immediato impreterivelmente, fazendo'um resumo succmto
e claro do objecto principal dos requerimentos. Registra-
do o despacho, o portelro entregará o requerimento á par-
te, excepto aquelles que devão ficar archivados na secre-
taria.

Quem receber o requerimento, assignara no livro da
porta em seguida ao lançamento do despacho.

S 7.0 Manter a ordem e o respeito entre as pessoas
que se acharem fora dos reposteiros, requerendo ao secre-
tario as providencias, que forem precisas para esse fim.

S 8. o Cumprir todas as ordens do secretario e dos
chefes de secção concernentes ao serviço da repartição.

S 9.0 Tomar o ponto aos continuas, eD.cerrando o
livro respectivo ás oito horas e meia da manhã, e dar con-
ta ao secretario das faltas que elles commetterem.

S 10. Determinar trabalho aos serventés.
S 11. Fazer as despezas miudas da secretaria, apre-

sentando para ellas os pedidos ao secretario; e dando a con-
ta no fi~nde cada mez pam que, examinada e, estando con-
forme, se remetta á thesouraria provincial para o,respec-
tivo pagamento.

S 12. Autoar, conforme lhe for ordenado, aos que
faltarem o respeito aos empregados ou commetterem qual-
quer crime na repartição., .

Art. 8.0 O porteiro será substituido pelo continuo
que o secretario designar.

DOS CONTINUaS. ,
Art. 9.0 Os continuas deverão tambem comparecer

â. mesma hora que o porteiro, e terão a seu cargo:
S 1.0 Coadjuvar o porteiro no que tocar ao asseio e

limpeza da secretaria e ao provimento dos objectos neces-
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sarios para o expediente, e no trabalho de fechar a cor-
respondencia officiaL

S 2.. Servir no expediente ao secretario, e ás sec-
ções, acudindo ao toque da campainha e levando de umas
para outras mesas os papeis que lhes forem entregues pelos
empregados, conforme lhes for ordenado.

S 3.. Auxiliar aos empregados do archivo na collo-
cação e arranjo dos I papeis e livros nas respectivas es-
tantes.

S 4.. Cumprir finalmente tudo quanto lhes ordena-
rem a respeito do serviço da repartição o secretario, os
chefes de secção e o porteiro, e levar promptamente a
seus destinos os officios que tiverem de ser entregues na
capitaL

CAPITULO 2 .•

DA NO~1EAÇÕO E DEMISSÃO.

Art. 10. O secretario do governo no que pertence á.
nomeação demissão, suspensão e ordenado, é sujeito á le-
~islaç~o geral, como empregado de nomeação do governo
ImperIaL Alem do ordenado que por lei geral lhe é mar-
cado, vencerá annualmen te pelos cofres da provincia a
gratificação que a assemblea legislativa provincial lhe ar-
bitrar, e for decretada em léi provincial.

Art. 11. Os chefes de secçâo, porteiro e con tin uos
serão dt' livre nomeação do presidente da provincia.

Estes empregados, b,em como os primeiros e segundos
officiae~, . sã? de livre .demissão do mesmo presiden te, sal-
YO os dIreItos que tiverem á aposentadoria, quando a
mesma demissão não seja motivada no acto respectivo por
crime ou falta grave.

Art. 12. O.s s.egundos officiaes serão providos por
concurso e os prllnell'os por accesso, observada a disposi-
ção do art. 5 .• da lei n. 1895 de 19 de Julho de 1872.

Art. 13. Para o concurso se observará o seguinte:
S 1.. Dada a vaga, o secretario represen tal'á ao pre-

sidente da provincia para que seja aberto o concurso.
TOMO XX;l(XV. PARTE 2."
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Para este se convidaráõ concurrentes por editaes e

com o prazo de trinta dias. .
!3 2.0 Dentro deste prazo as p~ssoas que qUIZQrem

concorrer, se habilitaráõ com as segullltes provas:
Certidão de maior idade legal:
Folha corrida:
Attestados que abonem seu com~ortamento.
~ 3.0 Assim habilitados os c.andldatos, daráõ sua pr~-

va de capacidade em exame publico, para o. qu~l se mal-
cará dia e hora, e terá lugar na sala de audle~lclas, do pr~-
sidente da provincia por este presidido? ou pelo secretano
do governo, si assim aq ueUe o determlllar.

~ 4.0 O exame sel'á feito por um dos ch~res de secção
e por dous examinadores nomeados pelo presIdente da pro-
vincia. 1 .S 5.0 As provas de capacidade que devem ser ex 11-

bidas nesse exame, versaràõ sobre:
Caligraphia. . .'
Operações pratiCas de anthmetlca.
Grammatica portugueza.
Redacção oflicial. .
'I'raducção das linguas franceza e lllgleza ..
Noções de geogl'aplua.
S 6. o Feito o exame, lavrado o competente term?,

no qual havendo muitos concurrentes serão .estes class~-
ficados pelos examinadores, juntar:se-ha. c?lHa desse teI-
mo aos papeis de habilitação, e ~ssl~n sublraõ a despac~o,
resolvendo o presidente da provlllCla sobre a nomeação,
como lhe parecer de justiça.

CAPITULO 3.0

DAS LICENÇAS.

Art. 14. As licenças serão reguladas do modo se-
guinte:

S 1.0 Por motivo de molestia provada com at.test~do
de facultativo, até tres mezes, com ordenado por llltelro.

!3 2.0 Até seis mezes e logo que exceda de tres, com
tras quartas partes do ordenado.
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S 3. o Atê nove mezes, com metade do ordenauo.
S 4.0 Ate doze mezes, com um quarto do ordenado.
S 5. v Por qualquer outro motivo 86 será concedida

licença, até trez mezes com meio ordenado.

. CAPITULO 4.0

DOS VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS, JUSTIFICAÇÃO DE
FALTAS E DESCON'l'OS.

Art. 15. Os empregados da secretaria terão OSven-
cimentos constantes da tabeUa, que acompanha a este re-
gulam€lnto.

Art. 16. O empregado que faltar sem causa justi-
ficada, perderá todos os vencimentos, e somente a gratifi-
cação no caso contrario.

Art. 17. Alem de licença, considerão-se motivos j us-
tificativos de faltas:

S 1.o Molestia.
S 2. o Gala de casamento.
S 3.' Nojo por fallecimento de parentes.
Art. 18. O empregado occupado fora da repartição

em serviço publico, li. que por lei é. obrigado, ou em qual-
quer commissão por ordem da presldencia da provincia,
não soffre desconto em seus vencimell tos.

Art. 19. O empregado que comparecer depois de en-
cerrado o ponto, perdera a gratificaçãe, assim como o que
retirar-se antes de terminado o trabalho, salvo motivo de
molestia de que seja acommettido ou pessoa de sua familia.

Art. 20. A pena de suspensão importa a perda de
todos os vencimentos.

Art. 21. A falta de comparecimento á repartição
pai' mais de trinta dias, sem causa justificada ou licença
expressamente concedida, sujeita o empregado ú pena de
demissão, salvo o caso de estar eUe empregado em com-
missão, ou em qualquer outro serviço public(').

Art. 22. O empregado que substituir o outro, per-
ceberá a gratificaçãO deste, contanto que os seus venci-
mentos não excedão aos do suhstituido.
'1'0'"'0 XXXXV. l'ARTII 2."
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reservado, ou de qualquer acto ordinario, antes de sua
expediçãO e publicaçãO, importa falta g.rave, ,e o en:pre-
gado que a fizer, incorre na pena d~ demissãO. lInmedlata,
que deverá ser motivada, e prodUZirá o effelto ela perda
de direito á aposentadoria.

Art. 29. Nenhum trabalho da secretaria se farã fora
de1la sem ordem elo secretario. Excepto este caso, é abso-
lutamente prohibida a sahida de livros ou quaesquer pa-
peis ela secretaria.

Art. 30. A' excepção dos chefes das repartições e es-
tes com permissão do secretario, nimguem poderá ter en-
trada na sala de tmbalho e archivo da secretaria. As pes-
soas que procurarem a qualquer empregado, o diràõ ao
porteiro, e este avisará ou mandara avisar o empregado,
o qual sahirá para fallar a qüem o procure, contanto po-
rem, que não se demore de modo a prejudicar o ser~iço
que lhe é encarregado.

Art. 31. Para o serviço de limpeza e asseio da casa,
haverá dois serventes, a cada um dos quaes será abonada
a gratificação mensal de trin Ia mil reis pela verba do ex-
pediente. .

Art. 32. A excepção do que pertence ao provlmOllto,
numero de empregados e seus vencimentos, poderá o pre-
'mlte regulamento ser alterado pelo ~residente da 'provi~-
cia, conforme a experiencia e neceSSidades do serviço eXI-
<rirem.
o Art. 33. Picão sem vigor as disposições em contrario.

fi'1ando portanto a todas as autoridades, a quem o C?-
nhecimento deste pertencer, o cumprão e fação cumprir
como neUe se contem.

Palacio do governo da provincia de Minas Geraes, 27
de Maio de 1878.

FRANCISCO DE PAULA DA SILVEIRA LOBO.
Na secretaria da pres-idencia foi publicado o presente

regulamento aos 27 de Maio de 1878.
Caetano Luiz Machado de Magalhães.

TYP. DA_ACTUALIDADE-1879.

CAPITULO 5. o
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J\rt .. 23. Sempre .que quaesquer empregados da se-

c;etar~a ~Iverem de sahl: da capItal em serviço publico te-
rao direito a um,: gratificação, arbitrada pelo presid~nte
para. despezas de viagem, que não exceda da metade de -e
vencimentos. S us

A.rt. 24. Ao empregado da secretaria ou de qualquer
re~~rtlç:o que for designado para servir no gabinete, po-
der a sei abol~ada uma gratificação extraordinaria mar-
cada pelo preSidente da provincia, não excedente á 4. & })ar-
te de seu ordenado.

DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 25. Na folha olficial se publicaráõ todos os des-
pachos, n?meações, ~emissões, suspensõe e resoluções so-
b.re matena}e doutrllla que o presidente da provincia as-
slgn~r no dia antecedente. Os demais actos e olficios serão
publIcados. na semana seguinte á em que forem expedidos

Para ISSOcada chefe de secção en tregará ao secreta.rio
uma .nota do que o~cor:er por sua secção, e deva ser logo
publicado; e no prlmelro dia de cada semana o extracto
d? todos os outros actos olficiaes, que tiverem sido expe-
didos na semana anterior.

Art. 26 .. T?dos os requerimentos dirigidos ao presi-
dente da provmcla serão entregues ao secretario ou pelas
~artes que os ~presentarem, ou pelo porteiro quando os
1eceber ou retirar os que tenhão sido lançados na caixa
da porta.
. Art. 27. ~lem dos dias e horas de trabalho ordina-

1'10 da s.ecretana, p~deráõ os ~mpregados ser chamados a
q~~lquel hora .do dia ou da nOite, e em qualquer dia san-
ctlficad.o ou ferlado, p~ra o expediente que fuI' nec('ssario e
determlllado pelo preSidente da provincia. '
. ~ empregado que a visado para o serviço extraordina-

1'10 elmxar de compa.recer, sem motivo justificado; soffrer:.\
o. ele5~onto dos vencunentos, como se faltasse ao ssrviço 01'-
dmarlO.

Art. 28. A revelação de qualquer acto ou negocio



FRANCll!lCO DE PAULA. DA SILVEIRA LOBO.

EMPREGOS ORD. GRAT. VENC. TOT. TOT.

Secretario 2:000$ 2:000$
4: Chefes de secção. 2:100$ 700$ 2:800$ 11:200$
4 1.o. Omciaes. 1:500$ 500$ 2:000$ 8:000$
8 2.•s Ditos. 950$ 350$ 1:400$ 11:200$
1 Porteiro 750 250$ 1:000$ 1:000$
2 Continuos. 450$ 150$ 600$ 1:200$

----
34:600$

Palacio do governo da provincia de Minai'> Geraes em
Ouro preto, 27 de Maio de 1878.

mabella dos vencimentos dos empregados ua Secretaria do
~oyerno, organisada de conformidade com os arts.
~3 da Lei n. 2112 de 8 de Janeiro de 1875, e 3.° S
3.0 da de n. 2438 de 14 de Novembro de 1877.
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1879.
TOMO XXXXV!. PARTE 1.a

PROVINCIA DE MINAS GERAES,
DO .A.NNÓ DE

DA.

JOLLECÇÃO DAS LEIS, RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS
DA.

N. 2.'J'2G.-Autorisa o governo a mandar admiltir a oxame das.
matorias do 2.0 anno do. curso do pharllluciu, o
ulumLlo ,lo l.0 anno, Tobias Luiz de Moul'u.

N, 23'2.7.-[)osmembl'u d,) termo da Christina e incorpora ao
de Puusu :\lto a froguezia da Virginia

N. 2;iZS.-Concedo um auxilio do 7:000 '000 pam a.construcção
. ou llcquisição de um pI'edio quo sirva de hospital
do cal'idade na cidado de Baependy . . ..,

N. 25ZQ.-Detol'lnina a entrega, desde já, das q1lOtas votadas
nas leis ns. 2:D8 e 2314 para as obras das matrizell
de Baependy e Pouso Alto. . . .. .•

N, 2530.-Desmembl'a da (regueúa de Passa Quatro e incor-
pora á da Vil'ginia, termo da Christina, a fazenda
d!;l.PontoAlta .

N. 253l.-Crea uma cadeira para o sexo feminino na fregue-
úa de Corregos, e urna 2.a para o masculino na ci-
dade de Grão Mogol . .' . . •

N. 253'2. -Autorisa a compra da ponte construi da por Miguel
Rafaol CarmardeJ sobre o Rio Paraopeba, no lugar
donominado Jacaró

N. 2533.-Autol'isa o pagamento a l\lanoel Ribeiro dos Santos
da quantia em que importa a ponte quo construio
sobre o Rio Chopotó, no arraial do Sapé. , . .

N. 2534.-Dotermina o pagamento, desde já, das quotas vota-
das polas lois ns. 22\)6 o 2328 para o Lycou Bao(len-
diano e Industria Seropodica do Ãmaro Carlos
Noguoira .., I' ..,

N. 2535.-Collsidera normalista o profossor Manool Garcia da
Rosa Terra, o manda con tal' pura a sua aposontado-
ria o tempo em que exerce0 o magisterio particular.

N. 253G.-Revoga a lei n. 1800 de 25 de Setembro do 1871 •

(
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sexo mll,sculino do Ouro Prcto, D. Maria Isabel
Bern:'lI'dina dos Reis.

2;J52.-Refol'mu o curso de phul'luucia desta capi lal , ,
255.3.-Declal'a qU(J a f'lzeuda tl'ausforida pUI'a o termo do

Queluz, crn virtudo da lei n, IU05 de 10 do ,Julho
de 1872, denominu-so Sandi e não ::iaudc, . .

2551.-Considera validos, pal'a a obtenção de di plomu do
normaIista, 'os exumes quo pel'allte a illspectoria
geral prestul'am os professores de Qllcluz, João
Martins de ~ouza Leal e D. Anna Ualbina de No-
ron ha Leal. ',. . . .

2555.-Ccncede seis mezes de licença, com orrlcnado, a
Candido Eloy Tassara de Pi;ldua, 2.° omcial d"
diroctoria da fazenda . , . ,

2556.-Eleva á cidade as villas de 1\1onto Alogl'o e S,
Gonçalo do Sapucahy. '"

2557.-Tmnsfol'e pal'a a povoação de S, Lourenço, levada
á catogoria do villa, a séde do muuicipiu do 1\1:-
n h uassú. . . . , .. ..,.,'

25;:.8.-Declara eifectil'o o pr<JI'imento .das llol'malistas
que ti\'e"em, pelo monos, seis mez 'S do ()J(ol'cicio
intol'ino om qualquer' cadeira, e tenhão 17 annos.
de idado "

255'J.-Declara quo,nem li Lei n, IOfi5, nOUla do n. 2138.
prohibem que exel'ção cargos Jlublicos ostif'ondi.L-
dos, e accurnulem os respectivos vencimOllt"s, o.
a poseo tados fOl'çadamen te, om conseq \lenc ia de
demissão ......,.,.

2560.-Declara que os examos para oblenç:10 de titulo do
normalista, independenlo de mat, icula e froqllon-
cia das aulas do I'~spe,ctivo CUI'SÓ, pod(Jl;ãO sei' I','e-
stados em todo tempo, e em qualquor das escol s
normaes d~l provincia ..

2561.-Declllra que o empl'egaelo que contar 2G annos
de eif\lctivo exeycicio, e tiver prestarlo serviços I'e-
lati vos fi gnel'l"a do Pal'aguay e om conduc~'ào do
fundos publicos, podorá ser aposentado com o res-
pectivo ordenado, . , .

2562,-Di vide em dous o officio de e'c('i vão do ci vel e
cl'Íme do mun,cipio do Rio PI'OtO, . .

N. 2563.-Manda pagai' ao cidadão Manoel ,\Ifonso Rodl'ignos
.Junior a quantil\ de 901$ 12. pl'oveniente do aCI'es-
cimo da obm de pareaões &, na ponto soul'e o
Pomha, no porto ele Santo Antonio . ,

2564.-Autol'Ísa o govel'llo 11 suhvencional' diversas ma-
trizes com a quantia ,ie 1:000, '000; com a de :l:OOO,~
os cpncertos o I'ep:u'os de quo nec()s~ ta a estrada
de Ubá ao al'l'aial da Conceição do TUI'VO, e com a
de 5;000$000 a roconstrucção da ponto sobro o Rio
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1 • 253i.-Autorisa O governo a mandar admittir a exame das
matel'ias do 1.0 e 2.° periodos do 2.0 anno do curso
cJ'l 1'1l'il'lllacia, o lllumno Guido de ~ouza Nogueira.

N. 2538,-Cl'e lita o gOI'erllo na quantia lu'ecisa para li con-
strucçào de Ullla plinto suure o l{io !-'al'aopeba

N. 2530.- \utorisa o g'h'el'no a mandai' construir uma es-
trada de rodagem, que, pClrtindo do al'l'aial de
Sant':\n"a do ~apô, VIi tel' á estaçào de Santa Eu-
zubia, na linha f'Hroa Leopoldlna .

N. 25.10.-Incorpol'a ao rlistl'icto da cidade de Uberaba as duas
partos do tel'l'itoi'io la fazenda da Ponte Alta, situa-
da~ ao lado esquerdo do ribr)irào deste nome . .

N. 2311,-.\lutori~a o governo a couceder dez mezos de licen-
ça, com ordenado por inteil'o, aos professores Joa-
quim H,odrigues Teixeira Valle e U. Maria da Con-
cei~':io. e Silva ,Valle.

N. 25'12.-Eleva :i categoria de fregnezia o districto de N, S.
da Sanlle de Caldas

:2543.-0roa na cidade dI' Sel'l'o Ulll lyceu de artes o offi-
cios, destinado ã educação lll'ofissional de meninos
de~valiclos

N 25H.-Eleva:i categoria do freguezia as povoações da Con-
ceiçfio da Apparocida e Sant'Anna do CapivlIry,
marcando-lhes as respectivas divisas.

2545.-0I'ça a receita e fixa a despuza provincial para o
eX(Jrcicio de 1880-1881.. . .

N, 2546.-Fixa 11 fOl'ç policial pura o excI'cicio de 1880-1881
N. 2517,-Ahl'e credito para p:'gamento dp que e devido aos

cidad:ios tenente cOI'ouol Josó Egydio da Silva
Campos e .Joaquim Josô de Souza Cuuisio, o restaura
o al'L iG da lei n, 24:~8 de 14 de Novemuro de 11)77.

N. 2548.-Rogula o modo de s~r paga a subveução votada
para a na\'egação do Rio S. Francisco e seus
afilucntes'. . .

N. 25.lO,-AuLorisa o pagamento a Sovel'ino Ferreira da Silva
o Prcscilíallo Josô GOlncs da quantia de 3:5'"i5$528,
illlportanci:i dos prf'juizos quo tivcrão na constl'uc-
çilo da ponto do Ventura Luiz,

T 2550,-.\u tOl'isa o pl'esiden te da pl'Ovincia a conceder ga-
rallli't de juros atô 7 %, sobre o capitalmaxilllo de
GUU:IJUU:;;()UO,li compallhia que ol'ganisar João de
11onlov"d, para estabolecel' na margem do Piraci-
caba altos fomos com capac,idade minima de fundiJ',
cada um, em 24 horas, 2 toueladas de ferro, e assen-
taI' apparelhos para o fabl'ico do aço, e para adoptàr
o ferro e o aço aos usos das outras industrias, se-
gundo os pl'ocessos modernos, e contem outras dili-
posi~,ões a respeito • . . . . • .

N. ?551.-Considora Ilormalista a professora do 9..0 grão do
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Ubá. . . . . . . . . . . . . . .
N. '2565. Elova á freguozia os districtos do S. Podro e Com-

morcinho, do municipio do Ara%uahYi croa os
districtos do Catingas e Poixe Gru, e estabelece
as suas di visas: .. .

N. 25ô6.-Desmembm a fazonda do Bom Jardim da fregue7.ia
dos Tres Coraçõos do Rio Verde, e a incorpura á
froguo7.ia do S. Thomé das Lottrlls . . , . ,

N. 2567.-Man<la pagar integ'l'all)lente aosal'l'cmatantos d.• l.a
e 2,a secções da cstrada de l\larianna Íl Diamantina
a importancia da ultima prestação Íl que tem diroito.

N. 2568,-Crea cadeiras do instl'ucção primaria e secundaria
om diversas localidades, e autol'Ísa o governo a pas-
saI' carta de pharmaceutico a diversos cidadãos, .

N. 2560.-Elova á fI'oguozia o districto do paz do S, Pedro
dos Forros, do Ipunicipio da Ponto Nova, e marCll-
lhe as respectivas divisas.

N. 2570.-Dosmombra da froguozia de S. João Nepomuceno,
tormo de Lavras, o incorpora á do Espirito Santo
dos Coqueiros, 1I0 da Boa Esperança, as fazendas dos
cidadãos Manoel Joaquim Barbosa e Severiano An-
tonio Barbosa. . , . . . . . . . , .

N. 2!S71.-Autorisa o govorno a mandar admittir a oxamo ele
algumas mato rias do curso de pharmacia, divorsos
alumnos do mesmo curso. . . . . . . . •

N. 2572.-Concede privilegio exclusivo por 20 annos a Celes-
lostino Gaspar de Oliveira, par:. a navegação do Rio
das 1\Iortes, por moio de barcas movidas a vapor,
ocontemoutl'asdisposiçõosarespoito, ....

N. 2573.-Autol'Ísa o prosidonto da província a lIposüntar, com
ordenado por inteiro, o professor da cidade do Pi-
tanguy, Luiz Cados Pereira.

N. 2574 -AutOl'isa a entrega de quotas a divp.rsas matrizes.
N. 2575.-Autol'Ísa a entrega da quantia de 1:000$ (í' commis-

são direetora das obras da matriz da cidade do Pi-
ranga ...........,.

N. 2575,-Autol'Ísa a entroga, desde já, de diversas quantias.
N. 2577.-Autorisa o prosidente da provincia a mandar indem-

nisar o cidadão Ca'etano Lopes de Figueirr do, ar-
rematante da pon te do Paim so1)I'e o Rio VermelhlJ,'
do prejuizo que tevo na oonstrucção da referida
ponte, na importancia de 4:815$1:30. . . , .

N. 2578.-Autorisa o presidente da provincia a modificar os
contratos celebrados com a companhia União Mi-
neira .

N. 2579,-E1ova á cidado a villa de Entro Rios, e annoxa a
fazonda do Campo Alegro ao districto da Capella
Novn . .'

N. 2580.-Autorisa o governo a auxiliar a construcção do um
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cemiterio na cidaelo do S. Paulo do Muriahé com
a quantia de 4:000$, () as obras da matriz do Santo
An tonio do Machado com a do 10:000 ()OO 72

2581.-Autol'Ísu a concessão do !lllxilio do 4:000$ pam os
reparos da matl'Íz do s. José do Rio ['roto, munici-
pio do Juiz de Fora 73

2582,-:\utol'isa a concessão do auxilio de I :000$ para os
reparos da CUl'olla de Nossa Senhol';l do Gloria do
CUI'ato <Ia Passagom, municipio de l\larillnna 74

2583,-Creditfl o pl'osidente da pl'ovincia com a quantia
de 4:000$, pa I'a a constl'ucção das pou tes oos rios
S. ['odro e da Rura, do~ municlpios do Baependy
e Pouso Alto .. ., . 75

2584.-AutOI'isa a despeza do 4:000$, dosrie já, I)om as obra.
da matriz de Saut'Anna do SaplIcahy, lIlunicipio
do S. Gonç.do .' . 76

2585.-Desmembl'a da fl'eguozia de Nossa Sp.nhora do Por-
to, do termo da cunceição, e incorpol'a á do S, 1\Ii-
g-uol de Guanh;,ies, ~. fazenda denominada Moinho. <I:

2586.-Elova a distl'icto de paz a capella do Nossa '(Jnho-
ra das !lOI'OS du Panlhybull", municipio de Barba-
cona, e á frogllezia o cUl'ato de Santo Antonto do
Chiadol'. 77

N, 2587.-Autol'Ísa o GOV')I'nOa mandar fazer os ropar'os nc-
cessal'Íos á ostrada do I-'atrocinio a PUl'llcatú 78

N, 2588.-Autorisa os concertos da estrada de Philadelphia á
Santa Clara. ., 70

N. 2589.-Croll mais uma cadeira do instrllcção primaria para
o sexo feminino na cidade doParacatú 80

2590,-Desmomura a fazonda CIeS. Domingos do Piaú, por-
, toncento a Antonio Bolfort o sous filhos, da fregllo-

zia do Chapéo d'Uvas, e a incorpol'a á do João Go-
mos, municipio de l3al'uacena 81

2591.-Rcvoga o ~ i,O cio art. 1.0 da loi n. 2178 de 22 de
Novembro de 1875 . . 82

N, 2592.-Elova á cutegol'ia do fr'eguozia o districto do Setu-
binha, tel'lIlO de Minas Novas . .«

25J3,- Transf'l1'e fllzendas do umas PUl'll outl'ns freguozias 83
25 :L-Elova á freguozia, com as mosmas divisas, o distri-

cto do Nossa Senhol'a da Concoiçlio, do municip io
do t'u'axá . . . ..' 84

2505.-Concode uma loteria provincial em beneficio <'las
obras da igreja de S, Pedro da cidade de !\Ia rianna 85

25'J6,-Croa uma escula do instrucção primaria nlJ Capiva-
I'Y, froguozia do S. Gon~:alo, tél'tno do Seno, .. c

2597.-C,'e'l cadeiras do instrucção pl'imaria om diversas
localidades, 86

2598.-Autoris'" o govorno a aceitaI' a doação que fizer o
padre Francisco de Paula Trindade, de um hos-
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pital do caridl!-do, constl'uido pelo musmo na cidado
de Caldas . . . . . . , . . " .

N, 259D.-Conccclo o anxilio cio 2:000$000 ás obl'as da matriz
de S, ,José da Lagoa, e do 5UO$001)ás da igreja do
S, Fl'ancisco do Assis da ciclaclo de l\1arian na,

N. 2GOO,-Concede lotel'ias em favor das obl'as cla Illutl'iz de
S, .José do Rio PI'01.o, e de dil'ers:ls capellas do mu-
nicipio de Baependy "..,....

N. 2GOI.-.-\ut,1l'iM a r'ocnnstl'ucção da ponte sobre o Rio Piran-
ga, no districto da Tapem, e os concedos da estra-
da c p,'n tI) II UO cio Alfié vai ao Sacramen to Grande,
alem do Rio Doco , .

N. 2G02.-Autorisa a Camal'11 municipal do lHo Novo a dosap-
PI'op"ial' os al'oaos ii mal'gom do rio naq ue! la cidado,
e os te nonos necossal'ios par'a que os vohicnlos de
tl'anspo,'te cheguom aos mesmos areaes .

N. 260:3.-:\.I>I'e o necess;ll'io cl'odito pam a constl'ucção de um
Illodesto estabeleci monto ualueario nas aguas me-
clicinaes cio mlllJicipio do I{io l;'ardo

N. 2604.- \nturiSfl a const~uc~'ào do urna ponte sobro o Rio
1\latip(ló,dospondendu-se atéii'lnantiade 10:000 000,

N, 260:i.-l';lo\'a á catogoria do freguezia o districto de Santa
Luzia cio Rio J\lanso .

N. 2Gf1G.-Autol'isa o gov':I'no a coutl'lltar, por administração
on pOJ'al'l'olllataçi!o; c(\m ,Ulll ou mais emprezarios,
a cOllcluSllu da pefnto sobr'o ORio Santo Antonio, no
arraial de Sant'Anna dos Ferros, municipio da lta-
bira . '

N, 2ô07.-Concode no\'enta dias do licença ao soldado do cor-
Jlo policial, Camillo Corrêa do Mello, . . . .

N. 2G08,-Autol'isa o dispondio do 40:000$000 com a construc-
çllo dI} uma t:adêa 110 ,Juiz do Fom.

N. 260D,-Autorisa a constl'uc~~ào de uma cadêa na cidado do
Uberaba

N. 2GIO,-Detnr'uiina a vorba POI' ondo, devo COITOI'o paga-
o mento ~IlS quotas consignadás nos ~~ :~,o, 10 e II

do III't. I ° da loi n, 2490 de 12 de No\'emiJl'O do 1878.
2GII.-Elp.va:í f,'cguozia o districto de Cristaes, do muni-

ci pio de Tamand UfÍ, o cI'oa na mesma froguozia
uma oscola de instr'ucção primaria pa/':~ o I sexo fo-
minino . .

N, 2GI2,-C"oa ulIJa cadoira de latim o outra de franccz na ci-
dado do S José do r~al'lliso, regidas por um só pro-
fossol'

N, 2613.-CI'oa div~rsas cadeiras do instrucção primaria.
N. 2614.-AutoJ';sa a concosslio de privilegio por trinta an-

Hos'a ,Juscelino Pachoco do Souza, ou á companhia
que 0110oJ'gauisar',para a constr'ucçào,uso o gozo de
uma estrada de rodagem, que vá da estação do Ca-
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randahy, da ostrada do forro D. Podro Ir, á viii:. de
Entre Rios. . . . . . . • .

N. 2015,-l\landa I'igorar a Loi n. 2240 do 26Julhodo IH7? .
N. 2GIG,-Autol'isa o govorno a dospendol' a lfuar1tla do

5:000$000 com a canldisa~:ào d'agua potlll'ol nu
fregutJzia do Paulo J\IOJ'eira o no distl'icto do 1\1at-
tozinhos, termo de Santa Lusia. , .

N. 2GI7.-DosmemIJl'a, na p:uto cidl, tio tormo do 1\la1'{10Hos-
panha, e I'euno ao do Juiz de Fora, a fazenda dono-
minada Peninsula . . . . . . .

N, 2G18.-Aútorisa o pI'osidonto da provincia a mandar ad-
•mittir á matricula do 2.0 anno da oscola normal
que se installar na cidado do 1\1onto~ Claros, dopois
de satisfeito o oxamo vago das mutel'lIJs do 1.0, a D.
Chl'i~tina Vitalina dus Santos, o outrus.

N. 2Gl9,-Crodita o,gol'erllo na q'lantia do 10:440 '1)00, pum a
reconstrucção da pouto sobre o [{io Pil'lluga, no
arraial do Calambáo. . . . . ,

N. 2620.-Concodo a quota de 5:000$ a cada uma ,dus matrizes
da Conceição do Turvo o de Santa RIta do Cata-
guazes. . . , . , .. .....

N. 2G21.-IJoroga o ~ 3.0 do art, 1.0 da lei n.2500 do 12 de
Novembro de 18i8

N. 2622.-Desmembm da fl'eguezia do Antonio Dias-abaixo o
reune a do Altlé, municipio da ltaiJira, as fazoudas
do Josó Mal'ia de Assis o do OUtl'OS

N. 2G23.-Rovoga os al.ts. 1.0 o 2 ° da lei n, 22G8 do 1.0 de Ju-
lho de 1876 . . . . . , . ,

2G24,-Concede, desdo já, diversos auxilios a matrizes e
capollas, . , . . , . , .. ,_

2G25.-Autorisa o governo a contratar com os cldadaos
DI'. Candido José Coelho do l\Ioura o oUtl'o,4, ou com
quem melhoros condi~,ões õiferocer, a coustrucção
do uma estJ'ada do forTO de bitola estroitu, quo,
partindo de S. João d'EI-Rey, vá tel' à cidado, da
Oliveim, garantindo juros ató 7 % S01;I'O o capItal
maximo de 3,OUO;(JOO$000 . . .

N, 2G2G,-Altera as divisas da fl'eguozia do Cüjurú e coptem
diversas outras medidas de eatatistica

N. 2G27.-E1e~a á categoria ,lo fr'oguezia o districto do Sa-
I'andy, tel'mo do Juiz -lo Fora. . '. . . . "

N, 2G28,-1\ utorisa o govomo a manelar faze/' dIversas obras,
e t:ontem outl'as disposições a rospoito . , •

2629.-Crea a freguozia de Santo Antouio do .l\Iatipoó, e
'marca-lhe as I'especti\'as dIvisas . , . . . •

2630,-Rectifica as divisas ontro os municipios de Baopon-
dy'o Pousoi\lto '. "

N. 2631.-Croa a freguezia do S. João Baptista da Terra
Branca, e marca-lho as respecti vas divisas •
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1879.

LEI lT• 25,2ü-DE (l DE DEZEMBRO DE 18i9.

Camillo Augusto Maria de Brito.

\utol'isa o Governo a manrlar admittir a exame das matorias do ~.o
111\1\0do CUI'SOde pharmacia, o alumno do 1.0 anuo. Tobias Luiz
de Moura,

O Dl'. Manuel Jo"ê Gomes Rebello Horta, Presidente da
1r,wincia de Mi nas Gera0,,: Faço saber a todos os seu oi ha-
hitallte~, que a As~embl a Legislativa Provincial decretou,
o eu sanc(;Íonei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o G )VOrlll) autorisa(Jo a manrJar admit-
lir a exame das malf~rias do segundo ann() do cur.,o de
phal'lnacia, o alull1no do L o anno, Tubias Luiz de Moura.

Art. 2. o Ficão revogarias as disposições em contrario.
l\hndo, portanto, a todas as autcridaties a quem o co-

hecimento e execução da refenda Lei per encero que a
'ull1prão e faç,lo cumprir tão inteiramente como nella so
OllLL'm.O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
lJlicar e correr. Dada no Palacio ela Presidencia ela Pro-
I incla de Minas Geraes, aos seis dias do mez de Dezembro
<10 '1nno elo Nascimento ele Nl)sso Senhor .Jesus Chrito ele
mil oitocentos e setenta e nove, quinquagesimo oitavo da
lnticpem:cncia e do Imperio.
(L. S,) MANUEL JosÉ GOMES REDELLO HORTA.

'>ura V, Exc. ver.
Augústo M. da Costa Lima a fez.

Sellaela e publicada nosta Secretaria aos 13 ele DezolJ1-
bl'O tle 1879.
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PARTE 2

na pro-

REGULAIUENTOS.

8'3 ne"'u1a a 'cobrança do imposto sobre o,sa1lN, .-l" o . bl' e partlCu arN, S'L-Reorganiza o ensino pu ICO
viucia, , , . . :,' • ' . . ,

N 8- _Péol''''uniza o corpo poliCIal ','.;), "o I" rOVlncla1
N. 8ô,_Reorgan~zfl a t le~Ol\r~I'I~b;'as publicas.
N. 87.-Reorganlza o serVIço e

TO~IO íXXXVI.

------~-

( X )

N. 263Z.-,\ltera as divisas ,Ia freguezia do ;.,lendanha, ter-
mo da Diamantina . . .. ' . ',' ~ lii\'o'rsa~

N. 21i31,- Tran.fel'e de urnas para outras rreguezlf\~
fazeudas. . '. ...., ", " . re;r ;lm;

N. "6'H - \ut I'Ís'\ o prHSldente da provlnc~a ,I. c d' ,
~, . 'escola de"tiuaua li org:luis,açào e dlÍf~lsao o, ensino

. t' fico theorico e pr'a t!Co da agl'lcul tura, com
8Clell\. _ d l,', I d"",.'cultura .. ,a ,Ienornm:lçao e .,sco a "011 'd d d

2G35.-Autorisa a consb'ucção ~e urna estrada da C\ a o o
N, Piranga ao arraial da h 'pora.. . " . S h "
N 2636.-Uetel'lnina as divisas da frog~e.zl:'l de Nossa ,~yn OIa
. do Carmo dos Arcos, do munlclplO da Forrnloa. .
2637 \utorisa o presidente da pl'ovincia a mandar proce-

N, .-I. I t ' r os concel'tosder ao orçamento e p an a pa..l
da estrada do arraial do Pinheiro ,ao da Tapera, e
d'ahi .i Cidade Viçosa <1<3 Santa Rita. , .

N, 263S.-.\ppr'ova as CO,n~asde receittl e despeza de d,lvO,rsa~
C'lIl1araS munlclpaes. , . . , , .

2639.-F\X:1 a receita e a despeza d~ diversas camaras mu-
N, Ilici')aes pal'a o anno (Ie 18Sv,' , . d' , , ..

r 1 ' , . turas a carnal aN. 2G40.-Contem artigos a' dlbvos. as P,os
municillfil do Carmo do [tio Claro. ,

, .1 t't' "posturas da camaraN 2ô41.-Coutem artigos ,au! 1 ~vos a~
, muuicipal do ,JUIZ cle Fora, . , . , 'd' ,

, 7" 81 e 83 das postul'as a ca'N 2Gl'2.-Altel'll os ar't1gos \.l" , ,
• . mam municipal ua Cidade do Serro . . .,"
N. 2G43,-Approvu as postur'as regulamentares do mU.ll\c.lpl~

do Pomba . , '.," I' M" deHes-
N, 21311.-0re \ novos i'?[lostos no munlclplo (O ar. . .

panha,re<ll\zlndoo.ll~ros. '.' 'd' :maramu-
N, 2ô!õ.-Contem'artigl'ros acldltlvoS ás po~tl\ras a ca , , ,

nicipal de A enas, ' , :.' 1 d Cabo
N. 261ô,-.\pprol':l IIS posllll'as da camara :nllnlClpa e

Val'de . • ,
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contos de ró~s, como a nxilio à construcção, ou acquisição
d? UII1 predlo pal'U o estabelecimento de um hospital deca-
rldaele na mesma cidade.

. Art. 2.0 Esta quantia será tirada da verba destina-
ria pal'U obl'USpublicas.

Art. 3.0 Fic:1o revogadas as disposições em contrario.
~Iando, portanto, a todas as autoridades a q nem' o Ci)-

~hec1ll2en to t3 e::ecnç,lo d.a referida Lei pertencer, quo a
~umpl'ao e. façao c.umpru' tão inteiraniente como nella se
con~em. O Se~retarlO de:sta Pl~ovincia a faça irnpl'imir, pu-
b~lc,lr e ?Orrel, Dada no PalaclO ela Presidencia da Provin-
Cia ele ~íln~s Geraes, aos seis dias do rnez delDezem bl'o do an-
no do NasClIllOnto de Nosso Sonhor Jesus Christo de mil ljÍ-
tocento:s. e setenta e nove, q uinq uagesimo oitavo da Inele-
pendencla e do Imperio. '
(L. ~.) . MANUEL JOSI~GOMESREIlELLOHORTA.

Para V. Exc. ver
Augusto M. da Costa Lima a fez.

Sell~da. e publicada nesta Secretaria aos 13 de Dezem~
brodelSd). .

Camillo A ugusto Maria ele B1'ito.

LEI N, 252D-DE 6 DE DEZEMBRO DE 1879.
Detel:rnina a entl'ega, desde já, das quotas votadas nas L ••is ns 2.!i8 e

2,1l.1 para as ouras das lIlatrizes de Baepenrl y e Pouso A.lto. .

O ~r .. Manuel. José Gomes Rebello Horta, Presidente
lla PI'ovlllcla de MInas Gemes' F'IÇO saber U todo'
habitantes, que a Assembll'a Le~i .latl'''a PI' '. : losl seus
t

..' o" " 'ovmClU (ecro-
ou, o eu sallCClOnel a Lei seguinte:

. Art. 1. o O Pre:sidente da Prolv incia eleterm inurá des-
de Já, e por c,anta !lu: quota da Lei n. 2470, art. 2. o S'O n .
.1, a entrega 11 commlssà.:> das obras ela matl'iz de Rlopcnd
d;ISquotas votadas para a mesma matriz pelas leis 2')7Q y
~31.! de 1876, v Q e
. A!t. 2. o O. Presidente da Provincia fara igual detel'-

Jnlnaçao quanto a entrega elas quotas votadas nas Leis as,
TO.1O XXXXVI. PARTE La

LEI N, 2528-DE G DE DEZEMBRO DE 1879.
Concouo UIO auxilio ue 7:000.' para a construcção. ou acqllisição de

um predia, quo sirva de hospital de caridade na cidade de nae-
pendy,
O Ih' ~Ianuel José Gome( RabeDo Horta, Presidente

da PruYÍnCla do Minas Geraes: Faço saber a t0c10i os seus
habitantes, qne a Assemblea Leói:slativa Prorineial decre-
tou, e ell sanceionei a Lei seguinte:

Art.1.0 OPl'osidentec1aProvincia entregará, desrle
jà, a l~rna commiss<1o nomeada pelo mesmo em Baeponely,
ou à Camara. municipal ~a mesma cidade, aquantia de sete

LEI 11. 2527-DE G DE DEZEMBRO DE 1879.
DesmolO bra do tormo da Christina e incorpora ao de Pouso AI to a

freguezia da Virgi nia.
O Dl'. :Manuel José Gomes Rebello Horta, Presidente

da ProvincUl de Minas Geraes: Faço ~aber a todos os seus
habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica desmembrada do termo da Christina
e jncorporada ao de Pouso Alto a freguezia da Virginia,
respeitada;,; ~s antigas divisas da Christina.

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

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se
cuntem. O Sdcretario'desta Provincia a faça imprimir,publi-
cal' e ,:orrer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de Minas Gemes, aos seis dias do mez de Dezembl'o do
anno do Nascimento d'e No:sso Senhor Je,,;us Christo de mil
oitocentos o setenta e nove, quinquagesimo Qitavo ela In-
c1ependencia e do Imperio.
(L. S.) MANUEL JosÉ GOMESREBELLO HORTA,

Para V. Ex.c. ver.
Augusto M. elaCosta Lima a fez.

Sallada e publicada nesta Secretaria aos 13 ele De-
zembro de 1879.

-2-
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TO.\lO XXXX VI. PARTE 1."

Camillo Augusto :'I1w'ia de Brito.

LEI N, 2531-DE O DE DEZEMBRO DE 18"'0.
Crêa uma ~adeira pal'a o se~o fenii~ino na fregue:da de Corregos,

e urna l." para o masculino na Cidade de Lirão 1\1ogol.
O DI'. ;vranllel',Jf)~é nomes Rnucllo Horta. Prof;idente lla

Pl'ovincia li Minas Gemes: Faço SitUOra todo' os SI-llIShabi-
tantes, quo a Assomblea Legislativa Provincial decretou o
eu sanccionei a Loi seguinto: '

.Art. 1.0 Fica. c.roada tI,ma cu;lcira (le in. t!'llcção pri-
mana do SBXO felllJl1J11o na t!'cguezla de Carregas, IlJunicipio
~1:-tConcei'ção do 'erro.

!,-l't. 2.° Fica creada uma 2." cadeira de instrueção pri-
maria par-a o sexo masculino na cidade de Grão Mngol.

Al't 3,° Ficão revogadas as dispo~ições em contral'io. .
. I\Ial1lh~, portanto, a todas as autoridades a quem o conlle-

cll~ent(~ e _execuç:1(~ da _ro~'ori~a Lei per'toncer, quo a cum-
prao e laça0 cumprir tao mtelramente como nella se con-
tem. O Secretario 11esta P['oyincia a faça imprimir, publicar
~ol'['er. D<l.llano Palaeio rIa Pl'esidencia da Provincia tle

r.,.!lna.<;Gel'ô\HS,aos sei' dias do mez de Dezembro do anno do
NasClmento de Nosso Senhol' Jo:ms Christo d mil oitocentos
e sl'tnnta e nove, quinquagesimo oitavo da índependencia o
do ImperiQ.
(Lo.) IILn:UEL JO:-i}:;GO.1ESREBELLOHORTA. '

Para V. Exc. vel'.
AHguslo M. da Costa Lima a fez.

Sallada o publicada nesta Secretaria aos 13 de Deze:ubl'o
d~ 1879.

Camillo AU!Justo Maria de Brito.

to de mil oitocentos e setenta e nove, quinquagesimo oi-
tavo da Indepenrlencia e cio lmporio.
(L! S). MANUEL JOSE GOfim$ REBELLO HORTA.

Para V. Exc. ver,
Augusto U. ela Costa Lima a fez.

Sell;vla e publicada nosta Secretaria aos 13 de Dezem-
hro de 1870.

O Dl'. Manuel .José Gomes Robello I-Iol'ta, Presidente
da Pro incia de Minas Goraes: Fa',) saber a tod03 os seus
habitantes, que a Asselllblea Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionoi a Lei seguinte:

Art. unico. Fic:\ dosmembmrb da fregu'ezia do Pas-
sa Quatro, municipio cle Pouso Alto, e incorporada ú da
Virginia, no municipio ela CltristH1a, a fazellda <ia Ponte
Alta, pertencente a I\Ianoel RI b"iro de Carvalho Subri-
nho; sendo re\'of:pdas as dIspOSIções em contl'ario.

Mando, portanto, a todas as autOl'idarles a quem o co-
nhecim nto e ox.c<.:u'ão da referiria ~Léi pertencor, que a
curnprão e fação cumprir tão inteiramente como neHa
se coutem. O Secretario.llesta provincia a faça iniprimir,
publicar e COITer. Dada no Palacio da Presid-encia da
Província de Mina5\ Gemes, aos seis dias do mez da De-
zembro elo anno do Nascimentode 1TOSSOSenhor Jesus Chris-

2278 c 2314 de I~7G, a favor da matl'iz da cidade de Pou-
so Alto; revogadas as disposições em contl'ario.

Mando, poi'tanto, a todas as autoridades a quem o co-
nlwcilllento o execução da referida Lei pertencer, que a
cumprfwe fação cllmprir tão inteiramente como nella se
CGntem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicai' e correr. Dada no Palacio da Pre:;idencia da Provin-
cia lle ;\[inas Geraes. ao..; seis dias do mez de Dt:zemhro do
anno do Na-cimenfo de No"so Senhor' .Jesus Christo de
mil oitocento.s e ~etenta o noyo, quillqllagosimo oitavo (Ia
lndependencia e do Im perio.
(L. S.) MANUEL JosÉ GOMESRE13ELLOHORTA.

Para V. Exc. ver.
Augusto. M. da Costa Lima a fez.

Sellada e Dublieada nesta Secretaria aos 1:3 de Dezem-
bro cle 1870:

LEI N. 2530-lJE 6 DE DEZEMBRO DE 1879.

--t-

DC"llCmbra <la fl'egnezia ue 1'ass[, Qnatro e incorpora oi ua Virginia.,
termo <.laChl'ititina, a fa7.cnLl,t lia 1'001te Alta.
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Oamillo Augusto 111aJ'ia ele H/'ito.

D,~termina o pagamento, desde jl\, das quotas votadas pelas leis ns. 220G
e 2328 p:11'a o Lyceo BaepenJiano e InJllstl'ia Seropetlica de Amaro
Carlos Nogueira. '
O Dl'. Manuel José Gomes Rehello Horta, Presidente

da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a tOo.os os seus
habitante:::, que a Assembleu. Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguin te: '

Art. unico. O Presidente da Provincia determinará,
desde ju., e por conta da lei n. 2476, arL. 2,. ~ 5. o n. 4, o
pagamento das quotas votadas pelas leis ns. 2295 e 23~8 de
1876 ao Lyceo J3aepenc\iano e á l11dustria Seropedica do
Amaro Oarlos Nogueira; l.evogada~ as disposições em
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da rcCerir1a Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente corno nella se
contem. O Secretario de~ta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e conel'. Dada !lO Palacio da Presidencia da Provin-
TOMO X.XXXVI PARTE l.a

LEI N. 2534-DE G DE DEZEMBRO DE 1879.

poto, no arraial do Sapé, aberto para isso o necessario cre-
dito até 2:513 ':230; revogadas as dispo,;ições em contrario.

Mando, portanto, a todas as' autori'ia<ies a quem o co-
111tecimollto e execução da referida Lei pertencer, lilIe a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente corno nella 'e
comte!ll. SOC['otario desta Provilwia a far,.~aimprimir, pu-
blicar e corroI'. Da.da no Palacio da Pl'esidGnClu. ILt l'rovin-
cia do Minas Geraes, aos seis dias do mez de Dezembro do
anno do Nascimento de Nosso Senhol' Je:iiUSOhristo do nlil
oitocentos e setenta e nove, quinqua.gosimo oitavo da Indc-
pendencia e do Imperio.
(L. S.) MANUEL JOSE GO;\lES REBELLO HOR'l'.L

Para V. Exc. ver.
Augusto M. da Oosta Lim(~ a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 1;.3 de Dezem-
bro de 1879.

Antorisa o pagamento a Manoel Ribeiro <los Santos da quantia em que
importa a ponte que construio sobre o Rio Chopotó,no arraial do Sapé.

O Dl'. Manuel José Gomes Rebello Horta, Presidente
da Provincia ,ie Minas Geraes: Faço saber a todo~ os' seus
habitantes, que a Assemblea Legi~lativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

A:t. .unico. Fica o Governo autorisalio a pagar a "i\la-
TIoel Ribeiro dos Santos, mediante exame o avaliação, a
quantia em que importa a ponte que construío sobre 00110-

LEI N. 2533-DE 6 DE DEZE~IBRO D 1):(79.

-6-
LEI N. 2532-DE 6 DE DEZEMBRO DE 1860.

Autol'isa a compl'u da ponte construida por Miguel Rafael Carmal'-
dei sobre o Rio Paraopeba, no lugar denominado Jacaró.
O Dl'. l\Ianuel José Gomes Rebello IIoda, Presiuente ua

Provincia de Minas Gemes: Faço saber a touos os seus habi-
tantes, que a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e
eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica o Governo autorisado a comprar do sub-
dito italiano Miguel Rafael Carmarllel a ponte por este con-
struida no lugar denominado Jacaré, sobre o Rio Paraope-
ba, pagando-lhe até a quantia (le 8:833$833, em que foi orça-
da a dita ponte; aberto para isso o liccessario credito; revo-
gadas as disposições em contrario.

Mando, podanto, a todas as autorillades a quem o conhe-
cimento e execução ua referj(la Lei pertencer, que a curn-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella SP, con,
tem, O Secretar'io desta. PrfJvincia a faça imprimir, publicar
e correr, Dada no Palacio da Presidencia da Provincia ue
Ivlinas Geraes, aos seis dias do mez de Dezembro do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos
e setenta e nove, quinquagesimo oitavo da lndependencia e (lo
Imperio,
(Lo S.) l\L\.NUEL JosÉ GOMES REBELLO HORTA.

Para V. Exc. ver.
Augusto l\[. da costa Lima a fez.

Sellada o publicada nesta Secretaria aos 13 do Dezembro
de 1879.
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. '1llU'isa. o Governo a lU:tlhl:lI' af1lJlil.til' :l eXa1l1C' das lllatpl'ia8 do 1.0 "
~.o PCl'lot1os do 2.0 uu'nu do cur~() de phal'III,l(;ia, O alumIlCJ Ultido dt,
"'::l)U:l:tNOg'uell'a.

O Dl'. Manuel .Tose G()1l1e~Rohello Hoda, Presidente
da Pn1\'iucia de Minas Geraü~: Faço saber a tOllos os seus
habitante:;, quo a Assolllblea Legislativa Prl'villcial Llecre-
lOll, e ou ~aJlGcionei a Lei seguinfe:

Al't I. ú Fica o Governo aUiOrisarlo a lIIandal' ar!llliL-
li r a exame das materia~ do 1. o e 2. o periodu,.; do 2. o a n1l0
du 'UI' 'o do Phal'lllllcia,u alulllno Guido do Souza .Noguoira.

1\.1'1. ~. o Ficiío revoga ias as d isposiçõo;; Ctn GonlrarilJ.
Tn~lO Xx.x:v!. P,Ut'fE l.a

LEI .N,~5;)7-DI£ li DE D8ZEMDlW DE IR7\).

lte\'lJga :l. Lei n, 1800 de 2::; de ::;etcm[JI',l tle [Si I.

LEI N. 2536-DE 6 DE DEZE~II3RO DE 1870.

O Dl'. i\lanuel .JoRéGomes R bollo Hoda, Presidente da
Pl'ovint:ia Ile Minas Gera()~: Façn ~alH)f' a todos os seus ha-
hitantes, qne a Asseml)lca LegHativa Provincial decretou,
e eu :mncclOnei a Lei SPgUilltÜ: -

:\rt. 1.0 Fica r,~v(1gallo o art. unico ria Loi n. 1800 de
:!:J (lo Setembro di) 1371. quo de~mombron da freguBí'.ia do
Clü, à fi ue pertencia. a fazénda do cidadão Antonio Gomes
Perei ra e Si Iva; rev(lgalias as disJlosições em con trario.

~Iando. portanto, a todas a' autoridades a quem o conhe-
cimento e ex.el:uçilo ,Ia referida Lei pertencor, que a CUIll-
pl'iln () Cação cumprir t<lo inteiramente COl110 nella. se contem
n StJcretilrio dest,\ ['rovincia a [';t(;a imprimir, publicar u
(;01'1'('1'. D,lila no l'alatio (Ia P['esillnllcia da Provi ncia do .\1 i-
llaS (,emes, aos seis (lias (lo me;!, dI) Dezemolo do ;t111l0 (lo
1 <I-cimento de Nosso Senhor ,Jesus ChrisLO do mil oitol:ontos
o setenta e nove, quil:quag-e~iltlo oitavo ,Ia Ill,loponLient:ia o
do llllporio.
(L, S) l\IANU"L ,JOSE' Go"n:s Rr,BELLo !fOR'L\.

Para V. Exc. vel'.
Au{)usto M. da Costa Li'.;na a t'HZ,

Sellada e public;trla nesta secretaria aos lil de DeZell1lJrll
llu l~ií).

LEI N. 2535-DE (3DE DEZEMBRO DE 1879.
Considera normalista o professor Manuel Garei ••da Rosa Terra, e man-

.da contar para a sua aposentadori •• o tempo em que exerce0 o m:l.gis-
terio particular. .
O Dl'. Manuel José Gomes Rebello Horta, Presidente da

Província de Minas Gemes: Faço sabor a todos os seus ha-
bitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial decretou.
c eu sanccionei a Lei segui n te:

Art. 1.o E' considerado normalista, com todas as van-
tagens inherentes ao titulo, o professor Manuel Garcia da
Rosa 'ferra.
. Art. 2.0 Ao mesmo proCessar será contado. para a apo-

sentadoria, o tempo em que exerce0 o magisterio particular.
Art. 3.0 Ficão revogadas as disposições em contral'io.
lidando, podanto a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução d-t referida Lei pertencer,que a cumprão
e fação cumprir tão inteiramente COla0 nella se contem, O
Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicaI' e cor-
rer. Dada no I'alacio da Presidencia da Provincia de lVIinas
Geraes, aos seis dias do mez de Dezembl'o do anno do I'asci-
mento de Nosso Senhor' Jesus Christo de mil oitocentos e se-
tenta e novo, quinquagesimo oitavo da Independencia' e do
Imperio.
(L. S,) MANUEL JosÉ GOMES REBELLO HORTA,

Para V. Exc. ver. '
Augusto M. da Costa Lima a fez.

Sellada e publicada nesta Sec['etal'ia aos 13 tle Dezembro
de 1879.

cia de l\Iinas G~raes, aos seis dias do mez de Dezembro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo de mil
oitocentos e seten ta e nove. q uinq uagesimo oitavo da Inde-
pendencia e do Imperio.
(L. S.) MANUEL JosÉ GOMES REBELLO HORTA.

Para V. Exc. ver.
Augusto M. da Costa Lima a faz.

Sellada e publicada nesta Sel:retaria aos 13 de Dezem-
bro de 1879. '

Camillo Augusto Maria de Brito.

-8-

Cmnillo Augustcr jlfar'ia de Brito,
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Camillo Auguslo Maria de Brito.

Camillo Augusto Mar.ia de Brilo.
l'AH,TE 1.&TOMO XXx.xv!.

LEI [T. 25:~9-DE 611E DEZEMBRO DE 187D.
l L'" p"trl,h de I'Oda"lJlll, 'lu"

.\ t1tlJl'isa O Goverllo a. llWll( LU: CU~\S t'll,lt lLill,\ :'j é ' ""i ter á lr.tação IIp
pal'tindo do ;lI'l'illal ~llJ :;a.~1t, l\1Ll 'o :S:l~, '
S'I[I!a. r~lIz'lt'l", na. linha. IPI'I','a Leopoldlll'l.
O Dl'. Mailuel José Gomo;; l{ebello lloda. Prosidellte

(h Provincia de J.\Iinas Gerae;;: 1",'(,:1)sabe\' a .lod~)sO' seus
hahitantes. (11Iea Assemblea Legi~lati\'a Pro\'ll1clal decro-
tOU. e eu sancciouei" a Lei segll in ~o:

Art. unico, Fica o Governo autorisniln :\ const~\lil'
UllIa e:;trada do rodagem, q'tlO partindo 11) arraIal de .San-
\ d S pei tel'lno d'Uh'" v"t ior iL E-.:tação de Sanlata ' n11.t o a , (, , \'E l;obia, na linha ferrea Leopolrlina; revogadas as ( I."PO-

sir:ões om contrario.
1YIanrlo, porlanio, a toda~ a~; autor,idades a quem o co..

lIhecimentu o oxecução (la refe\'lda LeI portenL;or, quO .L

i;ullIprão e façãO cUlnprir tilo int:in.llllcn.to c.olllo,.u<'.l!a se
ontem. 'O SOL;retario dés a Pr()\'lIlCla a .Iaça ~m[lllll1)ll, 1~1I-
bliear e correr. Dada no Palacio rla Pre~lrlen(;la da I \'O\'ln-
cia rle Miilas Gomes, aO: sei ~ riias do mel. de ~('zelll hl'o d.o
auno do l'aseimento de Nosso Sonhol' .Je'~l' Ch~'l~tt) de 11111
'I, t. e cetellt" e nO\'8 (luilHjUai!CSIIllO OItavo da Ill-111(H.:en ,0:-; ., ,. , u

depoudencia o do Inlperio.
(L. S). l\IANUEL JOSE' GlntES RERELLO HORTA.

Para V. Exc. ver,
Augu::lo M. da Cosla Lima [l fez.

Sellarlae pul~licada nesta SecrBlaria ao':i ]:J (Ie Dezelll-
1)]'(' de 1879.

. oitavo dámil oitocentos e' setenta o nove. qninquageSlI110
lndependencia o do Imporio. , . . . . ,
(L, S.) ~1A"UgL JOSE (l\nIES \{1,BELLO HORr.~.

Para V. E.-c. VCI'. .'
li~tguslo M. da Cosla . Luna (~lp7. .

"iellada e publi,;ar!':l ne.;ta ~ecreLal'la ao;; 13 de Dezoll1-
hl'o de 1879.

Mando, portanto, a todas as autoridadcs, a quem o
conhecimento c execu\~ão da referida Lei pertencnr, qUO:l
cumpr:lo o ração cUllIl'ril' tâo'inteiralllelJte ClIlIlOnolla H)

contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimil',
publicar c correr. Daria no Palacill da Presidencl1l da Pro-
vincia de tlinas Gerves, aos .'OIS dias do mez de D\'zelllurn
do AIJIIO do i'\a>:cimenl0 de N(Js~o 'cultor Jesus C!lristo rio
mil oitl)centos e seiclltu e nove, quinqullgesilllo oitavo da
lndopondoncia e do Imperio. .
(L. S.) MANOEL JOSE' Gom:s REBELLO I-IORT.\.

lJara V. Exc. vor.
Augusto M. da Cosla Lima a fez.

Sellarla e puulicada nesta s8cl'etaria [lOS 13 de Dezem-
bro do 1870.

LEI N. 253S-DE G DE lJEZEMBlW DE 187U.

Camillo Augusto ú!w'ia de Bl'ito,
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Credit:t o Go\'erJlo na qJlantia pl'L'eisa para a ennstl'ueção de UJlta 1"'111,..
solH'e (J Rio Paraopeha.

O Dl'. Manuel .José Gomes l{ebello Horta, Prcsic1ent,.
da Pro\'jncia de Minas Geraes: Fa<,~osaber a todos os seu
habitantes, que a Assemblea Legislati\'a Provincial dccr,'-
tou, e eu sanccionei a Lei S(guinte:

Ar1. unico Fica o Governo credita(10 na qUõllltia
precisa para a cOllslrllcç,lo dc ullJa ponle sobre o !{io Pa.
raope1Ja, que cotDlllunique os di~tI'ietos da Capella 'Ola.
Mathous Lemo, VilIa do Para e nutl'OS, podendo, 1" ra
realizai-a, fazer qualquer operaç,10 de credito que entúl"lcr
n'ecessaria, ca.o este, a e:'gotada a vorba de,tlllada a obras
publicas; revogadas as disposições em cúlltrario.

:Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o L;"-
nhecilllellto e execuçU'J da referida Lei pertoncer, que a
cum]Jl'üo e fação cUlllprir 1ão inteiralllünte C0ll10 Ileila se
contollJ. O Secreta'rio desta Provincia a fa';a imprimir,
publicar e correr. Dada !lO Palacio da Prúsidullcia da Pro-
vinóa de Millas Goraes, :lOS seis dia' do llJez do Dezulllhm
do anno do Nascimento de 1\'osso Sonhar Jesus Christo de
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Camillo Augusto Maria de Brito.

. , 1.

Art. 1.0 Fica o Governo autorisado a concedo!' dez
n ,zo,; dI) li(;ença, com ordenado por inleil'o, aos pl'ofe.sol'(js,
Jo, quill1 Rodrigues Teixeira Valle e D. Maria da COIl(;eição
e Slha Valle.

Art. 2.0 Ficão revogadas as di<posiç"ies em contrario.
Mando, portanto, a todas as auto!'idades a quem o co-

nhecimento e execução da reforllia Lei pertencer, que a
cUllIpr<lO e fação clllllpri!' tão iJ~toi.rall1ellte C?,JIlO.ne.llà Sl1

(; ntem. O Secretario desta Pr'OVll1(;Laa fa\'a Imprlll111', pu-
blicaI' O coner. Dada no Palacio da Pl'esidencia da Provin.
cia de Minas Geraos, a03 seis dias do lIlez de Dezombl'o do
arlUOdo Nascimento de No.;so SeJlhor Je"lI::; Chl'isto de mil
oitocentos o setenta e nove, quinquagesimo oitavo da Inde-
penrlencia e do Imperio.
(L. S.) MANUEL JOSE GOMES REBELLO HOR'rA.

Pal'a V. Exc. ver.
Augusto M. da Costa Lima a fez.

Sellada o publicada ne .tu Secretaria aos 13 de 1Jezem.
liro (le 1870.

Eleva á categ?ria de freguezia o districto de N. S. da Saude de Ca[d:t~.

O Dl'. Manuel José Gomes Rebello Horta, Presidente
da Provincia de Minas Geraos: Faço saber a todos os sous
hahitan tes, que a Assew bIea Lpgi::;lati va Proyincial decre.
tou o eu sancciol1ei a Lei seguinte:

, Art. unico. Fica elevado á categoria de Creguezia o
districto de N. Senhora da Saude de Caldas (Poço::; de Oal-
da ), ficando pertencen(lo ao .munrcipio de Caldas; rovoga-
das asdisposiçõe,; em (;Ont.rarlO.

l\lando, portanto, a todas a" autoridarlos a quem o co-
nhecimento e oxecuçãl) da reférida lei portencer, que a
cnmprão e fação cumpril' tão iu~ei~amente ?oml~ ~olla se
contom. O Socretario desta PrOVIrlCla a faça !mpnrrllr, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da PresidenClu da Provin-
'1'0.10 XXXXVl. PARTE 1."

Camilto Augusto Mal'ia de BI"ito.

Ll~l N. 2541-DE 6 DE DEZEMBRO DE 187D.
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LEI N. 251O-DE 6 DE DEZEJIBRO DE 1870.
Incol'po.ra ao di: lricto (h cirl~,de de Ub"ral~a a, duas pl\I'tes do telTi-

tOt'lO da lazt'nda da Ponte Alta, tiltnada, ao lado tJsl[IICr,lo d
Riheirão li ,te nOllltJ.

OU!" i\Ianllel Jo,:é Gomes H.ebello Horta, Presidente
rla ProvlllCia de Minas GGraes: FaGo saber a todo: o,; "cu .
h, bitantes, (Iue 11 A::;'em biea Led ,1~ttiva Provi n(;ial de0r'()-
tou, e eu :-ancciollei a Lei :.;egllillte:

. Art. unico. As duas partes do territol'io da fazonda
da Ponte Alta, antiga l\Iorrinhos, que hl)je pertence a Rar-
mundo 5'oaro:'i de AZ8\'edo e out1'OS, situadas aI) lado 0,-
C[u(l\'(iodo l-tibeirilo Ponte AIÜl, diviwr do,.; termo,., de UblJ-
mba e Sacramento, !lcão incorporada.: ao termo o di-tl'i-
to da cidade de Uberaba, rleslllembrada.; ;ln termo ú (lis-
tricto do Sacl'amHnto; revog I(ias as dispo"i{'õ'e< em cont.ra 'I l.

d;~nrlo. portanto, a tod:ls a-; autr)rH\;[lle,; a quem o (;(1-

n heClIlltlll to e execll "lo da referida Lei pertencer, q lle a
cumprão e faç;io cUlllprir ("lo inteiramente como lIella :>0\

co.ntem. O Se(;ri~tario de.; ta P l'uV j t1(;ia a far,,;a impl'imir, pu-
bltcar e (;orrer. D:lda no P,.lacio ria Pro>Jelencia da Pl'ovint.:Ía
de Minas Gemos, aos sois dias do mez de DElzenlhro do anno
do [la$cilllento de Nosso Sonho!' Jesus Cltristo de mil oit,,-
cenios o setenta e nove, quinquage,;imo oitavo da Indepen-
dencia o do Imperio,
(L. S). MANUEL JOSE' GOME< REBELLO HORTA.

Pal'a V. Exc. ver.
Augusto Jlf. da Costa Lima a foz.

Sellarla e pu bIl(;ac1a nesta SecI'otaria ao:., 13 de Dezcll1-
Ll'o de 1870.

.AuL(!•.is~ o Governoy conceder d~z llIeu's.<le lir:el~ca, COIlI ordenado JIIH'

111te 11'0, aos pl'olpssor,'s .Joaqulm Rotirll;'UtJti 'l'elxell'a Valle e D. l\I.u'i'\
tia Conceição e ::>ill'a Valle. '

O Dl', :Vlanuol.José Gomes Rebollo .Horta, Presidente
da Provincia rIe Minas Gerae:: Faço saber' a todos os sous
habitante', que a A<semblea Legislativa Pcovincia1 decrc-
tou, o ou sanccionei a Lei seguinte:
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cia del\Iina~ Geraos, aos seis dias do mez de Dezembro do
anno do Na~cimento de Nosso Senhor Jesus Christo do mil
.oitocentos e setenta e nove, quinquagesimo oitavo da Inde-
pentip.llcia e do 1mperio ,
(L. S.) i\LUWEL ,Tos!'; GOMES REBELLo HORTA,

Para V. Exc. rer'.
Augusto M. da Cosia Lima a fez.

Se1lalla e publicada l1e~tu Secretal'ia aos 13 de Dezem-
bro de 1879.

Camillo Augusto :Maria de Brito.

LEI N. 2M3-DE 6 DE DEZEMBRO DE 1879.
Crêa na eidade do Serro um lyceo de artes e OfliCIOS, destinado :í. educa-

ção profissional de meninos desvalidos.

O Dl'. l\'1anuel Joso Gomes Rebello U01'ta, Presidente
da Provincia de l\Iinas Gerae;: Fetço sübehl todos os sullS
habitantes, que a Asselllblea Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionei a Leisegllinte:

Art. Lv F1ca c1'eado na cidade do Serro um lyceo de
arto:; o oflidos,destillado especialmente para a educaçãO pro-
fissional de meniuus desvalidos.

Art. 2.0 O regulamento respectivo será organisado
pelo Governo, sobre as seguintes basos:

O curso litterario e profissional comprehenderà:
1. o As materias exigidas no regulamento n. 84 para as

escolas primarias do 2. o gàt'O.
2.0 Lingua franceza.
:1." Arithmetiea, geometria plana e desenho lmear.
4.0 l\Iusica vocal e instrumental. '
5,0 ma arte ou oflicio ú escolha do alumno, d'entro

os que forem ensinados no estabeleL:Ímento.
Desde logo serão installadas as offL.:inas de alfaiate,

sapateiro e marcineir'o, po(!endo ser outras creada", ú pro-
porção que se ~ornarem nel:ossarias, preferindo-se a de fer-
reiro e serralheiro, para a qual poderit ser contratado um
perfeito mestre nacion~~, ou .estrangeiro. As aulas publ,i-
cas de latim e francez JU eX1~tentes na sôde do estabelecl-
mento serà() annexadas ao lyceu1 sendo o estudo de latim
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f cl1ltativo. A administração se comparú (le um director,
I1IUs(jcl'utal'iD, quo ~erà um (10£ professores, quo perceberá
uma gl'ati{kação <uMicional, e um porteiro, que aCCl1mulurá
a:' fU!lc"ões de bo .e~ O direetor e o porteil'o residir:io no
ell i!it:io do e tabeleeimentl). O corpo docente se com porá de
um p ofes,.;or de ensino prim:.ll'io, lllll de arithmetica, gee>-
metl'la plana e desenho, um de mUSlca, e dos me.,tro,.; das
ufiicinas, nOllJeados ou contl'ata(los de conformidade com as
loi" e relTulamentos em vi'J'or. llavel'ú tambem um capellão
incumbido do ens'ino religioso. Só podel'ào ser admittic10s
menino,.; maiores de 10 annos e menOr es de 14, sendo o nu-
mero dos pensionisbs limitado a 30. Os alUll1nos residirão
]lO edilicio do lyceo,e serão alimentado:;, vestidos e nlcdica-
dos it l:usta do e~tabelecimento, que lhes fornecerú todo o
material do ensi no.

O vestua 1'10 e calçado serão de preferencia confeccio-
nados nas offit:inus da casa. A", aul:ts ~ent() franqueadas
aos ex tel'IlO" as oflici l1as, porem, reservadas aos pensio-
nistas. Alem da fiscallsac.:ão, que compete'ao inspector da
eomarca, ficarú o (J.:jtabelecimonto sujeito ú cle uma com-
nlÍ""ão graeiosa (le tres membros,lla immodiata confiança do
Guverno. O alumno que for julgado habilitado na mate ria
(lo ensino, se retirara do estabe1"ecimento, depois de se lhe
ler proporcionado um emprego, pelo qual possa mante1'-se.

O estabelecimento receberá os donativo~ que por ven-
tura. lhe forem feitos por particulares, sendo o seu pro-
dueto empregado em apolices da divida publica, averbadas
em nome do lYl',eo para seu patrimonio. e serão considera-
los serviço releva de, que serà levado ao conhecimento
do Governo Imperial. O regulamento, que o Governo Ot'ga-
nisar, s~['virú para se pôr em p,xecuçi'(o tambem a lei ú.
2281:> ele 14 de J uuho de 1876, com as modificaçõ s neces-
.:aria:;.

Art. 3.° Revogã.o-se as disposições em contrario.
Man(lo, portanto, a todas as autori(1<l'les a qu(~m o

onhecimento e execuç:lo da referida Lei pol'tenco[', que
li cnmOr'ão e façã.o cumprir' t:l0 inteiramente como nella ,e
contoril. O Secretario desta P1'ovincia a faça illlprimii', pu.

'rOMO :XXXXVI. PARTE l.a
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blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia (la Pro-
vincia de i\lilla~ Goraes,aos seis o.ias do mez do Dezembro do
a.nllo do r'a::icims'nto de Nos::io Senhor Je::ius Christo de mil
oitoc;ontos e s0tcnta e nove, quinquagesimú oitavo da 1n-
dependeneia o do lmperio.
(L. S.) :vrA.lUEL JOSB GOMES REIlELLO HORTA.

Para. V. Exc. ver.
Augusto 1.\1. da Gosta Lima a. fez.

Sellada e pu blicaaa nes1a Secretaria aos 1:3 de Dezem-
bro de 1879. .

Gamillo Augusto Mw'ia de Br'ito.

LEI N. 2544.-DE fi DE DEZEMBRO DE 18'79.
Elova li categoria do freguozill as povoaç'ões da Conceição ela Appa-

rocida e Sant'Anna do Capival'Y, marcando-lhos as rospectivas
di visas.
O DI'. :Manuel .Jose Gomes Rebello Horta, Presidente da

Provincia do Minas Gentes: Faço saber a to(los os seus haui-
t,lntes, que a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e
eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 A povoação da Conceição da Apparrcida, do
Carmo do Rio Claro, fica elevada à freguezia, com o mesmo
nome e S' guintes divhms: Começando na barra do Corrego
Espirito Santo com o fhs Tabocas, seguindo o espigão do lado
direito até ao alto, e (1'ahi tomando à esquerda pelo dito es-
pigão, e circulando as terras de Antonio Francisco de Naza-
raLh, nas c1ivisas com as terras de Braz Valentim de Carva-
lho, até chegai' à estmda Suo vem para a COllceiç:ão_da Appa-
recida, e atravessanllo a mesma estl'ada ao eS[Jlgao, aguas
vertentes rio COlTego do Relogio e terras (lo finallo Francis-
co Antonio de i\iacedo,até ao alto da serra da Cachoeira, onde
mora Fra'ncisco Machado, e tornando a esquerda pelo alto da
dita serra, aguas vertentes, para Santa Quiteria, até sahir
no caf,~zal de.José Esteves Vilella, sahindo pouco adiante na
e&t.ral!a do Cedro, que vem de Santa Rita para o Carmo, o
scO'uindo por es1a à direita ao alto, e (I'ahi tomando a es-
qtferda pelo espigão abaixo, abeirando as capoeiras pel'ten-
centes a José Esteves Vilel:a, até a margem do Ribeirão Sall-
ta Qui'teria e atravessando o meSllJO pelas divisas das tenas
de tsaac G~mes do Nascimento com José Esteves Villela até
f\0 Morro Alto, e tomando:i esquerda, aguas vertentes, divi-
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lintl0 com a faZenda do I\lorr'o Cavado e a do Isaac, descendo
,'L direita pelo Corrego da Lage ate atra\'ossal' o Carrego S.
Domingos, e ganhando a ponta de um ospigão, por esto, agun.s
veriontes de S. Domingos,até sahil' na ostrada qUtl vai pal'a
Santa Rita de Rio Claro, e d'ahi om rumo á mOl'ada quo foi
do finado .João Dias da Silva. e dnsta pela estrada a onc;ontnll'
uma outra estrada que vem do Sauta niia du Rio Claro o
passa no alto do morro denominado P;iiol,colll[ll'eholldollllu as
fazemlas dos finados Domingos ROllrigucs Lima o .João Antl.!-
!leS de Castro Cintra, POI' suas autigas divisa.;;, ale encontrar
a barra do Espirito Santo, onde tem principio e finda esta
demal'cação.

Art. 2." A povoação de Sani'Anna do Capivary, do
municipio de Pouso Alto e freguezia de S. José du Picú,
fica elevada ú freguezia, com o me:5mo nome o seguintes
ilivi"a.;;: Começando no Rio Verde,pela DalTacada, seguindo
rllmo norte à Estiva, e d'alli em rumo direito, sempre ao
norte, ao alto do Capetinga,e desta em direcção occidental,
pelas antiga.s divi~as rlo Pou"" Alto e CapiY:lI'Y, que /lcão
reciilicac!as, e desta pela Berbcria, procurando ° Ba.rreiro,
até ao alto de Pedro Pires, e pelo rumo sul ao Rego d' Agua,
() pela. Agua H.o a ao Rio Venle.

As divisas entre a a.ntiga freguezia de Capiyal'Y e a
do Passa Quatro ~erão demarcadas pelo~; respectivos pa-
rochas, ouvida a camara municipal de Pouso Alto.

Art. 3. o Revogão. se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a to(ias as aut()ridade~, a quem o co~

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que <lo

cumprão e fartão cumprir tão inteiramente como nelta se
contem. O Secrerario desta. Provincia a faça imprimir,
publicar e corroI'. Dada no Pa.lado da Pre idencia da PI'O-
yill~ia. de rlinas Gerae;;;, aos seis dias do mez de Dezembro
do allno d(, Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitocentos e setenta e nove, quadragesimo oitavo da 1n-
dependencia e do llOperio.
(L. S.) MANUEL JOSE' GOMES REBELLO HORTA.

Para V. Exc. yer.
Ft'ancisco Gonsalves das Neves a fez.

Sellada. e publicada nesta Secretaria aos l::3 de DO/'(3111-
bro do 1870. Gamillo Augusto Maria de Brito.

OURO PRETO-ISSO. 'l'YPOGRAPHlA. DA ACTUALlDADE,
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Art. 1.0 A receita provincial para o eX8rcicio finan-
eiro do 1880-1881 é orçaria em 2,7ü-1:51O$ 00, provenien-
te da arrecadação elas seguintes contribuições:

S 1.0 Direitos ele 3 % sobre generos
do e.' portação .

S 2. ° Quota ele 4 % sobre a exporta-
ção elo café.

S 3.° Direitos de 6% sobre a expor-
taçi'io de generos de prorl ucção e cl'Íaç:1o .

S 4.° Imposto sobre engenhos.
~ 5 ° Imposto ~obre casas de negocio
~ 6.° 8e110 de heranças e legados
S 7.° Novos e velhos dil'eito.-; pl'ovin-

ciae~.
~ S. o Emolumentos das secretarias .
S D.o Imposto ele registro, transmis-

ao e vendas de escravos .
S 10. Juros de quatro apolicos doa-

das à Provincia .
S 11. Multas por infracções de leis e

regulamentos.
~ 12. Reposições e resLiLnições .

Orça a rocei t3. o fixa a despeza provincial para o oxol'cicio finan-
ceiro do iSSO-ISS!.

O COllego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Pl'e~i-
Ir.nte da Prtlvincia riu Minas Ger<18~: Fa<;o sabê!' a toelos os
. u~ hab:tante~, que a Assembll'a Legislativa Pl'ovindal de-
cretou, e eu sancdonei a Lei seglLinte:
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n. o 82. . . . . . ,
Il Expediente, papel para impressões

rl 'pezas não previstas uo contrato para
nblit:ação dos actos officiaes. . . . .

111 Gratificação ao official de gabinete

S 3.0 INSTRUCÇÃO PUBLICA:

I Pessoal da iuspectoria, conforme a
abolia annexa .

II Expediente. . . .
III Clmio de pllarmacia.
1V Lyceo mineiro . . ,

Externatos de Sauara, S João de
I-Roy, Campanha,Diamanlina e Paracatu

VI Aulas avulsas de instrucção se-
unuaria, supprimidas as que não tiverem
1'1'04 uencia legal

VII Escolas normaes . . . . .
VIII Cadeiras de instrucção prima-

ia, inclusive duas em cadeas. . . . .
IX Papel, pennas, tinta e livros para

Guinos pobres, mobilia, utensis e alugu~l
ca~as para escolas normaes o externatos

,/ Gratificação a 25 inspectores de
circulos litterarios. . , . . . . .

," 1 Gratificações extraordinarias, na
Ol'ma \10 art. 76 do Regulamento n. 84. .

,- It Bi bliothecari(}~ da capital. Cam-
p'lllha~ S. Jo,~o d'EI-I~ey e Diamantina,
11 'luslve 200$ ao porteiro da da capilal---

.,:000.'; e 2:000$ para a compra de livros
p ra esta. . . .

: 111 Auxilio as casas de educan-
e sominarios de Marianna e Diaman-

i.na-3:000 a cada um; ao Asylo do S.
lliz em Caethé e ao collegio dirigido pelo
0.10 XXXXVI PARTE La

u:OOO'

600'::
2:770,

-18:000$

22:000 '
ll::n! '500
~):OOU.'
8.000~'

700,'
:300,

1 :700.
35:000,'

~1O.'
495000;r;
80:UOU.

Pessoal da secretaria .
Tacllygraphia.
Publicação de debates e aunaes
Expediente .
Acto religIOSO da insta Ilação .

Su bsidio aos deputados.
lndemnisação de despezas de via-

S 2.° SECRETARIA DO GOVERNO:

1 Pessoal, conforme o Regulamen-

S 1.0 REPRESENTAÇÃO PROVINCIAL:

I
II

gem.
III
IV
V
VI
VII

40:000.'
3U:OUU'
16:800
::l0:000~

800$
2,764:510 '

Art. 2.0 Durante esse exercicio fica o Presidente Ull-
torisado a despender a q llantia de 2,7üO:369 '9"l, em que .
fixada a despeza provincial, distriullida pelos :;ervlços se-
guintes:

~ 13. Renda extraordinaria
~ 14. Volumes portateis .
~ 15. Escravos em serviço de mine-

ração .,.
~ 16. Commercio de escra vos.
S 17. Venda de bilhetes de loteria .
~ 18. Taxas itinerarias.
S 19. Cobrança da divida activa.
~ 20. Sello e eroclument0s de paten-

tes da Guarda Nacional. .
S 21. Auxilio pelo cofre geral á for-

ça policial. . . . . . . .
S 22. Imposto sobre o ouro
S 23. Extracção de loterias
S 24. Impollto sobre o sal.
S 25. Pedaglo

- 20-



1:280$
1:000$

2:000$

53:000$

48:900$
2:()00$
30.000$

126.0::>0$

360:220$
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~ 6.0 OBRAS PUBLICAS:

I Pessoal da directoria, conforme o
regulamento 11. 87. 0.

H Expediente.
III Con"el'vaçüo de estradas.
I V Obras autOrisadas em leis espe-

ciaes e quantias à displ)siçáO do Governo
para cOIlstrucção e concertus de estradas,
plJute,;, cadpas e IHlI'egar,:.lo de rio,;_ _ _

V ::l0.0::>0.;para os cOllcertos da est1'a-
da do Picú, por'~eL:çõe" a começar no alto
da reL:ebedoria, sem prejuizo da parte com-
prehendida entro o CarllJO e Aguas Virtuo-
.a" do LambuI'Y e ramal do CaxullIbu;
(;:000$ para a construcçã0 da estrada que
liga 03 Poços de Caldas a S. João da Boa
Vista, até aos limites desta provinCla com
a de S. Paulo; 8:(100$ para acquisiçãO de
llnl predio,que se preste a ser convertido em
casa de camara, jury e prisão forte na ci-
dade da Da gagem, ficando a cargo ela re-
spediva municipalidade as despezas que fo-
rem ne~essarías ao complemento das obras;
;! 000:;; para a caclêa da cidade de Ab'leté;
l:OÚO~ para auxiliar a camara municipal
dã mesma cid;lde na constrllcção da ponte
.oore o Rio Marmel1ada;e 6:000$ para a e'-
trada que da estação de João Gomes vai ter
à 'Merces do Pomba. . .

VI Obras diversas a cargo das ca-
TOMO XXXXVI. PARTE 1."

VIII Contencioso provincial.
IX Cu~tas jud:ciarias. .

Ajudas de custo a empregadcs de
fazenda, conforme o art. 4. o S 14 da lei n.
:....O~4

7:000.
800 .

34:000$

17:000$

18:107$

2:000$

6~:200$
3:000$

782:~00$

497:237$710

468: 126$010
1:204(Ji700

117: 140$
.14:000 '
1:000

150:000 '
2;500,"

padre Francisco de Paula Victor, em Tres
Pontas-2:000$ a cada um; e ao dirigido
por J oaqllim Antonio Gomes da Sil va J u-
nior, em Uberaba-l :000$. . . . . .

XIV Para o lyceo de artes e officios
do Sel'1'0-16:000:ji, Ó para os institutos do
menoros artiflces em Montes Claros e Pou-
so Alogre-D:OOO'll a cada urn(Leis us.2228
de 187 . e 251:3 de 1879).
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S 4.° IrORÇA POLICIAL:

1 Pessoal, conforme o regulamento
n.85

II Cavalgarluras.
III Remonta de unimaes, conservação

de arreios e forragens. .
IV Tratamento de praças enfermas e

enterramentos
V Aquartel1amento, luzes, compra

e cone -to de instrlllúentos.
VI Ex]?ediente

S 5.0 ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RENDAS:

I Pessoal, conforme o regulamento
n. 86

II Expedifmto. . . . . . . .
UI Pessoal das recebedor ias e vigias,

venc monto rie barqueiros e porcentagens
a adlllinistradores

IV Aluguel ele casas. . . .
V Cariernos de b.lões e utensilios
VI Porcentagem a collectores e es-

crivães.
VII Conducção de fundos publicos.



DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 3.. Fica o Presidente da Província a u torisado:
S .1.0 A abrir creditos supplementares, no caso e

com as formalidades determinadas !la art, 18 da lei n.
2314dell de .Julho do 1876: ao al"t.2.0 S5.0 n, 6---por-
cen tagens a collectllre, e escri Và8S;S U. o n. 4---obt'as a u tol'Í-
sadas em leis e 'peciae~, e quantias à dispo-iç.l0 do Gtl\'er-
no, e S 12 n. l-presos plIbre", não excedendo de 10:J:()OO$
aimpol'tancia maxima de.:tes cruditos; bem como ao S 11 !l.
4- sub\'enção a estradas de f,'rro.

S 2.0 A applicar (;,0 pagarnent,) de porcentagl)!ls a es-
tra(LL de ferl'o, pela al'reCadação das remIa', as sobms
que se verificarem na" quotas do art. 2.0 S 5.0 ns. :~ e 4
de,ta Lei e da de n, 2'!7ti de D de Nllvem bro de 1878, em
consequencia da SI1 ppressão de rccebedot'Ías, podendo ele-
var os respoctivos creditas.

S 3.0 A elevar desde já os seguinte~ crerlítos da lei n.
2.1:38 de 14 de Novembro de 1877: art. 2.0 S 4.0 n. 5, com a
quan tia de 254$635, para pagamento de despezas fOltas com
a illuminação dos quarteis do corpo policial; S 5 .• n. 2, com
TOMO XXXXVI. PARTE 1."
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maras municipaes

S 7.0 SAUDE PUBLICA:

Auxilio aos hospitaes dacapital, Mon-
tes Claros, Serro, Grão Mogol, Diamantina,
ltabira, Ourvello, Pitanguy, ::iabara, Santa
Luzia, Bom Fim, Lavras, Passos, Barba-
cena, S. Jo,10 d'EI-B.ey, Campanha, Ponte
Nova. Marianna, Caldas, e aos hospicios de
alienados da Diamantina, Itabira e S. João
d'EI-Rey, sendo 2:000;;. a cada um

S 8.0 lLLU?olINAÇÃO PUBLICA.:

1 Da capital . . .
II Da Campanha, S. João d'El-Rey,

Juiz de Fot'a, Diamantina, Sabará, Bae-
pendy, Paracatú e Pouso Alegre, a 1:500 .
cada um; Pouso Alto, Turvo e Uberaba, a
1:000$ .

IH Para a das Aguas tio Caxambú

S 9. o CULTO PUI3LICO:

Festejos nacionaos .

:3 10. Aposentados e reformado'

S 11. Divida passiva:
1 Juros de 6 % e amortisação de 2 %

de apolices . . . . . . . . . .
II .Juros e amortisação do emprestimo

provincial. . . '
lU Exercicios findos.
lV Subvenção a estradas de ferro

174:000$

433:900$

44:000$

20:473$440

16:500$
000$

37:573$440

000$

128:346. 3'?4

37:240 ..

82:760,
20:000$
50:000$

190:000$
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::3 12. DESPEZAS DIVERSAS:

I Presos pobres . .. ...
II 1ndemnisação a individuos em leis

especiaes . .
1lI Restituições e reposições. .
IV Adiantamento para monte pio aos

empregados pt'ovinciaes.
V Dotes a orphã~ pobl'es
VI Publicação dos actos officiaes.
VII GI'utificação ao fiscal das Aguas

do Caxambú . !
VIll Diligencias policiaes
IX Eventuaes.

105:000$

8:500$
4;OUOOji

5:00~$
1:0dO$

12.00J$

200$
5:000$
4:00J$

144;,00$

2,760: 369$974
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mesmo modo perfaça a de ftQOO$,~~~hr'
do re'pectivo hospital.

S 9.° A alieuar os prellios em 'lue fUllccionão as re-
cobedurias que tellhil.o de ser ::-upprtllJldas, e uelll a::,:>imo"
terri::lno:; annex.os,

S 10. A despender de::de já a quantia (le 5000$, para
pagamento da quota votada na lelll. 213d, art. ~.o ~ li.O
n. Ü.

S 11. O Governo entregara ao adll1ini~tl'arl()r do hos-
pital de Cairias a quota votada na lei n . .:!4íü ue \) de No-
vembro oe }1)79,10go que for por elle requi",it.tda, lJrt!\'audo
que de facto u llll"pital funcClOna e tt'ata de illdlgeutes.

S 12. Da verba-oul'as pulJlicas à dispo. IlJlll dn GI)-
verno-detiuzirá dle a (IUalltia do 3: 124$~~~1, lju~ :;erà en-
tregue á mesa admilli~trativa'da ca,.;a de caridade da cidade
d1. Ponta Nova, como auxilio para p:'galllt'uto 'das de"pezas
elrectuadas no anno compl'oml"sal dI;; 11)78 a 1~~L1.

DISPOSIÇÕES PERMA"ENTES.

Art. 4.° São approvados os creditos sUl'plemenlares:
de 26:QlG$863, aberto por acto de ::31da Março de I::;,\) aus
SS ~3.0, ns. 10 e 11,5.° ns. 2, ;) e 4, o 12.° 11 1 da lei n.
2;jl1; de 38::l83$14:3. auex:to pur aclo d 1 de Outu1Jro de
18m aos SS 5.° n. ::l,e 12 n. 1 da lei n. 24:38; de 57:547 '542,
aberto por actos de 5 de Agosto, lü e 25 de :etel\l1Jro e 16
de Outu bl'o ue 1879 ai:> S 11 n. 3 da lei n. 247ü; e a eleva.
~,lo a 111:614$626 do credito votado no S 0.0 n. 4 da lei nu-
mero 2314.

Art. 5.° .E' tambem approvado o reg'ulamento n. 83,
com as segull1tes altl'r'ações. as sacas de ~al que llão 1ive-
re~n os P8StlS declarado:; no art. 1.°, nao paganLo a.s re~pe-
ctlvas taxas, mas ficarão ~ujeita~: a,.; do lI. 1 iL lllult:l de
4, '000, as do n. 2 a de 3, '000. e as do,; ns. 3 e 4 a de 2:000
cada u ma; ficando su pprilllldus os arts. 2. ° e 3. ° dl! llle:S1l10
regulamento.

Art. 6. ° E' de~de jà eleva/io a :oeis o prazo de tres me-
zes para annota~ão da oscravos de que trata u al't. 1~ S 1. °
da. lei n. 2314 de 11 de Julho de 1876; ficando esta disposi- .
TOMO ,'XXXVI. PARTE 1.&
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a de 16:96H720, para pagamento de despazas com o pessoal
Ja:; receiJedoria,,; S 1211. I, com a de ;j.170 .:!üO, pal'a pa-
ga.ntHl LU de de~p~zas com prc:so:;; pol)l'e', e n. \1, CuIU a do
;)7~ UO, PUl'a pagamento de telegnllIlmas e transpurtes fei-
tl)S pOt' conta da ProVlncia na e,trada de ferro de D. Pedro
ll; e os da lei n. 2-176 di::l9 de Novem bro de 18 7~, a ::labor:
o do Si.' ns 1, 4 e 5, com as quantias necessal'Ías para
pagamento do ox.cesso de subsidio, serviço de tachygpaphta
e publicuç,'to de debates durante a prorogaç,lo da pre:>ente
sessül) da assemblea provincial; n. '0, com a de ::368$~16,
para p'lgamento de objectos necessarios ao ex.pediente da
'e0reta:ia da me 'ma Assemblea; o elo 83.° n. 10, com a
180$, para o p:tgment,> do ex.ce,so com a compra de livros
para a bibliotheca do .ta' capital; o do S 4.0, com a de
24:472$;307, para compra de al'lnamento, COl'I'eiame. arreios
e equlp.unento do cl)rpo policial.

S 4.° A felz':lr operações de credito, não ex.cedentes a
85:00.1$ para a reconstrut.:ç,lo da ponte da Soled.tde :>obre o
Rio Paraopeba,na estraua entre Curvell(J e Pitallguy,e repa-
ros da estrada de Paracatú pam a mesma cidade; u,as que
julgar necessaria, para cumprimento da lei l1. ;2;ji55. llno
mal\lla por em ex.et.:uçãt, u S 11 uo art, 4.° da lei n. :!lJ~4 e
os 8.° do art 3.° da lel n . .:!li 2, na parte relativa à estraua
do H.elloga 10.

S 5.° A <lespendot' desde ja a quantia de 12:000$, ti-
rada d<l verba d,> art. 2. ° S 6. ° n. 4, para a reconstrucção da
cadêJ. da cidade da Ponte Nova.

S 6.° A installar de~de jà o externato de Parac::ttú.
!3 7.°. A aceitar a proposta de 12500$, feita POt' Boa-

ventul'a Bit,encoul't G"dl1lho, para compra de UHl prazo
de t\"rras e bdll1feitol'Ías, adjudicada..; à f.lí~ellda provincial,
em execuç:lo m'lvida cont.ra u ex clllmillistradur da recebe-
d"ria tia Volta Graade, ~ntlJllio Hilal'io de Paula Coelho,
ca~u outra prupu~la lIlalS vantajosa nãu appareça.

S ,'.0 A aux.iliar a camal'a municipal dJ. cidade da
Itabil'<L com a tluantia qU'l.reunida a pl'oveniente dos imp ,s
tos dfl engellhos e nt:'gocios, no ex.erclcio dest.a lei. perf.lç 1

dd 6:000$, para cOlIJpra de uma ca~a, em que funccione
mesma camara; e a de Minas Novas, com a quantia, qUG d
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dividirà em 25 circulos littel'arios, cujos illspectores terão
a gratificação que actualmento pel'ceuem os de comarca.

Art. 15. Ao empregado effectivo, d8signado para ser-
vil' (Ie "ffi;ial de gabllleto,se abonal'á desde Já a gl"tlifi<.:aç?10
annHal de 1:200$000, re\'''gado o al't. 24 do re~u:al1lento
n. 8:Z; e ao ofliClal ar<.:hivista da secretaria da Asselliulea
mais a de 150$0;)0 por anuc'.
. O::; voncilnento.s dos empregados da in~peetol'ia geral r!:.t

instl'ucçào publica se reg-u!al',lo pela taj,e~l:l annexa, a qnal
VigOl'UI'<idesde já; ficando o Go\'erllo cred itado cum as quall-
tias pre~i~as para os augmentos decretados ne~to artigo.

Art. 16. Pam a c"ncessào de linhas ferrea!';, decreta-
das em lei e subvencionadas pela provincia, devel'á o imne-
trante exhibir, com documentos Odellignos: .

1.o U reconhecimen to geral da zona q 110 fi. e..trada hou-
ver de atravessar, indicando a~ povoações O localidades a
que ella directa ou indil'ectamente interessar';

2. o A es.ta tistica "da popu lação '0 dos generos (lo expol'ta.
ção tl importação lias mesmas Il,calidalle!';;

3.0 A extensão approximada da iinha e seo cnsto pr(,va-
vel, compl'ohendido o trem rodante, telegl'apho, despezas de
custeio &;

Si em vista destes dados, a Administração entc'nllel' quo
~ /I,%.,a"e~tl'ada,rl'ojectada nã~ dará um,~ renda liquirla pl'()vavel de

/'I ~I })Ials (le G %' a concossao não tora J ugar sem nova delibera-
Ção da Assemblea Provincial.

Art 17. O rel'mbolso <las quantias a(Iiantauas pela
Províucia em auxilio das compallhia~ orgallisatla-; para a
cun;;trucção de estl'adas de t'el'l'o, q uaudo ou tra cousa nào se
tenha disposto em leis especiaes, fal'-se-ha do 1ll011osC'guinte:

!3 1.0 Si a subvenção for de gal'êlllLia de juros, logo quo
os <livi<len,ios excedo rem a 8 %. o excesso será repartido
igualmente ontre,a Pl'Ovincia e as companhias, ces:-;:ludo esta
divis,10, desde que esteja cOlupleto o pagamento dos jul'os adi-
antarias.

8 2.0 Consistindo a subvenção em detel'minarIa quantia
paI' kilarnetl'o, logo que os diVidendos excedão a 7 %, será
tatloo excesso applicado ao pagamento das quantias que a
Provi ncia hou V81' adian ta(Io.

~ 3.0 Findo o pmzo da conce são, a não haver no C()il-
trato clausula expressa em contl'ario, reverterão para a 1'1'0-
TOMO Xxxx VI. PARTE 1.a •
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çâo extensiva aos escravos quo deixarão dosor annotados no
semestro anterior á. data desta lei. .

Art. 7. o O sello do heranças e legados é devido dos
serviços COI11que forem gravadas as a lforrias concedidas
em testamento ou doação causa mortis, qualquol' que seja o
prazo da prestação dos ditos ser\"iços; revogado, somente
nesta parte, o art. 13 S 9 do Regulamento 11.74 de 28 de
Dezentbro de 1875.

S unico. D) valor c).a propl'iedade transmittida por
successão causa mortis a extranhos cobral'-se.-hão 20 %.

Art. 8.0 Fica revogado o art. 15 da lei n._21S1 de 25
de Novembro de 1875, quo isentou de impostos os titulos de
nomeação e remoção dos professores publicos.

Art. 9. o O panno de algodão om oura, que for e~por-
tado, pagarà a mosma taxado pal1no de algodão em peça.

Art. 10. Ficão abolidos os direitos de exportaç<1o so-
bre o assucal' produzido ni.l.provincia; reduzido a 100 réis o
de 120 soure cada kilogramIlla de mel de fumo; isentos da
taxa itineraria o formicida Capanema, e quaesquer produ-
dos que tenhão por fim o elesenvolvimento ela lavoura.

Art. 11. A entl'ega da~ quotas votadas para auxilio
de hospitaes e ho.spicios de alienados fica dependen te da
apl'e~elltação, por parte das respectivas admini"tI'açõds, de
relat ••rios, em que venha menci'lnaclo o numero de doentes
tr.ltad,)s (Iurante o :lllno financeiro auterior, com tabellas
explicativas. da receita e despeza (lo estabdlecimento.

Art. 12. Nenhnma subvençi'íO a collegio será paga,
uem da rú 1twal' à reclamação, si não for consignada na lei
do orçamen t~ verua para esse 11m;revogauas desde já q uaes-
quer dispo"ições ~speciae~ que as ton11<1oconcedido.

)12... Art. 1:3. As escolas agl'Ícolas a que~e refere a lei n.
21ôG. >:OI'i1ofllnrladas nos valles dos rios Verde, Piracicaba
cRio das Velhas.
J Pelo- 8S 3. o e G.o do art. 2 .• desta Lei, fica o Governo
"utorisado a occorrer ás despezas precisas nos termos da
Lei citada.

,Art, 14. Em relação ao ensino publico,a Provincia. se
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Camillo Augusto Maria ele Brito.

.LOMO XXXXVI. P.lRTE 1.'

A directoria da fazenda organisarã todos 0:5 ll.nllO~
uma tabella destes creditas e>-peciaes, votados nas leis
atueriores, para ser presente li. Assemblea Provincial.

Art. 24. Du S 6." n. 4 do art. 2.° da presente Lei o
Presidente da Provincia deduzirá a quantia de 12.000'000,
que sera applicada do seguinto modu: 8:000$000, para ser
erigida na praça principal desta cidacle, e no centro de um
oqneno jardim, cir(,;unldado de g1'acle de ferro, lima co-

lumna degranito e mal'more, cou agrada á merr)(.riade Joa-
quim Jo~é da Silva Xavier, Tira-dentes; 2:000$, para a
subscripçã? nacional, com cujo producto tom de SOl' le\'an-
lada no RlO de Janeiro uma estatlla ao general Marquez
do Hervl1.1; e 2:000' em auxilio à ideia, illlciada pola
redacção elo Monitor Sul Mineiro, ela. cidade da Calll P'l-
Ilha, de erigir-se, tall1bem no Rio do ./aneiro, um tlltnulo
para o Consellleiro .José ele Aloncar.

1Ja mesma verba se deduzirá a quantia de ~ :000$, para
ser applicada i canalisaçào de agua potavel da Cidade de
Lavras.

Art. 25. Revogão-se as disposições em contrario.
~Ianrlo, portanto, a todas as autcl'idades a quem o co-

nhecuuento e execução da referida. Lei pel' encer, quo a
cumprão e façl10 cumprir tão inteiramonte como nella se
c~nt('m. O Secreiario desia Provincia a faça imprimir, pu-
hltcar e carrel'. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia. de Minas Geraes, aos trinta e um dias do mez de De-
zembro do anno do Nascimento de 1, sso Senhor Jesus Chris-
to de mil oitocentos e f'etenta e nove, quinquagesimo oitavo
ela Independencia e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIM JOSE DE SANT'ANNA.

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

Sellada e publicada nosta Secretaria aos 5 de Janeiro
deI 880.

- 30-

vincia todas as obras da estrada, bem coma o material ro-
dan te, sem indemnisação alguma.

A's di:>posl<;ões precedentes fhão sujeitos todos os COll-
tratos, que d'ora em dian te forem celebrados, e bem assim
as novações dos contrato:> ja exi:,tentes.

Art. 18. A subvençüo kilomefrica que as leis pro-
vi nciaes concedem, entende-se de e~tradas que tenhão a bi-
tola de um m, tro pelo menos, e :'lerá proporcionalmente
reduzida, quando a bitola fOl' menor.

Art. 19. 11enhum çnntl'ato com emprezario cu com-
panhia de estradas :,ub\'enciolladas pela provinda far-se-
ha (!'ora em diante, ::-:emque se estipule For parte da meSlf,a
companhia Oll elllpl'ezario a obrigação de :l,l'recar!ar os im-
po,tos pl'ovinciaes sobr8 os genel'o.; que transportar, medi-
ante uma porcentagem, que não excederá a 2 % das quan-
tias arrecadarias.

E"t,t di~p')siçãO comprehende as novações elos contra-
tos ja celebrados:

Art, 20. As di:o:po:o:içõesdas íeis e decrotos do Governo
Geral regularão, no que f"r appltca\'el, e não estiver ex-
pressamente pl'ovisto nas leis provinciaes, as conces~ões
feitas pelo G'werno da Provincia,

At't. 21. O supprimento, por me':o clecreditos supple-
mentare,;, da verba---"u Iwenção a estI'adas de ferro--so
fará, alem da COllsignação v"tada na lei do orçamento,
pelo,; meius da renda orJillaria e operd.ções de credito auto-
risadas.

Art. 22. Fica revogado o art. 10 da Lei n. 2476 de
9 de Novembro de 1878, na parte em que manda pagar as
quotas vot:tdas na lei do O1'çamentl) até seis mezes depois
de findo o exercicio respectivo.

Art. 23. As verbas supprivei~ por meio de creditas
supplementares serão designadas pelus numeros e respec-
tivas inscripções.

S unico. Nas disposições geraes da lei de orçamento
serão mencionados os crerlit<.ls especiaes, realisaveis por
meio de operações ele credito, que tiverem de vigorar du-
rl\.nÜI o exercicio.
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capitão, um tenente, um alferes, um primeiro sargento,
dous 2. o. sargentos, um forrieI, sois cabos, um corneta e
ccn to e sossen ta pt'aças.

S 4.° A cOlllpanhia de cavallaria se comporá de um ca-
pit;1(), Ulll tenente, um alferos, um primeiro ~nrgellt(), dous
eguudos ditos, um forriel, quatro cabos, um ferrador, duus

clarins. e oitenta o q ua tto praças.
Art. 2.° Esta força tera seu centro nesta cidade e

. c/'á amnvivel conformo as neces:iidades da Provincia o as
ordens do Governo.

Art. 3.° Fica em seu inteiro vigor o 13 4.° ,lo art. 1.0
da lci n. 2262 de 30 de Junho de 1876, e ro\'ogado o art.
5 ° da do n. 2484 de D de Novembro do 1878.

Art. 4.0 Fica o Governo autol'Ísado a dospender desde
ja, atô a quantia de dous contos o duzentos mil reis, ti-
rados das sobras da verba do pessoal do COI'PO policial,
para roformar todo o instrumental da respectiva banda do
111 usica.

Art. 5.° Da força de cavallaria se destacaráõ qua"
renta praças, subdividi elas em dous destacamentos de vinte,
commandadas por officiaes ou inferiores, a arbitrio do Go-
verno, para diligenciarem a captura do criminosos, per-
correndo a Provincia, conforme as necessidades.

13 Unico. O pessoal destes destacamentos terá um
augmento de soldo de 50 %.

Art. 6. o Fica approvado o regulamento do corpo po-
licial n. 85 de 15 de Abril de 1879.

Art. 7.° Ficão revbgadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quom o
conhecimonto e execução da refet'ida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar o correr. Daria no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos trinta e um dias do mez de De-
zembro do anno do Nascimento de Nos:;o Senhor Jesus Chris-
TO)W XXXXVI PARTE L"

Tot.
4:000
2:800$

3:600$

2:800
900
500

3:200$800

700$
225$
125$

000$

Ord. Gmt.
3:000$ 1:000~
2:100$ 700$

2:100$
675
375.. - ..

TABELLA DOS VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS DA INSPECTORIA
GERAL DA INS 1ltUCçÃO PUBLICA DA PIWVINCIA DE MINAS
GERAES.

Ernp,'egos.
J Inspector geral .
1 SeL:retal'io. . .
2 Chd'es de secçi1:0, .saneIo a cacIa

um -e)l'(lenaelo 1:350$ o grati-
ficaçito 450$ . . 2:700$

2 1. 00 olJieiaes, senno a cada um-
or(hnado 1:200$ o gratificação
400$ . 2:400$

2 2.°0 ditos, sendo a cada um-or-
(lenauo 1:050$ e gtatific?ção
350$ .

1 Porteiro
1 Cuntinuo

LEI N. 2546-DE 31 DE DEZEMBRO DE 187D.

13:300$ 4:430$ 17:800
Palacio do Governo em Ouro Preto, 31 de Dezemoro de

1870.

Fixa a força policial para o excrcicio de 1880 a 1881

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-
te da Pro\'iucia de Minas Gerae~: Faço :;aber a todos os
seus habitantes, que a A"semblea Legislativa Provincial
decr!ltou e eu san(;ciouei a Lei seguinte.

A rt. 1. ° A força publ ica desta provincia, para o ex-
ercicio de 1880 a 1881, é fixada em mil praça:;, di~tribuidas
ell1 e:;tado maior e menor e mais seis companhias, inclusive
uma ele cavallaria.

:3 1.0 U estado maior se comporà de um cor nel COill-
mandante, um mnjo[' fiscal, um capitão cyrurgião-mór, um
teneute ajudante e secretario e um alfores qual'tol-me"tre.

13 ~. o U estado menor se comporá dt.l um sargento aju-
dante, umch"Jfe do Illusica e vinte e cinco musicas.

13 3,° Gada companhia de infantaria se comporà de um
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Cam-illo 11ugusto M m'ia de Bt'ilo.

: [ando, portanto, a todas a::; autot'iuacles a quem o c')-
eClll1ento ,) execução da referida Lei pertencer, quo a

\ffiJ[J.'itO e fação cumpril' tão inteiramente corno nella se
ontem. O Secrotario desta Provincia a faça imprimir, pu-

1Ilcar e correr. Dada no Pala do da PresideJlcia da Pro\'in-
ia de Minas Geraes,aos trillt a e um dias do mez de Dezembro
Oanno do lTa~cill1entodo Nosso Senhor Jesus Christo de mil

(itOCEJllt()~e setenta e nove, quinqllacresimo oita\'o da lndo-
:~elldellcia e do Imperio. o
(L. .) JOAQUm JOSE DESANT'ANNA,

Para V. Exc. ver,
Luiz Leopoldo Lamnjci a fez.

Sallada e publicada nesta Secretaria aos 5 de Janeiro
de 1880.

Camillo Augusto l"}Iaria ele Brito.

LEI N. 2M7-DE 31 DE DEZEMBRO DE 1879.
Abre credito. para pagamento do que é devido aos ?idadãO~, tenento

corollol José Egydio da Silva Campos e JoaqUIm Jose de Sousa
Canisio, e restaura o art. 16 da de n. 2438 de 14 de Novembro.
de 1877,
O Conego Joaquim José de Sant'Allna, V.ice-Presidellte

da ProviIlci,~ de Minas Geraes:' Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assembl(la Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica aberto ao Governo o necessario crellito
para mandar pagar desde ja.: a~ tenente ~oroI~el José Egy-
dio da Silva Campos, emprezano da publtcaçao dos debates
da Asse1l1bleaProvincial, a quantia de 2:9:33$333, em quo
importa a sua indemnisação pelo excesso de serviço na 1>1'0-
rogação da sessão ordinaria ,d? anno pr?ximo passa,do,
e a Joaquim José de Soma Ca~lslO, a ql1autt,a de.2:5<16$ü70,
resto das subvenções concedidas ao colleglO RlO-verdense
pelas leis ns. 1892, 2024, ~181, 2296 e 2314, s~ndo este
segundo pagamento detelTulUado por conta da Lei n. 2476,
art. 2.0 S G.o n. 4.

Art. 2.0 E' restatlrado o art. 16 da lei n. 2438 de 14
de Novembro de 1877, que mandou pagar ao contratanto da
publicaçãO dos debates e ~nnaes da ~ssemblea ~aqu(jllo
anno,por augmentll de serVlço, a quantia de 1:464$780, de-
rogado nesta parte o art. 6. o da lei. n. 2~7l) de 9 de No-
vembro de 1878, e aberto o necessarlO credito para o paga-
mento.

Art. 3. o Revogão-se as ~isposições em contrario.

to de mil oitocentos e setenta e nove, quinquagesimo oitavo
da Indepelldencia e do lmperio.
(L. S.) JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
.Augusto Mm'ciano da Cosla.L-ima,_a fez. .

Sellada e publicada nesta secretaria aos b de Janolro
de 1880.



LEI N. 2548-DE 31 DE DEZEMBRO DE 1879.

FOLHA N. 3.PARTE La

VRO A EIMINEIRA
1879.

ula o modo de sei' paga a subvenção votada para a navegação do
l{io ~, Francisco'e seus atRuentos,

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente
'l I l'ovincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
l'lbitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial decre-
li, e cu sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. A subvenção annual votada pela Lei n.
1, 1 de 19 de Outubro de 1878 pa1'a auxilio da navegação
li I'io:;S. Francisco e allluentes, sera paga, a p1'imei1'a do
ccol'do com o contracto effeetuado com a administração,
m uma só prestação e desde já, independente de outras for-
l'llidades,' excepto a prestação de fiança por fiador idoneo
r !ativa à dita prestação, e as seguintes em. duas, uma no
pl'incipio e outra no fim de cada anno; revogadas as dis-
'Posições em contra1'io.

11al\(lo, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
I hecimeIlto e execução da referida Lei pertencer, que a
curnpl'ão e fação cumpril" tão inteiramente como neHa se
contem. O Secretario desta Provincia a faça impl'imir, pu-
1Jlicar e correr. Dada no Palacio da Presidencla da Pl'ovin-
cia de !\Iinas Gclraes, aos trin ta e um dias do mez de Dezem-
1'0 do anno do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo
mil oitoc0fJtos e setenta e nove, quinquagesimo oitavo da

lnclependencia e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIM JosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

Augusto J.lf. da Costa Lima a fez.
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Camillo Augusto :Maria de Brito.

FOLHA N, 41

1879.
PARTE La

-
LIVRO DA M EI MINEIRA

TOMO XXXXV!,.

LEI N. 2530-DE 31 DE DEZEMBRO DE 1870.
Autorisa o Presidento da PrOl'incia á concedor garantia de juros

até, 7 % solHe, o capital maximo de' 500:000$000 á compa-
nhia que organlsar João de i\1onlovad para estabelacer na
Illill'gern do l'iracicaba ",ltos fornos com capacidarlo minima
d fundir, cada 11m, cm 2.t hons, 2 tonoladas de ferro o assen-
taI' apparelhos para o fabl'ico do aço, o para adJlptal' o fOITO e o
aço aos usos das outms industrias, segundo os processos mo-
dernos, e conturn outras disposições a respeito.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente
(la Provincia de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus
habitantes,que a Assemblea Legislativa Provincial decretou,
e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o Presi<lente da Provincia autorisarl0 a
concerler garantia de juros até 7 % sobre o capital m:LXimo
do (jOO:OOu$OOO á companhia que organisar João de Monle-
v:til para estabelecer na mal'gl~m do Piracicaba altos for-
no: com a capacir!<llle minima de fundir, cada nm, em 24
horas,:2 toneladas de fer1'O, e assentar apparelhos pum o
fabrico ,lI) aço, e para ullaptar o ferro e o aço aos usos das
ou tras iJlllustrÍas, segll nt10 os processos mo(lernos.

~ 1.0 8erà eff8ctiva a garantia dejuros, desde que en-
COl'pora,la a companhia, estivel' I'oalisad:t a 1." pt'estaç,lo, e
(Jurarú 30 annos,a (;onçar dessa data. Caducarú a eoncessão
'e (Iontro de quatro annos <la data do respectivo contrato
não estiver o estabelecimento em condiçõ s de fUllccionar,
salvo o (;a"o de fllrça maior devidamente pl'Ov,lIla.

~ :2 ° A companhia sllbllletto'rú a approvaç,10 do Presi-
dente da Provincia,logo que começar sua operações, o plano
e orçamento das obms [)['oJectadas, com a demonstração mi-
Jluciosa ,la exequibilidad'3 de projecto. planta e dos(;l'ipçiio
(Ia' condições da IOCõdirlade, da extenS,tO das jazidas e exis-
tencia do combustiv(~I, da força motl'iz, da capacidade dos
machinismos, possibilidade de seu assontamento,prova da dis-

Camillo A !tgusto Maria de Brito.

OURO PRETO, IS80.-Typ. DA ACTUALIDADE.

LEI N. 2M9-DE 31 DE DEZE~mRO DE 1879 .•

Autorisa ° pagamento a Severino Ferrcira da Silv~ e Presc~li~no
José Gomes da quantia de 3:575 528, importancla ?OS preJUlzos
que tivel'ào na construcção da ponte de Ventura Lmz.

15ii-, O Conego Joaquim. Jo~é de San~'Anna, Vic8-Presi-
dente da Prvincia de Mmas Geraes: I' aço saber a todos os
seus habitantes quo a Assomblea Legislativa Provincial
decretou o eu sanccionei a Lei seguinLe: . '
x.,•.•. _

t:::::-r Art. unicl). Fica o !presidente da Provincja autori-
'sado a mandar pagar (desde ja) a Severino Ferreira da Silva
e Presciliano Jusé Gomes, arrematantes da ponte sobre o
rio Ventura Luiz, na estrada que segue desta capital para
a Corte, a qu'wtia de reis 3:575$528, importancia dos pre-
juizos que ti,verã? na construcç,~o da referida ponte; re-
vogadas as dispOSições em contrarIO.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpI'ão e fação cumprir tão i~te~ramente c?mo .nella so
contem. O Secretario desta provlIlcla a faça unpnmlr, pu-
blicar e correr. Daria no Pala cio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos trinta e um dias do mez de Dezem bro
do anno do Na~cimento de Nosso Senhor Jesus Christo ele mil
oitocentos e setenta e nove, quinquagesimo oitavo da Inde-
pendencia e elo Im perio
(L. S,) JOAQUIM .JosÉ DE SANT'ANNA.

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

,ellada e publicada nesta Secretaria aos S (le Janeiro
pe 1880.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 8 de Janeiro
de 1880.
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Gamillo Augusto Maria de Br,ito.

LEI N. 2;j51-DE 3 DE ,JANEIRO DE 1880.
Considera nOI'malis!u a pl'l'fuS80ra ,lo 2,° gal'o do sexo lllusculiuo do

UUI'U i'I'U!O, D .. \lal'ía Isabel Hel'O<ll'dlllUdos Itois.
O Conegn Jüaquim .José de Sant'Anna, Vice-Prcsidcnto

da PrOVJll<':Jado ll11uas Gora0:;: Faço ::abel' a todos os seus ha-
TOMO XXX:VI. PARTE 1."

accordo com a legislação brasilei ra em vigor: as que se de-
nvC\rClll do contrato soràl) resolvidas em juizo arbitral, na.
forma que se (;(lnvencionar.

S !O. lncorl'(~ndo a companhia em qualqucr caso de
dissol uç,10, proceller-se-ha de (;(Jnfllrmidall~ com as leis em
vigor, \'ellllido em ha:-;ta publica o ostabelecimento e suas
pertenças para o reembolso da provin(;ia.

l\ào havendo lançador, a jlrovíncia arron(laril o e"tabo-
lecitllonto, e 1I1(lemni~ada que seja de taes quantias, o de-
volverá aos sub,criptores das acções da companhia, e em
falta llelles a seus legitimas successorl s.

S 11. Fica o Pre:-;idente da I'r,ovincia auiOl'isat!o a con-
celler os mesmos favores e gamntias, mediante as njferitlas
clausulas, ás companhias que se organi::mrem para igual lim,
com tanto que não exceda a garantia total á quantia de
1,800:000 '000.

Al't. 2.° Ficão revogadas as disposições em cont.rario.
Mando, portanto, a todas asaul.oridades 'a quem o co-

nhecimento e execuç;'l'l da refenla Lei p3rtenctJr, que a
ClllllpnLo e fação CUlllprir tão illteil'alllellle <':OlllOno,la ~e
contom. O Secretario dcsta Prl)vincia a falia i111P r Illli r,
publicar e correr. Dada no Pala<.:io da Pt'Jsidellcia da Pro-
in..:ia.de ~ll1l:LSGoraes, aos trinta e um llia, do moz do 1JczelU-

!.Jrd do anlH> dv ~a;;cimento Lie NI)$sOSenh.)r JO$USo11l'l:;1 o de
mil Oitocentos e setenta e nove, quin(luag0simo oitavo d<:i.
lndependencia e do Imperio.
(L. ~.) JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. vel',
Francisco Gonçalves das Neves a fez.

'Sellada e publi<.:ada nesta :,ecretaria aos 10 de Janeiro
do 1880.

- 40-

posição (acil dos materiaes indispensaveis â. construcção e
c usteio, copia do con trato dos operarias especialista:, e a t-
testação das fabricas similares em que houverem servido,
desenho dos apparelhos e descripção dos processos.

~ 3.0 O capital garantido compor-so-ha das quantias
empr.'gadas na acquislção de minas, e mattas que furneção
o combustivel, edillcios, machinas montagens destas o ou-
tras obras especificadas no ~ anterior, e accessot'ios indis-
pensaveis. .

Nas despezas de custeio se comprehonderão somente as
que se fizerem com a compra do material de consumo an-
nual do estabelecimento, salal'Íos dos operarias, 'ldlllinistla-
ção, reparos ordinat'ios e occurrer.tes.

A substituição do matorial e obras novas correràõ
por conta do fundo de reserva constituido por meio de quota
ded uzida dos lucros liquidas.

~ 4.' Logo que a companhia tiver lucros superiol'os a
10 %, começará a indemnisar a provincia dos auxilias que
houver recebido e mais ojuro de 7 % da importancia destes.

Dos lucl'OS de 10 %, 3 % serão destinados ao fundo de re-
serva e 7 % serão dados em dividendo,

~ 5.0 InJemnisada a provincia, cessará desde logo sua
responsabilidade pela garantia de juros, e sua. fiscalisação na
administração.

~ 6,0 A companhia se obrigará a prestar esclareci-
mentos necossarios à,. Presidencia, e a contratar para a direc-
ção do trabalho pessoal de idoneidade provada por titulo
scien tifico de escolas ospeciaes, dando, em identidade de con-
dições, preferencia a engenheiro da escola de Minas de Ouro
Preto. '

~ 7.° O Governo suspenderá os pagamentos se até o
10.0 anno da data do contrato' a companhia não dor divi-
dendo liquiLlo de 5 % para os accionistas, ou se deixar de
funccional' por um anno, salvo o caso de força maior divi-
damente proyada. .

~ 8,0 Pal'a o exame e ajuste de contas da receita e des-
peza havera uma commissão: composta de um agente fiscal
e um engenheiro tIa provincia e tIe um, gente por parte da
companhia.

1\. (Io:-;peza de fiscalisação do contrato,durante o tempo da
garantia, (;orrer::i. por conta da provincia.

~ 9.0 As pendencias ontre a provincia e a companhia, e
entre esta e os particulares, quando da competeneia do pod0l'
judiciario, serão decidiJl\s pelos tribunaes do imporia, de
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bitantes, que a Assembloa Legislativa Provincial decretou, e
ou sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 E' considemda normalista a professora do 2.°
grito do sexo masculino do Ouro-Preto, D. Maria Isabel Ber-
nardina tios Reis.

Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em contral'io.
Mando, portan to a todas as au toridades a quem o conh:,-

cimento e execuç,lo dJ. refel'hla Lei pertencer,que a cumprao
e fação cumprir tãointeiramonte ?Olno. n:lla se .contem. O
SecI'etario desta Provincia a faça JIOprllnlr, p.ub~lcar e ?or-
rol'. I)alla no Palacio da Presidencia .tla Pt'OVIl1Cla de ~[Ill~S
Geraes, aos tres dias do mez de JanOlro do a?no. do NaSCI-
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil olt~centos o
oitenta, quinquagesima nono da IndependenclU e do
Imperio.
(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA..

Para V. Exc. ver.
F;'ancisco GOHplves elas Neves a fez. .

Sellada e publicatla nesta Se-.:retaria aos 10 de Janeiro
de 1880.

LEI N 2552-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.

Reforma o curso do pharmacia dosta Capital.

O ConeO'o Joaquim José de Sant'Anna, Vice-PI'esidente
da Provincht de Minas Gel'aes: Faço saber a ~od~s 'os seus
habitante~, que a Assembléa Legislativa ProvlDclal decre-
tou e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 O regulamento do CUI'SO de pharmacia con-
tinuará em vigor com as seguintes alterações: .

S 1.0 O anno lectivo constará de um sÓ pcrlOdo, que se
estenderá de 15 de Março a :31 de Outubro. . .

. S 2.° As lO,tt.erias de cada anno, c.onstJtUlnd? duas ~a-
deiras, serão .lecclOnadas polos rOs[loctlvoS lente.s Letn dla~
alternaLlos e se dividirão pelos tres annos do segulll.o modo.
Primeiro anno-I'hysica, Chlmica ll1ine.ral. Seg~n(lo anno
-Ch i11I ica organ ica, Bota.n ica o Zoolog!a. 'l'Ol'(~el1'0 anno-
:Matoria modica e thorapeu tlca, plHll'll1acla. t.hoor~ca.

13 3.° Havora uma oflicilla para mal1lpulaçoes pharma-
couticas, que será frequentada pelos alumnos de todos os
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annos, a cargo do lente de pharmacia theorica, quo perce-
bera paI' isto uma gratificação addícional.

~ 4.° Os aluJllnos matriculados são obrigados á fre-
quencia; será, porom, permittido a qualquor, dopois lle a.p-
pl'Ovado nos pI'epa ra torios, fazer exame de uma ou mais ma-
tedas do curso; ~endo somente expedida a. carta de phar-
maceutico aOS quo furcln. approvaúos om todos os exames.

~ 5.° Os alumn(?s que so m~ltl'icularem em qualquer
anno lia curso pagarúõ pela matricula 30$ em duas presta-
ções, uma no principio e outra 110 fim do anno lectivo' pa-
garuõ tambcm a mesma matricula em uma só prestação
aq uel les que de accordo com o ~ 4°req ucrerom examo rle uma
ou mais materias de cada anno. A importancia das matri-
culas será empregada no custeio da oflicina.

~ 6.° ~s e.xames th~oricos constal'ão de prova escripta
e oral; a prJmelra. versara sobre gener:alidado das materias
dD exame e sera feita sem auxilio lle livros; na segunda. o
aluJllno tera urna hora durante a qual poderá consultar li-
VI'OSsobre os pontos tirados ã sorte, quo serào dilferentes
para cada examinando.

Os exaJllos de yharmacia pratica sel'ÜO feitos segundo o
programma organlsal!o pela congregação dos Icntes.

~ 7:° . As approvaçõos serão.de tres gráos: simples, plena
e com dlStllJcção.

~ 8.° Fica abolida a disposição do art. 23 do regula-
mento n. 77, gue se refere ao caso do duas reprovações na
mesma ma terJa.

~ 0." O Pre~Í1!I'nte oa Provincia,ouvindo a congregação
dos lentes, expedIra as ordens e regulamentos necessarios
para a execuçiio desta reforma.

Art. 2.° Revogão-se as disposições em contrario.
. i\Ianllo, portanto, a to(~a~.as autoridades a quem o conhe.

cll~nnt~ e _execução. da ~'ef~l'Jdi!- Lei I er1en(;01', quo a CUIll-
(ll'ao o laça0 CUllIP"Il' tao lutell'ampnto como nella sn con-
tem. O SecI'otario desta ~)rl)vincia ~ faça imprimir, publicar
e COITer. Dada no l'alaclO da Pl'esldeucia da Pr()vineia de
J\Iina.s Gemes,. an.s tres dias do mez do Jallei,'() do ann~ rio
NaSClll1ento de 1 osso Sonhol' ,Jesus Chrisjo de lIlil oitoc ntos
e oi t~nta, quinq lJagesimo nono da Indopeudellcia e do
Imprmo.
(L. S) JOAQUll\lJosE DE SANT'ANNA.

. Para V. Exc. ver. .
EFequielAu{}Hsto Nunes Bandeim a (oz.

1'0)[0 XXXXVI. PARTE 1.&
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G.amillo Auguslo Maria de Brito.

Art, 1.0 São considerados vai idos,para a obtensão do di-
plomas de nOl'lnalistas, os oxames que pPl'ante a inspectoria
gemI prestarão os professoras pl'imarios de Quelllz, ,lo.lo
Martins de Souza Leal e D. Anna Balbina Je Noronha Leal.

Art. 2.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.
l\fand@, portanto, a todas as au tol'i(laues a quem o COIlho-

cimento e execução da refel'i(la Lei pertencer, que a CUll1-
pl'ão e fação cumprir tão inteiramente como !lella se (.:on-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicat'
e correl'. Dada no Palacio da Pl'osil!encia da Provincia do
Minas Geraes, aos tl'es dias do mez de .Janeiro do anno d(
1\ascimento de No<;so Sonhol' .Josus Chl'isío de mil oitoccnto~
e oi tenta, qui nq uagesirno nono da Independencia e do Im perio.
(L. S.) JOAQUIMJOSE DE SANT'ANNA,

Para V, Exc. "el'.
Ezerzuiel AugltSlo Nunes Bandeira a fez.

Sellada e publ icada nesta Secretari~ aos 10 de Janei 1'0

11e 1880.

Camillo Augusto Mw'ia de Brito.

LEI N. 2554-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
Considera validos, para a obten,âo .de diplomas do .normalistas, os

oxames quo pOl'anto a inspeetoI'la gorai prestarao os professores
do Queluz, João ~lal'tins do Souza Leal o D. Anna Balblna de
NOl'uuha Leal
O Conego Joa::.luim José de Sant'Anna, Vice-Presidente

oa Provi ncia de Minas Gentes: Faço ~aber a todos os seus
habitantes,que a Assemblea Legislativa Provincial decretou,
o eu sanccionei a Lei seguinte:

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 10Je .Janeiro
de 1880.
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LEI N. 2553-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
!Jeetar'!l que a fazenda transfel'Ída para o termo do Queluz, em vir-:-

tu<io da lei n. 1903 de 19 de Julho de 1872, denomina-se Saudt
e não Saúde.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente
da Provincia de Minas '1el'aes: Faço saber a todos os seus
habitantes.que a Assemblea Legislativa Provincial decretou,
e eu sanccionei a Lei seguinte:

A.rtigo unico. A fazenda que a lei n. 1905 de 19. de
Julho de 1872 transferio para o termo de Queluz, denorlllD:a-
se Sandi e não Saúde; revogão-se as disposições em contrarIO.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conho-
cimento e execução da referiua Lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão. in~eil'amente ~OlllO.n~I,1ase con.~e~.
O Secret,trio de~ta PI'OVlllC1a a faça Jlllpnmlt, publlc<tl .e
correr. Dada no PalaclO da Presidellcia (la Pl'OVillCla de ~1I-
nas Geraes aos tres dias do mez de Janeilo do anno do
I;a~cilllent(;deN()sso Senhor ,Jesus Chl'isto delllil oitocentos
e oi ten ta, qUÍllq uagesimo nono da lndependencia e do lm-
pel'io.
(L. S,) JOAQUIM JOSE DE SANT'ANNA.

Pam V. Exc. ver .
.Ezequiel Augusto Nunes Banàeim a fez.

8ellada e publicada nesta Secretaria aos 10 de Janeiro
de 1880. ' •

Camillo Augusto Mw'ia de nrit~.
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EIQva i cidade ás Villa~ do Monte Alelil'Q o S. Qonçalo do Sapllcahy
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Camillo Augusto l\1aria ele Brito.

LEI N. 2555-DE :3 DE JANEIRO DE l8S0.
Concocle Reis mezos do licença com OI'denado a Cundido Eloy Tai-

sara do Padua, 2.0 official da Dil'ectoria de Fazenda.

O Conogo .Joaf[uim José de SanL':\nna, Vice-Pre'idente
da Provi\lcia de Minas Geraos: Faço saber a todos os seus
l1abitantes,quo a Assombleu Legislativa Provincial (lecretou
e ou sanCCiOIl81 a Lei segu in te:

Art. \lnico. Fica o Governo Provincial autorisMlo
para conceder a Candido Elny'l'iJssara de Padua, 2.0 om.
cial da Directoria de Fazenda, seis mezes de licença, com
ordenado, para tratar de :ma saude, onde lhe convier; 1'0-

vogadas as disposiçc}es em contrario.
l\Iando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprilo e fação cumprir tão inteiramente como nella
'e contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e COITer. Dada no Palacio da Presidencia da
Pruvincia de Minas Geraes, aos tres dias do mez (113 Ja-
\leiro do anno do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Chris-
to (Ie mil oitocentos e oitenta, quinquagesilllo nono da In-
dependencia e do Impel'io.
(L. S). JOAQUIMoJOsÉDE SA~T'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Luiz José de Oliveira 2. fez.

Sellada e publicada nesta Socretaria aos 27 de Janeiro
do ISSO.
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Camillo Augusto Maria de Brito.
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contem. O Secretario desta Provinda a faça imprimil', pu-
blicai' o COITHr. Dacla no Palacio da Presidenela da Pl'oriu-
<.:iade ;\fin:Ls Geraes, ao' tres dias do mel. rle .Janeiro (lo
anno rio Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de rnil
oitl)CHlltos e oitenta, quinquagesimo nono da Illdep~llden-
cia e do Imperio.
(L. S.) .1OAQUBI J OSI~ DE SANT' ANN A.

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

Sellada e publica'da nesta Se<.:retal'ia aos 27 ele Janeiro
de 1880.

Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2558-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
Declara effectivo o provimento das nOl'malistas que tiverem pelo

menos seis mezes de exel'cicio interino em qualquer cadeiril e
tonhão dezosete annos de idade.
O Conego Joaquim José ele Sant'Anna, Vice-Presidente

da Pl'ovincla de Minas Geeaes: Faço sauer a todos os seus
haiJitantes,que a Assemulea Legislativa Provincial decretou
e ou sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. As norma listas tituladas, e que tiverem
pelo menos seis mezes de exercicio interino em qualquer ca-
deira, poderáõ ser nomeadas eírectivamente, de'rlo que te-
nlüi.o dezesete annos de idade completos; revogaàas as dis-
posições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o cO*
n1tecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cUJllprão e fação cumpl'Ír tão inte.iralllente como nella se
cnntem. O Secretario des a Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e coreor. Dada no Palacio da Pre~idoncia ela Provin-
cia ele Minas Geraes. aos tre~ dias do mer. de Janeiro do
anno do Nascimento'de Nosso Senhor Jesu' Chri~to de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independen-
cia e do Irnpel~io ..
(L. S). JOAQUD1 .Ia E' Dl-; SA.NT'ANNA

Para V. Exc. ver,
Ezequiel Augusto Nunes Bandeú'a a fez.

TOMO XXXXVI. PARTE La

LEI N. 2557-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
/, ,

Transfero para a povoaçiio de S. Lourenço. elev,ada a catogOrla
de Viila, a s~de do lIlunicipio do Manhuassu ..
O Conego Joaquim Jo~é de Sant'Anna, Vice-Presidente

da Provincia de Minas Geraes: Faç? saber ~ t?dos os seus
habitantes,que a Assemblea LegislatIva Provlllcml decretou
e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica transferida para a povoaçãO de S. .r.•.OI~-
renço, elevada á categoria de Villa, a se,te do mUl1lClplO
do Manhua:-liJu.

Art. 2, o Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando, po1'tanto, a todas as, autori.'1ades a quem o co-
nhecimento e ex(~cuçãO da refeI'lda Lei pertencer, qllo a
cumprão o fação cumprir tão inteiramente como neHa se

o Conrgo Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidento
da Provin<.:ia de ;\linas Geme,,;: Faço saber a todo,,; os SOIlS
habitantes,qne a Assemblea Legislativa Provin<.:ial necl'etou
e eu sanc<.:i"llui a Lei segulllte:

Art. uni<.:o. Ficão ele\'arlas ti. cidades ao;; Vill;ts do
Monte Alegl'e e S. Gonçalo do Sapucahy; revogadas as
disposiçõe" em contrario.

~Iando. portanto, a torlas as a~torida.des a qU.Cl:1 o co,-
nhecimento o execução da refenda LO! pertencCl, quo ,t
cumprão e f:1Ç<10cU~lprir tão int?il:~men,te c~mo ,.ne!~a se
contem, O Se~rotal'lo desta P 'OVln<.:laa iaça Impllmu: p~-
ulicar o correr, Dilda no Pala<.:io da Pro~ldencia (~aPI'OVlnCla
de Millas Geraes, aos tres (lias do mez rle !anelro (:10a~no
do Nascimento (lo Nosso Sonhor Jesus Chl'lstll de nnl Olt~-
cen tllS e oitenta, q u illq uage,>Ímo nono da lndependen<':la
o do Imperio.
(L. S), JOAQU11II JOSE' DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Ezequiel Augusto Nunes Bandeü'a a fez.,

Se11arla e publicada nesta Secretaria aos 27 do Janell'O
do 1880.



- ;")0-

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 27 de ,Janeiro
da 11:5ôO.

Camillo Augusto Ma?'ia de Brito.

LEI N. 2559-DE J DE .J,ANEIRO DE 1880.
Declara que nem a Lei li .1065, nom a de n. 2138 pl'ohibe que

exerçiio cargos publicos estipendiados e accumulem os respecti-
vos vencimentos os aposentados íorçadamente, em consequencia
de demissão.
O Oonego Joaqnim:.Joséde Sant'Anna, Vice-Presidente

da Provincia de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus
habitantes,que a As!'elllb1ea Legislativa Provincial decrelou
e eu sanccionoi a Lei seguinte:

Art. unico. Nem a lei n. 1065 de 5 de Outubro de
1860, art. 1.0, nem a de n. 2138 de 27 de Outubro de 1875,
art. 5.", prohibe que exerç,lo cargos pub1icos estipendia-
d'>s e accumulem os re~pectivo' vencimentos os emprega-
dos aposentados foryadamente, em consequencia ue demis-
são; revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nheci men t'o e execução da referida. Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão int~iramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça impl'imir, pu-
blicar e coner. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos tres dias do mez de Janeiro do
anno do Na"cimento de Nosso Senhor .Jesus Ohristo do
mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Indepen-
dencia e do Im perio.
(L. 5.) JOAQUIMJ(}SI~DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
E zequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 27 de Janeiro
de 1880. ~ .

Camillo Augusto iYlm'ia de Brito.

LEI N.2560-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
Declara que os exames para oLtensão de titulos de normali~tas,

independente de matricula e frequencia das aulas do respectivo
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curso, poderão ser pl'estados em todo tompo e em qualquer das
escolas nOl'maed da pl'ol'incia,

O Oonego Joaquim José do Sant'Auna ViCO-Pl'e 'iden-
te (la Proviucia de Minas Gentes: Faço sab~r a todos os seus
habitantes, que a Assemb1ea Leg-islativa Provincial decre-
tou, o eu sancCÍ"onei a Lei seguinte:

Art. L" O" exames para obtens;lo do titlllos 110 nor-
malisias, independente de matl'icula o frequencia das aulas
do respectivo curso, podel'ito seI' prestados pelos cidadãos
que os requer~rem, em todo tempo e em quu1quor das esco-
las normaes da Pl'ov,incia, devel1l.lo ta os examos seI' vagos (l

sobre todas as maiel'las quo constltuolO o cur'o nOl'llIal.
S unico. Serão. unidos <Í." provas escripias de taes

exam8S os votos ,motl~ados dos examinadores e com o pa-
recer do respectIvo (itrector ser;10 remetlidos aü inspector
gOI'al, que.o s submettorú ao .i lIizo de um dos membros do
c~)nselho tlIrector,o qual o emittirú aCOl'ca das provas oxhi-
bulas pelos candidatos o do j li izo dos examinadores, acei-
tando-o ?lI ~lOJificando-o, e declararú por escripto os moti-
vos que J ustlfiquem o seu parecer.

Art. 2." Rovogão-se as disposição em contrario.
~lando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhOClI~ento e execuçiio ~la referida Lei pertencer', que a
cumpr';tO e faç<1o cumpt'lr tiro iu teir:unento como nella se
contem. O Sdcretario desta Provincia a faça imprimir,publi-
cal' e ':01'1'01', Dada no Palacio da Presidencia da. Provi [leia
do :Minas Geraos, ao, tres dias do mez de Janoiro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Ohri5to de mil
oitocentos e oitenta, quinquagosimo nono da Independencia
e cIo Imperio.
(L. S,) .JOAQUIMJOSE DE SANt'ANNA.

Para V. Exc, ver.
Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a f(l7..

Sellada e publicada ne .ta SecI'etaria aos 27 do Ja.
neiro de 1880,

Camillo A U[/usto dar;ia ele Brito.

TOMO x.xxxvr. PARTE 1.~
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Camillo .ti uguslo J1[w'ia de 13r'ito.

N.. ).

LEI!'!. 2,-)():I-DE :.1 DE JAl\'ElIW DE J '80.
Manda pagar ao cÍlllld,io Manool '\Iron~o Rodrig'110S .Junior 11 Ijllôlll lia

dI) ~)Ul .. :)l~ IS.,pô'o\' lJiénlO (!ll accrcscirno da 01.>1'a(le paredõe~ ""-
na ponte sobro o PomiJa, no podo do Santo Antonio.
O Couego .Joaqnilll .iOS()do Sant.'Ann~, Vice-i'l'o"idem-

to da Provincia rIo Mina:; Gc.l'aos: Fae;o :;abel' a ti)(lus o:;
seu:; habi t<intHs, q no a A~seIllbloa Legislati Vil Prol \' ineial
decrdou (J eu ::;ancciouei a Loi seguinte:

Art unico. O Presidente da Provincia lllandal'ú pa-
:.;ar peb \'()rha-cxel'cicio~ tindo;;-a danoel Alfon,,1l l{'(dl'i-
:"110-' .Jllnior, empl'eiteir) da C()nstrllc\~üO d:1 pllntn s"hl'e o
1'01l111:t no podn dA Santo Antonio.a q11:lntia dlJ \)01$512 1';;.,

importaneia elo aCL:I'e"cimo de obra prOVenibl1te <le pal'edi}e,'
'l'()~IO XXXXVI. l'Alt'l'E I."

Art. 1.0 O oflicio de escl'iv:1o do civel e ~rilllê e ta ...
!Jtll1ião de nolas do lnuuicipio do l{,io Preto fica divirlido em
dous com as denolllinaçeius de 1.0 02.° tabellii1o. O 1.0, alem
d:ts attribuições de e,'crivào do crillle, civul e tabul1i;lo do
notas, trabalhará pl'ivativamoule 110 juir.o da pl'o\'edoria e
ao ~. ° pertenceni.õ as execuções ci veis.

Art. 2.°. Fictid r(~vogada' <1.3 di.'posições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autori(\;vles a l[lll'lll ()

conhecillJOutn e e:t'cuç<lo da rel'erida Lei pert.ellcer, I[UO

a CUlIlPI';iO e l'a(,;ào ,;uIJlprir t:l0 illt.eiramollto COIJlOllol1a se
contom. U Secretario desta Proviuci:t a faça imprimir. pu.
blicar () COI'l'QI'. Dada 1111 lJala~io lia Pre::;ic!oncia da ]'1'0-
\'inda de Minas G '1'aes, aos [re, !lia' do IllC'Zdo .J:1I10irLl(lo
<luno do ,lascilll'nl I (lo 11tlSSOSenhor Jesus Chri::;[o do lIii:
oiL,)crut,)s e oitC:llt I, ljUinl[llagesiltltl JlOllO (la lndrpunt1úuGia
() do 1mporio.
(L. S.) ,lo \QUDI .J,ISÉ DE SAN'l"ANNA

Para V. E.:c. ver.
Ezequiel .ti uguslo Nunes Dúndeú.(t a fez.

Sollada o puhli ;arl'a ne"la Secretaria ao: 27 do Juu.w
ru de 1880.

Camillo Augusto Maria ele 13rità:

LEI N. 25GI-DE:3 DE .JANEIRO DE 1880.
Dl)clara quo o eml'rogallo que contar vinte e seis annos de efl'eetivo

exol'cicio o tivel' p,'estado sel'viços rel:ltivos á guerra do Parll-
gU:lj' I) om conducção de fundos pu1.>licos, podorá SOl' aposentado
com () respecti vo ordena~o.
O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-

te da Provili<.:ia de JVlinas Gerae~: Faço saber a todos os seus
habi tautes, que a AssombIea Legislati va Provincial decre-
tou, e ou sauccionei a Lei seguinle:

Artigo unico. O ompreg'arlo do qualquer repartição
provincial, que contar viute e seis annos de effectivo exer-
cic:o o que ti ver prestado serviço' em reL"l.ç<loa guelTa do
Paraguay e em conducção de fundos publicos, poderú ser
aposontado com O respectivo ordenado; revogadas as dispo-
sições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento o execução da refenda Lei pertencer, que a
cumprão e façã.o cumprir tão inteiramente como neUa se
contem. O Secretario desta Provint:ia a faça imprimil', pu-
blicar e correr. Dada no PaIacio da: Presidencia da Provin-
cia de Minas Gerae;;, a03 tres dias do mez de Janeiro do
anuo do Nascimento de No,5o Senhor .Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia
e do Imperio.
(L. S.) JOAQUD[JOSI~ DE SANT'ANNA.

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

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 27 de Janeiro
de 1880.

LEI N. 25G2-DE 3 DE .JANEIRO DE 1880.
Divido om dous o officio do e.•crivão do civel e crime do municipio

do Rio Preto.
O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-

te rIa Província de Minas Geraes: Faço saber a todos os ~el1S
habitantes, que a A~semblea Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sunccionei a Lei seguinte:
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de alvenaria e atorrá na avenida esquerda da mesma POll-
te; revogadas as di 'posições em contra rio.

:\lando, portanto, a todas as autoridades, a quem o co-
nhecimentu e execução da referida Lei pertent:er, que a
cumprão e far;ão cumprir tilo iuteiramente como nella ~e
contem. O Secretario desta Provincia a (aça imprimir,
publicar e corror. Dada no Palacio ela Presidencia da Pro-
vint:ia de ;\linas Gerae', aos tres dias do mez de Janeiro
do auno cl(, Nascimento de Nosso Sonhor Jesus Chl'isto de
mil oitocentos eoitenta,quiJH}uagesimo nono da lndependen-
eia e do luqlürio.
(L. S.) JOAQUW JOSE' DE SANT'AN"NA.

• ara V. Exc. ver.
Luiz Jose de .Oliveira a fe.z.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 27 de Janeiro
de 18(':)0,

Camillo Augusto Maria ele Brito.

LEI ll. 256'1-DE ;3 DE J At\EmO DE 1880.
Autorisa u GOVI'rno 11 subvencionar' ,!iver'sas matrizes COlll a (}uall tia

de 1:00::)"000; cum a de 3:000, '000 os concertos e I'QIHlI'OS

dH que Ilecessi ta a edrada do U bá ao lIrl'Uiai da Conceição do
Turvo e com a de 5:000" a rcconstrucção da ponto sobl'e o rio
Ubá. I

O Conogü Joaquim ,Jose de Sant'Anna, Vice-Proú-
den te da Provincia de Minas Geraes: Façu sa bel' a tudos os
seus habitante', nue a AsselOblea Legislativa Provincial (10-
Cl'ctou, e eu saIH:eionei a Lei seguinte:

Art, 1.0 Fica o Govemo autorisado a subvencionar
com a quantia de l:000$000 as obras de cada uma das ma-
trizes das seguintes freguezias: S. ,José do Barroso, Presi-
dio, 13agres, Sapé, S. José de Tocantins, do termo de Uba;
Santo Antonio de Patos, termo do mesmo nomo; ,S. Sebas-
tiüo dos Afilicto', S. Miguel do Anta, Al'l'ipia(ios e Cidade
Vi(;osa de Santa Rita do Turvo, todas da mesma cidade;
e S. Sebastião do H.io Preto, termo da Conceição.

~ 1.0 Fica ;gllalmente o governo autorisado a des-
pQnder até 3:000$000 com o'. t:oncertos o reparos de quo
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necessita a estrada quo da cidade de Ubá ~eglle para o ar-
raial da Conceiç1LO d(l Tuno, passando pela serra da The-
re!,;}.

~ 2," E' igualmente o Go\'ol'no autori~:ado a despender
a((\ 5'000$000 com :.t rec(,nstl'ue«:10 da ponto :<ubro o rio
( iJit eutro as !'tIaS do Barreiro e CalJibó na cidade (lo nle~-
mo nome.

~ :3.0 Todas «1.as quota~ scrüo pagas pelo verba-
Oilms Pnblicas-d" orçamento \"igcuto ou rto vindouro de
igual I'uilrica, si a d .. adual esti\"cr osgotaria.

Art. 2. o Revog.lo-se as (iisp"sições 'Ill contrario.
j\lanr!o, portanto, a t()da~ as autcrit1at!es a quem o co-

nlHJeimento e execlI:;:tO tia l'efel'Hla Lei per 01lCel', que a
'umpn'lo e faç:lo Cll!lIjlril' tão inteir<llllente como nella se
CO,1l1PllJ.O Secrptario ,Iesta h'ovillda a faça illlprimir, pn-
Idlt.:ar () (;Ol'l'el', Dada no Palado da Presidencia da Pro-
vin(;la de Minas Ger;le.;, ai);; tres dias do IlIeZ de Janeiro (In
<IIIllO<lo 1 'ascimenío do N. sso Sl'nhl)r ,Je~n~ Chri ..w d" IlIil
oitO(;elltos o oitenta, (lU i lllIllagesilllo llono da Illcl(~pGndullt:ia
H do !Iupel'io.
(L. S.) JOAQUIM JoS}; OI' .'ANT'ANI':\.

Para VExe. ve.l'.
Lui~ José de Oliveira a fez.

Soltada e puhlicada nesta Set.:retul'ia aos 27 de Janeiru
de 1 80,

Cwnillo Augusto Mm'ia ele Bi'ito.

OURU l'RETo-18I'O, TYPOGRAPIllA DA ACTUALIDADB.



LEI N. 25G5-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
J~lova á froguozia os districtos do S. Pedro o Commorcinho, do mu-

nicipio du Al'assuahy, Cl'oa os districtos das Catingas o Peixe
Crú, o ostaboleco as suas divisas.
O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente

da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes,que a Assemblea Legislativa Provincial d.ecretou
e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1. o Ficão elevados á categoria de freguezia os
districtos de S. Pedro e COllúnercinho. ambos do municipio
do Al'ussuahy, com as mosmas divisas.

Al't. 2. o Ficão elevadas a districto as povoações de-
nominadas Catingas e Peix.e Crú, aquella do termo do
Al'assuahy e esta do de Minas 1ovaS.

Art. 3.0 As divisas do elistricto das Catingas serão
marcadas pelo Governo, ouvida a respectiva municipalida-
de, e as elo Peix.e Crú serüo pelo Rio.I equitinhonha com
as fl'eguezias do Grão Mogol e Itacambira, pelo Ribeirão da
Lllcinda com a de Barreiros, e pela estrada real, que parte
do Cabo Verde, e vvi tel' ao porto da Desejada, com o da
Piedade, a que pertence o referido Districto.

Art. 4. o Revogão-se as disposições em contrario.

Mando. portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
clllllprão e faç,'iOcumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario de~ta Provincia a faça impt'imir, pu-
blicar e COITer.Dada no Palacio da Pre:;idencia da Provincia
de :\linas Geraes, aos tres dias do mez de Janeiro do anno
do Nascimento de Josso Senhor Jesus Christo de mil oito.

FOLHA N, 6.PARTE La
1879.

TOMO XXXXVL



Camillo Augusto Maria de Brito.
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Camillo Augusto iI.Im'ia de Brito.

6.

LEI N. 2~68-nE 3 DE JANEIHO DE 1880.
,I'oa cadeil'as do instl'llcçào pl'imal'ia c secundaria em divel'Ras 10-

calirlades, e fiutorisa o Govorno a passar cartas de phal'ma-
Cllllticos a diversos cidadàos.

O Conego Joaquim JO'é de ::lant'Anna, Yice-Presidente
h Província (le Minas Goram;: Faço saber a todos os Se\lS
O~lO XXXXVI. PARTE l.& ,

LEI N. 25G7-DE 3 DE JANEIRO DE 1879.
Manda pagar illtegfalrnento aos al'l'omatautes da I.a e 2,& secçõeS

da estl'll.da de .l\fal'iallna á Diamantina a importancia da ultima
prostaçào á que têem Jil'eito.

O Concgo .Joa:}uim José rle Sant'Anna, Vice-Presidente
11: !'rovillt:Ja do l\lillas GOl', es: Faço saber a touo:-; os s us
habitantes,que a Asselllblea Legislativa Provincial decretou,

eu sanccionei a Lei seguinte:
Art. unico. O P,'esidente da Provincia mandaI'à pagar

integralmente aos arrematantes da 1a e 2. a secç~õos da estra-
da de ~Iariallna à Diamantina,Antonin FerI' ir:uTeves eJoão
los ~antos Figueiredo, a ill1portancia da ultima prestaçii:o,
á (1\18 tec;m direito, segundo os <.:ontrato' celebrados, dis-
pensados da conservação gratuita por um anno, e revoga-
da.. as disposições em contrario.

n1:lndo, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e exet:ução da referida Lei perten<.:or, que a
lllllprao o fação <':ull1jH'ir tão inteiralJlente como nolla ~o
llltum. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,

}uhlicar G C()l'rer, lbda no Palaeio ela PresidOlwia da Pro-
vill.:ia de Minas GOI'aes, aos tres dia' do mez do .Janeiro do
< 1I110 do Nascimento do Nosso Senhor jesus Ohri,'to de mil
iLllccntos e oi t.enta, q u illq uagesi mo nono da. lndependen-

cia o'(lo Imperio.
(L. 5,) .JOAQUIlIl JOSE' DE SANT'ANNA.

Pam" V. Exc. vor.
Francisco Gonsalves das iVeves a fez.

e publicada ne~ta ~ecretaria aos 31 de Janeiro

Janoiro
,

Camillo Augusto Alaria de Brito.

quinq uagesimo nono da IndependQn<.:ir.centos o oitenta,
e do Imperio.
(L. S).

Para V. Exc.
JOAQúIM JOSE' DE SANT'ANNA.

ver.
Luiz José de Oli'vei,'a a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 31 de
do 1880.
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LEI N. 2566-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
Desmembru a fazeuda do Bom Jardim da freguezia dos Tros Co-

rações do Rio Verde, o a iucol'pora â freguezia de S, Thomó Jas
Lettras.

O Oonego Joaquim José de Sant'Anlla, Vice-Pl'e:iidente
da Provincia' de :Minas Geraes: Faço saLer a todos os sous
habite'mtes,que a AssembleaLegislativa Provincial decretou
e eu sancciouei a Lei seguinte:

Art. 1.0 A fazenda do Bom Jardim, da freguezia dos
Tres Oorações do Rio Verde, municipio da Oampanha, da
qual é proprietario o cidadão/José Iguacio Ferreira, fica
desmembrada ldaquella fl'eguezia e illl:Orporada a de S.
Thomé das Lettras, do municipio de Baependy, tanto na
parte civil, como na ecc1esiástlCu.

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

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da PresidenCla da Provin-
cia de I\'linas G8raes, aos tres dias dQ mez de Janeiro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Ohristo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Illdependell-
cia e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIM JoSÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Luiz José de Oliveira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos :31 de Janoi 1'0
de 1880.
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habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Ficão creadas as seguintes cadeiras de in-
strucção se~undari'l:: de latim e francez, nas cidades de lta-
jubà e Rio Pardo, no arraml de Taquarassú, do municipio
de Caeté; de portuguez e geographia, na cidade de ltabil'a;
de francez e portuguez, na cidade de Santa Barbara, send
substituida por esta a de latim e de france~ ja existento
na mesma cidade.

Art. 20 Ficão creadas as seguintes cadeiras de instruc-
çilO primaria para o sexo masculino,nas seguintes poyoa<;ões
do municipio da Conceição do Serro:-Sant'Anna dos Frei.
xados, da freguezia de S. Francisco de Assis do Parauna;
Ouro Fino, da freguezia de N. S. da Apparecida de Corre-
gos; Corrego Alto, da freguezia de Santo Antonio do l{,io
Abaixo; e uma cadeira do sexo feminino na povoação rio
S. Sebastião do Rio Preto, do mesmo municipio. Municipio
da ltabira: para o sexo masculino, no lugar denominaria
Macuco, da freguezia do Carmo. I\'Iunicipio de Santa 13al'-
bara: para o sexo masculino, no lugar denominado 13atr'as,
da freguezia de S. Gonsalo do Rio-abaixo. :Municipio d'UIJ;'l;
para o sexo feminino, nas freguezias de S. José do Barroso.
S. José de Tocantins e Santa Anna do Sape. Municipio rIo
Piranga: para o sexo feminino, na freguezia da Oliyeira.
Municipio do Juiz de Fora: para o sexo feminino, uma ~(;-
gunda cadeira na eidade; para o sexo masculino, na~ fre-
guezias de S. Sebastião dr, Chacara e de N. S. do Rosario.
Municipio da Christina: para o sexo masculino, nas po-
voações denominadas-Sitio do Monte e Tres Pinheiros, am-
bas da freguezia da cidade; nas povoações denominadas-
Turvo e Pedra, ambas da freguezia de Santa Catharina; na
povoaçãO denominada-Bocaina, da freguezirl: do Carmo.
Municipio da Ayuruoca; para o sexo masculmo uma so-
gunda cadeira na cidade. Municipio da Campanha. para
o sexo, feminino, na freguezia das Aguas V írtuosas do
Lambary. Municipio de S. Gonçalo: para o sexo f?n~i~ino,
na freguezia de Santa Anna do Sapucahy. MUIllClPIOde
S. José d'El-Rei: para o sexo masculino, na povoação de-
nominada Patusco, da freguezia de Prados. Município tI
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~vello: para o ~e~? masculino, na povoação denominada
Il'ro Alto, d.od~s~l'lcto de Bagres. Municipio da Viçosa:

'lI<l,0, s,oxo f13Il1111lnO,uma segunda cadeira na cidade.
llnlC'I~lOde ~avras: para o sexe feminino, uma segun-

a cadeIra na clClade.
Art, 3,," Fica o ,Governo autorisado a passar carta de

l~arl~laceutlCo aos cl~adão~ s.eguintes: Antonio Rodrigues
IOttl, ~\ugusto da Silva hels, Francisco Alves de Bar-

o Ill~blãO, João Baptista da Fonseca Junior Ricardo
,regrtno de QlIeiroga, Candido Augusto Muniz: Jose Ca-

J 1110, Brandi'ío, Candiclo Augusto de Godoy, Bento
Yllltdo Coelho e Anacleto Tavares Carmo, todos me-a 'mte exame perante a commissão nOll1eada pelo mesmo
overno.

Art. 4.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.
, Mando, portanto, a totIas as autoridades a quem o conhe-

cl1~ent~ e ..?xecução da referida Lei pertencer que a cum-
prao .e.(aç:~ocUl?prir tão,in~eiramente ~omo n~lla se contem .

. eCletallo desta ProvJl1cl:l, a faça Imprimir publicaI' e
C?I~rC,I'..Dada no P~lacio ,da Presidencia da Pro,~incia de i\Ii-
n,ls,5,eIaes, aos ';I'es <lIas do mez de Janeil'o do anno do

a~cl1nentod~Nosso S?nhor Jesus ChrisLO de mil oitocentos
e ol,tenta, qUlr.quagesnno nono tIa Independencia e do Im-
Iel'Jo.
(L. S,) .JOAQUIMJosE DE SANT'ANNA

Para V. Exc. ver. .
Luiz Jose de Oliveira a fez.

de 1~~6~ada ~ publicada nesta secretaria aos 31 de Janeiro

Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2569-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
Elova ó.. f~'e\5uozia o districto do p9.Z do S. Podro dos Forros do

mUlllclplO da Ponto Nova,' o marca-lho as respectivas divisas.

O ~on~go Joaq.uim José de Sant'Anna, Vice-Presidente
da ~rovlllclél de Mlllas Geraes: Faço saber a todos os seus
]labItantes, que.a A.ssemblea Legislativa Provincial decre-
Oll, e eu sanCClOnOla Lei seguinte:

TO~lO XXXXVI PARTE 1."
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Art. 1.0 Fica elevado à freguezia, com a mesma de-
nominação, o di::;tl'icto de paz de S. Podro dos FetTOS, do
municipio da Ponte Nova.

Art. 2.0 As suas divi 'as set':.lõ as seguintes: com a
freguezia de N. S. ela Conceição do Casca ou l3icudos pelas
vet'tentes do Carrego de S. Pedro dos FOlTos, l)['ocurando
as vertentes do Carrego da Sapucaia, e por este abaixo, ate
fazer barra com o H,IO Casca, seguindo o IHesmo abaix.o
até â baiTa com o Rio Doce, de-'cendo JJOI' este auaixo
até ao Rio :Matipoo, e subindo por e"te acima; com a 1'1'0-

guezia de S Francisco do Vermelho, di vid ida pelo Rio l\Ia-
tipoo. e pelo Rio Vermelho acima, dividindo com a sena
de S. Manoel, e por esta acima ate ao E:::pigão dos Estouros,
quo fica dividindo com a freguezia do Abre Campo por
suas vertentes e por e-;to em rumo,comprehendendo as ver-
tentes da' fazendas do Carlos Francez e do alferes Fran-
cisco José de Oliveira.

A rt. 3.0 Revogão-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprito e fação cumprir tão inteiramente como nella
se contem. O Secretario desta Provincia a faça imprilJlir,
publicar e correr. Dada no Palacio (la Presidencia da
Provincia de Minas Geraes, aos tres dias do mez de .Ja-
neiro do anno lIa Nascimento de i 10S50 Senhor Jesus Cht'i '-
to do mil oitocentos e oitenta, quinqnagesirno nono da In-
dependencia e do Imperio.
(L. S). Jo QUIMJosE DE SAN'l"ANNA.

Para V. Exc. ver. .
.Augusto J.1Iw'ciano da Costa Lima a fez.

Sellada e publicaua nesta Secretaria aos 31 de Janeiro
de 1880.

Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2370-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
Desmembr-a da froguezia de S. João Nepomuceno, termo de Lavras,

e incorpora á do Espírito Santo dos Coqueiros, do da Boa Es-
perança, as fazendas dos cidadãos Manoel Joaquim Barbosa e Se-
veriano Antonio Barbosa.

- 63-

o Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente
t l~rovincia de Minas Geraes: Faço saber 'a todos os seus
'~uJLante ~,que a Assemblea Legislati va Provincial decretou
li sanccionei a Lei seguinte: '
Art. unico, Fic,10 desmembradas da freguezia de S.

J )(10 NepQrnuceno, tot'mo de Lavras, e incorporadas, tanto
111 ll!lrto civil c?mô oeclesiastica, á freguezia do Espirito
,lllto .110"; CoqueIros, termo da Boa Esperança, as fazendas
do' ctdadi'ios l\Ianoel Joaquim BarboSlt e Severiano Anto-
n~o I3~rbosa, com suas respecti vas di visas; revogadas as
dlSposlçõe~; elll'contrario.
. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
CII,nellto e exe~uç~o:Lt r~fel'ida Lei pertenc~r,que a cumprão
lação cllmprJr taollltelmmente cOlno nella se contom. O

S cl'etal'io desta Pt:ovincia a ~aça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no PalaclO da Presldencia da Provincia de Minas
~eraes, aos tres dias do moz de Janeiro do anno do Nasci-
mento de I osso Senhol' .Jesus Christo de mil oitocentos e
oitent~, quinquagesimo nono da Inclependencia e do
lmpclt'lo. .
(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 31 de Janeiro
de 1880.

Carnillo Augusto Maria de Brito,

LEI N, 2571-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
Antorisa o Governo a mandar admittir a exame de algumas materias

do curso de pharmacia diversos alumnos do mesmo curso.
O Corrego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente

da ~t'ovincia de Minas Gemes: Faço sabet' a todos os seus
habItantes, que a Assembléa Legislativa Provincial decre-
tou, o eu ~anccionei a Lei seguinte: .

Art. 1.0 Fica o Governo autorisado a mandar admit-
tit' a exame das materias que constituem o 1.0 anuo do
curso de pharmacia os alurnnos ouvintes, Antonio Martins
de ?!Ienezes Junior, Pedro do Moura Estevão Desiderio
1 'epomllceno da Sil va Rodarte e Arthur Rodrigues Tito.
TOMO XXXXVI. PAltTE La
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Camillo Augusto Maria de Bt'ito.
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Mando, portanto a toda>:as t 'd dil~ento e execução da ['efe~ida a~ ~>rIa es a quem o conhe-
I'1'<lO () fação eumpl'ir tão intei ' el ptertencer, que a cum-

111. O SeCl'etal'io desta Pr . r,~men e como Ilella se con-. ')vmCla a faça impri' bl'
CulTor. Dada no P-lIacio da P 'd' mlr, pu !Cal'
inHSGeraos, aos tr~s dias do resl ~ncla ~a Província de

1 • seimenta de Nosso Senhor J~~~: Che}~neJro ?O .anno do
oitenta, quillquagesim lIS o e mil oitocentos

Imp0l'io. o nono da lndependencia e do

(L. :SI) , JOAQUIM JoSÉ DE SANT'ANNA
ala V. Exc: voro .

Franctsco Gonsalves das Neves a fez
1~~6~ada e publicada nesta Secretaria aos 31 de J~~eiro

Camillo Augusto .Maria de Brito.

LEI No 2573-DE 3 DE JANEIRO DE 1880
Auto.l'isa. ° presiclen te da provincia a as'

IDtelro o prufessor da cidade d P'tO entar c.om ordenado pore I anguy, LUIZ Carlos Pereira.

O Conego Joaquim José de S. t' .
d~ PI'OVillCiade i\'ll1lasGoraes' F' ,lU ~~ll.a, VJCe-Presidente
bltantes, que a AssembJea Le o. ~lÇO ~a el aoto~os osseus ha-
eu ,anecionei a Loi SegUinte:glSlatlva ProvlIlclal decretou, e

Art. unico. Fica o Pres' d t d P . .sado a aposentar com todo I en e a 1'OVll1cmautori-
blico da cidade de Pitan<ru~ stu.org~~fdo o professor pu-
para e' e effeito em contaOtod u~z ai os PerOlra, levando
tOI' leccionado particularmo~to. empo qUieo mes~o provar
om contrario. e, revoga( as as disposições

Mando, portanto, a todas a~ t'd d
nhocimonto e execução da f - .aIu °Lrl a es a quem o co-. ,re om a ei porten
cumprão e fação cumprir tão i t o cer, que a
contem. O Secretario desta ~ o~ram~nte c?mo nolla se
blicar e correr. Dada no Pal~~f;I~~I~:l a f~ça :mprimir, pu-
cia de Minas Geraes aos tre ~ resldencla. da Provin-
doanno do 'Nasciment; de NossoSs dla,s dJo mez d~ Ja'neiroen 101' esus Chrlsto de mil
TOMO XXXXVI. PARTE 1."

Art. 2 o Fica igualmente autorisado a mandar admit-
til' a ex.ame das materias que constituem 03 .• anno do curso
de pharmada o alumno Luiz Barbosa da Silva.

Art. 3. o Ficão revogadas as disposições em contrario.
:Mand@,portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da referida Lei pertencer, que a CUlll-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se (;On-
tem. O Secretario desta Provinci,l a faça imprimir, publh.:ar
e correI'o Dada no Palacio da Presidencia da Provincia lle
Minas Geraes, aos tres dias do mez de .Janeiro do anuo do
Nascimento de Nosso Senhor Josus Christo de mil oitocentos
e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIlIl JOSE DE SANT'ANNA.

Para. V. Exc. ver.Augusto Mo da Costa Lima a fez.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 31 de Janeiro

de 1880.

LEI No 2572-DE 3 DE JANEIRO DE 18S0.
Concede privilegio exclusivo por 20 annos a Celestino Gaspar d~,

Oliveira, PUI'U a navegação do Rio das Mortes, por meio do
barcas movidas a vapor, e contem outras disposições a respeito.
O Conego Joaquim José de Sant' Anna, Vic8":Presi-

dente ela Prvincia 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 concedido á Celestino Gáspar de Oli-
veira, ou a quem melhores c\lIldições ofl'erecer, privilegio
exclusivo por vinte annos, para a uavegaçãn do Rio das
Mortes, por meio de barcas movidas a vapor o

Art. 2.0 O privilegio caducará, si dentro de dous an-
nos não estiver miciada a navegaçãO.

Art. 300 As tarifas de frete e passagens serão sujeitas
á approvação do Governo, quo no contl'ato que celebrar
estipularú para a provincia os favores, e imporà ú em-
preza as obrigações do costume em semelhantes concessõe:;.

Art. 4.0 Revogão-se as disposições em contrario.
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Camillo Augttsto Maria de Br'ito.
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LEI N, 2575-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.

Autol'isa a cntl'cga da qUflnt' dr, t ' la c um con to de . á
( 11 cc ora das obl'as da matl'iz d' 'd I r?ls commissãoa CI a( o do 1'1l'ang;l.

O COllego Joaquim José de Sant'A .
Lo da Provincia de Milla~ Gel" . 1-' n.na, V lce-Presiden_
1 I,. J ,tes' a"o 'b t d '11llultantes, que a Assemble' 1 '. J y :;a er a o os os seus
t
a ,eO'ISativa Pro' . 1 d
ou, e ou sal1ccionei a I oi .e .o t VlllCla ecro-.• :,"gulll o:

Art. unico. Fica o Go~'el'llo p . .
mandar ontreO'al' á commls"- I" rovUlclal autorisauo a.
dade do Pil'(Ul~"a POI'l vel'b

sao
EC,1S O~I':lSda matriz da ci-

, 1 O" 11- (xerclC fi ILia (.0 um conto de reis (lue . I, fi ,lOS m( os, a quan-
ro', d'd ' ,t uone ICIO da me'
l' I cOllce I a pela Lei 11. 2;~14 d 1 sma matriz
\'ogadas as disposições om CO!ltraerlO~de J unho de l87ü; 1'0-

~1ando, portanto, a todas as aut ,'d' 1
nhOClmel1to o execução ch ,£ .1 011 ,dC es a quem o co-
Clllllpt',loe faç,lo cumpI'il' 't:-Ie,ertll,a LOI pe.rtencer, que a

O
,LO ll1 eIramon te

contem, Secretario dost, P ." como nella se
blic.:ar e Cf)rrer Dad,t!lo 1/1 r?\ld!lClu a faça imprimir llU. I ' ' ' , a aclO a Pre 'id d ' -
éla l e ll'ltnas Goraos, aos tre' d., . I " onCla a Provin-
auuo do N,lsuimento de N .,:; S I,ls (O mez do J aneil'O do
oir,oc.:elltos e oItenta qUI'n(C)r:;l"l?o?hor .Jesus Christo de mil, . uO'eSllllO no dcla e do Impel'io. t> no a Illdepellden-
(L. S,) J

Para V, Exc. ver. OAQUIMJosE DE SANT'ANNA.

S II d ' ,LuizJosédeOliveim af'
do 11)8~O,a a e publICada nesta Secretaria aos 10 doz'I" .e i eVel'Cl1'0

Camillo Augusto Mm'ia de Brito.Camillo Augusto Maria de Brito,

LEI II 25i4-DE 3 DE JAi'\EIRO DE 1880.
Autorisa a cnü'cga de quotas a diycrsas matrizes.

O Conego Joaquim José de Sant' Anna, Vice-Presidente
da Provincia de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a As:emblea Legislativa Provincial decretou
e eu sanccionel a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o Governo autorisado:
S 1.0 Amanda!'entre~araquot.ade um conto de reis,

deduzida da \'erba--Obras publicas, a matriz do Lamba!'},
mllni~lpio da Campanha.

S ;2.0 A conceder às obras da matriz da cidade da Pi-
ranga dous contos de reis; e ú de Santo Antonio do Aven-
tureit'o tre.; contos de reis, aberto o necessario credito.

Art. 2.° Revogão-se as disposições em c(Jutrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conheci monto e execução da referida Loi pertencer, ql!c a
cumprão e façà cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publica,' o corroI'. Dada 110 Palacio da PresidencÍa ria Pt'o-
vinuia de Minas Ger<les, ao::; tres dias do mez de ,Janeiru do
anno do Na"cimento de Nosso Senhor Jesu,; Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da lndepelldencia
e do lmperio.
(L. S.) , JOAQUIMJOSE' DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Ezequiel Attgusto Nunes Bandeira ~ fez.

SelJa'la e publicada nesta secretaria aos 31 de Janeiro
de 1880,

oitocentos e oitenta, quillquagesimo !lona da Jndepe.1I1cn-
da e do Im perio.
(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE SAN'l"ANNA.

Para V. Exc. v'r.
Francisco Gonsalves das Neves a fez.

S llada e publicaüa nesta Secretaria aos 31 de Ja!leiro
de 1880.



Carnillo Augusto AI al'ia de El'ito.

LEI N. 257S-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
\\lLO~O~~~ ~ Prosidente da' P.rovinci~ a modificar os contratos cole-

IM os com a companhlu-Ullloio Miniera.

, :>0 ~?n~S'0 ,Joaguim .Jose de Sant'Anna, Vice-Presidente
c1.,I 1'0' IIlCla do MlIlas Goraes: .Faço saber a todos os seus
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LEI IT
• 2iJ77-DE 3 DE JANEIRO DE IS80.

.\lItol'!sa,o Presi(lontc dl~. Pr~vincia a mandar indomnisar o ci,ladão
~,~tallo I~OII('~ de I' IguOIl'odo, arrelllatallte da ponte do Paim
s,of ~.~.dO1"10 \ ol'lllel !1O, do proj 11iw q lIO te,,£'! na cOllstrllc~',io d,~
leCIl a pOlte, nalmp0l'tanciadors.4:S15;;1::l0. .

O q()n~go Joaqyim Jose do Sant'Anna, Vico-Pro 'idonte
!la ~rnvlllcla de J\Ill1as Goraes: Faço ,:Ji)( I" a todos o:; ,ous
habitantes, que u As- GIlJ blea LelYislaUvl~ P 1ovinciaI deer"tou
e eu sanccionei u Lei seguinte: o c;

.' Al't;. 1.0, 0,Presidonto da Provincia mallllarà inrloml~isar
o cld,II1,llJ C,lO.tl po Lopos do Flgl!'i r 'do, <lrrema tan Le da
p~):lte ;,1J,nstl'lllcla sobre o rio VOl'lnelho, no lugar denomi-
~.llo .. ~_,1I1~, te:'n~o cio Serro,. cio prejuizo que tBYO lia con-
• ~l \I~~;,alJ d,l mos~a obra, na Importuncia do quatro contos
oitocentos e qUlllze mil conto o trintn. reis (t1:SIG$130).

Art 2,0 Revogão-se as disJ1osiçõ~s om contrario.
~Janr1o, portanto, a todas as autoridades a (lllom o co-

nlteclll~ento e ~xecuç;lo .da referida Lei portoneer quo a
cllnlprao e \açao ClllI1prll' tão inteiramente como :wlla se
cont.om O Secretal'I'() .10't'l l~r ., lO • .." '." ( U ;,; ( ?VlllCIa a açu. llnprllllll', pu-
b~lc,lr e ~Ol,Ier, Dada no PalaelO ela Prosic!encia da Pr vin-
~Ia de l\llll~S ~eraes, aos tros dias do m0Z de Janoiro do
<ll~no. do Nasclmo.nto de N~sso Senhor Jesus Christo elo
mIl (;Itocontos o o.ttenta, qUlllquagosimo nono da Indopén-
c!enclu (J do ImperlO.
(L. S.) JOAQUIM JOSE DE SANT.' ANNA.

Para V. Exc. ver.
Fr.ancisco Gonsalves das Neves a foz.

Sellada o publtcada nesta Secretaria aos 10 de Foveroiro
de 1880.

(jS -

LEI N. 257G-DE 3 DE JANEIRO ~DE 1880.
Autorisa a ontl'oga,'dosde já, do divorsas quantias.

O Oonego Joaquim Jose ue SanL'Anna, Vice-Presidente
da Provincia ue ~Iinas Gentes: Faço saber a todos os seu'
habitantes, que a Assomblea Legislativa Provincial uecre-
tou, e eu s<l.nccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o Governo autorisado a mandar entre ••
gar, desde jiL, as seguintes quantias:

S 1.0 A' Oamara Municipal do Sabarú, 2:000$, vota-
dos na Lei n. 231'1, art. 2 o S 6.0 n. iJ, e 2:000$, votados
pela mesma Lei em favor do theatl"O daquella cidade.

S 2. o Ao hospi tal de cariuade da cidade da Oam-
panha, 5:000$, concedidos pela Lei n. 2438,art. 2 o S o. o n.
('l, e ú O"sa de Instrucção da cidaue de Lavras, 1:500', vo-
tados pela mesma Lei.

S 3.0 A's matrizes: das Aguas Virtuosas da Oam-
panha, de Congonhas do Campo ü de Santa Iüta do Sapll-
cahy, municipio do ltajubá, 1:000$ cada 'uma; iL capolla
que servo d matriz de S. Gonçalo do Monte, 500$, e para
as catacumbas da egreja do Carmo, da cidade do Sabura,
1:000$, deduziuas ostas quotas da verba destinada a obras
publicas.

Ar. 2.0 Revogào.,se as disposições em contr:lrio.
Mando, portanto, a todas as autoridades a q \lem o conhe-

cimento e execução da l'efel'itla Lei pel'tencel', que a CUIl1-
prão e fação cumprir tão intoiramente como nella se contem.° Secretal'io desta Provincia a faça imprimir, publicai' e
carrel'. Dada no Palacio da Pre:;idencia da Provincla do Mi-
nas Gemos, aos tres dias do moz de Janeiro do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus CllrisLO do mil oitocentos
o oitenta, quir.qungesimo nono da Indepentlencia e do Im-
poria.
(L. S.) JOAQUDl JOSE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. yor.
Luiz José de Oliveira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 10 de Fevereiro
,de 1880. Camillo Augusto Maria (le Br'ilo.
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JOAQUlill JOSE' DE SANT'ANNA.

7.

\'(Jr •

.üd:: José de Oliveira a fez.
.'cllada o publicada no'la S,:cretaria. aos 10 de Fovereiro

de 1880.
Cwnillo A uguslo Maria de Brito.

TO~I() XXXXVI. PARTE L'

I i. O pagamento llos kilomettw: a construir, da data de'ta.
i por diallt . s01ill'ú elll [ll'(J:--tat,:õs sernestraes, C1lrrespon-

I.ntes ú extensào abertl ao tl'afeg!) durante o somo~tI'o.
!3 .1.0 Dous :l11nOSdepois do cada pre,;i<lç,o, d vil1:t pelo

pagamento (I,l Rub\'l3nç<1o por kilollletro orn virtude ,1est,l
L'i, cOIlH'çal':l a (Jolll[J.'ülhia a pagar' ojurll de seis PC)!' cento
'o :tnno das 'Iuanti;ls 'recolJid:ls o sua amorti:--ação annna a
juro COUlposto, na l'uzi'io de dous por cento. r\os COlltraLOs
'ltlO se celebrarem em vil'tlJtlo desta Lei, se expressarão as
'''''\r:ll1tias pel'lnittida~ pela legis!a(;.l:l em vigor, para privile-
'-iar o direito creditorio da provincia.

~ 5.° 'l'amb m se estipulara para as. cOlupanhias a
obrigação de cobrarem, como taxa :ldcJicional <lu:; ft'ote' das
cargas que tnlllspo1"tarelll, e mediante a cOlllmis:ào de (Iou,'
por cento (lo que for art'8cadado. os impo~t(Ji:lmineiros de
l' 'IHll'tação, a taxa itineraria e quaesquer outros quo de-
ve:'Olll SOl' I.•agos nas ostações respectivas.

~ 0.0 E' concoditlo, quantoao prolongamonto 110S. João
1.Cl'omllCeno até ao muuicipÍo do Pomba, o privilegio de zona
([e trinta kilometros para cada lado 110 eixo ,la linha.

:=; 7.0 Para oxectlç,lo dllsta Lui fica. o Presi<lente da 1'0-
vi ncb au tOI'isat1o a fazel' as operaçÕd::l fIe crecJ ito llUce:';.':t-
l"Ias até aI) j 11 ro de 7 por % ali ilUDO, incl usi ve emis"ito de
aplllit.:es até ao juro du ü por %.

A1'1..2.0 Fit;ão revllgal\as as disposições om COIltra rio.
~hnrlo. portanto, a todas ,'1.s autoridades a quem o co-

uhecimento o-execução da referida Lei pel'tollt;er, l[tlO a
cllmprão e façi'i,o cumprir 1ão intoiramente como tlolla se
contem. O Secretario desta Proviucia a faça imprimir, pu-
hlicar e correr. Daria !la Palacio <laPre~idcncia ria Provincia
rleMina;;; Gel'aes, aós tres riias do mez de Jaueiro do anuo
,lo 1T;j~Cimellto de Nosso Senhor Jesus Citl'isto (Ie mil oitll-
ce!lto~ e oitenta, quinquage~;jtllo nOlJO da Independencia
e do Imporia.
(L. S).

Para Y. Exc.

-70 -

habitantes,que a Assemblea Legislativa Provincial decretou,
e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o Presidente da Provincia autot'i~:Hlo a
modificar os contratos celebrados com a companhia União
Mineira, mediante as seguintes bases:

S 1.0 Fica a companhia exonerada lIa con~tt'ucção do
ramal para a cidade do I\Jar de He~panha, obrigalllllJ-:--(: a
indemnisar (las entradas feitas e seus juros :lOf; su b~crl p-
tores de acções da União Mineit'a que rr-sidirem na zona
do ramal e assim reclamarem, obriganrlo-f;e mais a codor
dos privilegios de zona, para a con"trucção do ramal ale
á cirlade d') Mar de Hespanha, à em preza 'que S8 pl'Opuzer
levaI-o a efT()ito. Dentro do prazo lle tl'inta (lias, qlle se-
rá annunciado, e corr erá da data do contrato quo se cele-
brar em virtu(le desta Lei. se proce(lera à liqniJação dos
titulos e devida intlemnisação. Fica neste caso aut(lrisac!o
o Presidente da Provincia a transferi r os privilegias e fa-
vore<; desta Lei e da Lc:i n. 2224 á companhia qlle se Jlro-
puzer construir 11mramal de estraoa de ferro até á eidl1de
do Mar de lIespanha com o entroncamento e pelo traçado
que lhe convier. .

~ 2. o Conce~são de su bvenção de 0:000$000 por lu lome-
tro da estrada da Serraria até S. Ji)ão r\epomuceno. do
ramal atÉ: â. cidade ,lo Mar de Ilespanha, para substituir a
rrarantia de juros dada peja lei n. 2224; e do prolongamento
de s. João Nepomuceno até ao municipio do Pomba. A'
cmpreza que se }lropuzer construir o ~'ama.1ate ã. cid!lde
do Marlle Hespanha, é facultado preferIr, SI lhe conv.lel',
a garantia de juro .• até 7 p01' %. ourante o prazo de tnnta
annos, sobre o capit::'.1 maximo de 500:000. 000 rs.

S ~.o O pagamento de subvenção, correspondente. aos
kilometros entregues :1.0 trafrgo até a data desta 1:el, se
elfectuará em quatro prestações iguaes, podendo reallsar-se
a primeira, desue que esteja assignado o contr~to, e a s~-
gundo dous mezesdepoiR. A tercei,'a ~erú roa1Jsada ~eP?ls
de concluida aberta ao trafego a estrada até S Joao l\e-
pomuceno, e' iniciauo o prolongamento t1'!1hi em diante. A
quarta depois que estiverem acabados lulometros d~ pro-
longamento, na importancia, p~lo meno<;, da prestaçao, sem
prejuizo da subvenção concedida pela construcçào (le:--tes lu-
loinetros na forma da clausula infra. Nenhum destes pa-
gamento~, porem, se fará antes de ter a companhia União
Mineira cum~rido as obrigações estatuldas no S 1,0 desta



Camillo Augusto .Maria de Brito.

Luiz José de Oliveira a fez.
Sellada e pu blicada nes1a Secretaria aos 10 do Feve-

reiro de 1880.

-7~ -. 7.

Art. 1.. Fica o Governo autorisarlo a anxiliar com a
quantia de quatro contos de rói~ a constrncç,lo de un! ce-
mitcI'io na cidade de S. Paulo do Muriahê; e dez contos,
COInO auxilio às obras da matriz de Saldo AIl tanio do
Machado.

Art. 2.0 Estas quotas sel'ão entr(lgues as commissões
de auministração das mesmas obras, que pelo Governo forom
nomeadas.

Art. 3.. l{,evogão-se!1s dispo 'ições em contl'ario.
Mando, portanto, a todas as autorida les a (IUl:'m o

~onhecimento e oxe(;uçil0 da referida Lni pprton(;or, que
a cllmprão e fação (;ulllpril' t:10 inteiral1lont'l (;OIllO lH'lla se
contem. O Secretario d0s(a Provincia a fa(;.a illlpritllir, pu.
bli(;ar e corl'el'. lJada ntl IJalacio da Pre:;ldellcia da. 1'1'0-
vitlcia de Minas G'~I'aes, aos tre~ (lia' do mez dll Janeiro do
anno do llascirnento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesiml) nono da Jlldependencia
o rio Imperio.
(L. S.) JOAQUL\IJosE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.

LEI N. 2581-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
.\utorisll a concel!l~ãf) do auxilio de 4:000$ para os reparos da ma-

triz de S.. José do Rio !Jl'eto, municipio dOluiz do Fom.
O Cnllego Joaquim. Jo-é de Sallt' Anna, Vic'3-Prcsi-

(lente "la Provlllcia de Mina~ Gemes: Faço saber a (odns os
sell~l habitantes, que a Assemulea Legislativa Provincial
decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica o Prosirlente lIa Provincia au/.ol'i. a-
do a conceder a quantia de quatro contos de réis para os
reparos da matl'Íz da fregll(~zia. de S. J o'é dn Rio Pret", mll-
nkipio do .Juiz rle Fora; aberto o llecessario credito, e re-
vogadas as di~posições em contrario.
TO~lO XXXXVI PARTE 1,"

Camillo Augusto Maria de Brito.
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LEI N. 2580-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.

LEI N. 2579--DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
Eleva á cidado a villa do Entre Rios, annoxa li. fazenda do Campo

Alogro ao districto da Cape lia Nova.
O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-

te da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1. o Fica elevada à cidade, com O mesmo nome,
a villa de Entre Rios.

Art. 2.0 A fazenda do Campo Alegre, de João Fer-
reira de Moraes, pertencente a freguezia da Piedade, termo
do Bom Fim, fica annexada ao districto da Capella Nova,
municipio de Entre Rios.

Art. 3.0 ,Revogão-se as disposições em contrario.
Mando, portanto,. a todas as autoriuades a quem o co-

nhecimento o execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se
contom. O Secretario uesta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pl'o\'in-
cia de Minas Geraes, aos tres dias do mez de Jalleirtl do
anno do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Chris10 de fllil
oitocentos e oitenta, quinquagosimo nono da Jndependencia
e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIMJOSE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. vor.
Francisco Gonsalves das Neves a fez.'

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 10 de Fe\'ereiro
de 1880. .

Autorisa o Governo a auxiliar a construcção de um comiterio na ci-
dado do S. Paulo do l\1uriahé com a quantia do 4:000$, o as ooras
da matriz do Santo Antonio do Machado com a de 10:000$.
O Conego .Joaquim Josó de Sant'Anna, Vice-Presidento

da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes,que a Assemblea Legislativa Provincial decretou,
e eu sanccionei a Lei seguinte:
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Mando, portanto, a toda~ as autori(lac1es a quem o C1)-

nhecirtlento'J execução da referida Lei pertencer, que a
cumprii.O () façüo l:lllnprÍl' t:'lO inteiralllenlü como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
bI cal' e corr,'l'. Dada no Palacio da Presidencia da Provín-
cia de 1\linas Gerae:" aos tres dias do mel, de Janeiro do anno
(lo [la:-cilOellto de Nosso Senhor Jesus Chris10 de mil liito-
centos e oi tenta, q uinq lIagesimo nOllo da lndependencia
e do Imperio.
(L. f).) JOAQum JOSE DE SANT'ANNA.

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

Sellada e publICada lleSLa SecrotarJa aos 10 de Janeiro
de 1880.

Camillo liuguslo 1lIw'ia de Brito.

LEI N. 2582-DE 3 DE JANEfRO DE 1880.

Autorisu ~ concessão do auxilio de 1:000$000 pum os reparos da cu-
pnlla de N. S. do Gluria do Curatu da Passagem, lllunicipio de
MarianlJA.

O Conego Joaquim JMé de Sant'Anna, Vice-Pre:,idente
. ria Pl'Ovincia de i\linas Gnrue< Faco saber a torlos os seus
habitantns,que a ;\s~ewblea Lr'gi:,Liti\'a Provindal decre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Artigo unico. Fica o Governo antor'Í!'ado a conceder
a quantia de um conto de rt:Jis (i :000 '000) para os reparos
de que preci.;a a capella lle N. S. da Gloria, do Cur~to (~a
Pas~agem, rnllnicipio de Marianna; revogadas a~ diSpOSI-
ções em contl'ario.

fiTando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execuç,lo fI.L referi,la Lei pel'tencer,que a cumprão
e fação cumprir tão inteiramente COIJlO nella se contem. O
Secretario desta Provincia a faça impl'imir, publicar e cor-
rer. Dada no I'ulacio da Presidencia da Provincia de l\Iinas
(\ emes, aos treS dia' do mez do .Janeiro do anno do Na!'ci-
monto de N0SS0 Senhor Jesus C!lristo de mil oitocentos o

- 7'tJ

it nta, quinquagósimo nono tla Independencia e do
11 I rio.
(.L. S.) .JOAQUEIl Jo l~ DE 'ANT'ANNA.
Para V. Exc. "rI'.

Francisco Gonçalves das Neves a fez. .
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 10 de Feverel-
de 1880.

Camillo AttgHSlo Mlwia de Brito.

LEI T. 2583-DE :3 DE JANEIRu DE 1880.
I'edita o PI'osic!onto da P,'ovincia com a quantia de 4:000~000, pal'll

li constr'ucção das poutos dos J'Ío~ S. Pedru e da Hal'ra, dos 1Il1l-

nicipios de Baependj' e Pouso ,\1(0,
O Conego .Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente

li t Provincia do !\Iinas Gemos: Faço sabei' a todos os seus
h,dJitalltes, que a Assombléa Lrgislativa Provin<.:ial decre-
ou, e eu :o;anccionei a Lei seguinte:

Artigo unico. Fica o Presidente da Provincia crerli-
alio na ljuantia rle 4:000WOO, para a <,:ollstrucç,lo da~- pon-

i.:' do H.io S. Pedro e da Barra, dos lllllnicipio,; de Baepen-
dye Pouso Alto; revogadas as di,;po:,ições em contrario.

l\lauclo. portanto, a todas as auteridades a quem o co-
ohet.:irnellto e execllção da refol'lda Lei per enCer, que a
c.:lIl1'1mioe fat;,lo cumprir tão inteiramente como neIJa se
COllll'm. O ,'ecret.ario desta Provincia. a faça imprimir, pu-
blic.:ar e coner. Dada no Palal.:io da Presir!encia da Pro-
vinc.:la de Millas G(mlO', a'IS tres dias (lo Illez (Ie .Janeiro clt>
anuo di) Na,;cimen!o de N sso S 'nhor .1esu,; Chri"to de mil
oitocentos e oitenta, quinquagemllo nono da Illdepclll:encia
e do Im perio.
(L. S.) JOAQUIM JOSl~ DE ANT'ANNA.

Para V Exc. ver.
Francisco Gonsalves elas Neves a fln.

Sel1ada e publicada no,;ta Secretaria aos 10 do Feverei-
ro ele 1880.

Camillo Augusto Ma1'ia de Bt'ito.

PARTE l,"
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LEI N. 2584-DE 3 DE JANEIRO DE ]880.
Autorisa a rlespeza (le 4:000'f)OO, desde ja, com IlS obras da malri2

de Sanl',\nnl1 do Sapucahy. município de S. Uonsalo.

O Conego .T,laqllim José rie Sant'AnIJa, Vice-Presi-
dente da Pr"vincia de Mi nas Gerae~: Faço sahel' a todos os
scu~ habila.nto~, que a As~embl",a Legislativa Provincial do-
cretou,.e eu sancL:Íonei a Lei seguinte:

Arjig~ ullico. Fica o Governo autorisario a despen-
der, de~rle Ja, a quant a de r,,;. 4:000$ na' obras da matriz
~ Sant':\nna do. Sapucahy, do municipio de S. Gon alo,
ficando-l!le pa ra IS-O a berto o nece.sario credito e revo-
gada:; as di-pr)slções em contral'io. '

~rand(), portanto, a t()das as autoridade', a ql'em o co-
nheclmpnto o execução da refel'ida Lei perteIH.:er, que a
cUlI'prão e fadio cltmprir t<1ointeiramente como nella s,
cont~m. O SpcI'etal'io desta I~rovincia a faça iJllprilllir,
puhlIcal' e c/'nel'. Dada no Palacio da Presidencia (h Pro-
vinc a ne i\linas G"rae". aos tr('s dias do lIlez de J;.neir()
do anno (1(, I 'ascimento de Nosso Senhor Je.:us Chl'isto cl~
mil oitocenti)S eoitenta.quiIHlua';esimú nono da Independeu-
cia e do Il1Jperio.', o

(L. S.) JOAQUDl .TOSE' DE SAN'f'ANNA,
Para V. Exc, ver.

Francisco Gonsalves das Neves a fez.
SelJada e publicada nesta Secretaria ao:; 10 de Fererei-

1'0 de 1880.
Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2585-D.E 3 DE JANEIRO DE Itf80.
Desmembra da freguczia de Nossa Sen hOl'a do Porto do termo da

Concei~>ào, e i ncorpora á de S. l\Iiguel de Gm\nhães, a fazenda
denominada Moinho.

O Conego .Joa~ulm .José de 81 nt'Anna, Vice-Presiclente
da ..Provincia de Minas Geraos: Faço saber a todos os seus
habltantes,que a Assemblea Lrgislati\'a Pruvincial decretou
e eu s11.nccionei a Lei seguin te: '

Art. 1.0 Fica desmembrada da freguezia de Tossa Se-
nhora do Porto, do termo da Conceição, e incorporada á de

, -/.-

Miguel de Guanhães, a fazenda denominada. Moinho,
I ri!) i1';10do Candonga, pertencente á D. Candida Senho-
inha d'Austria.

Art. 2.0 Revogão-se as disposições em contrario.
l\lando, p'ol'Íanto, a todas as autoridades a quem o co-

nl ecitllento e execução (Ia referida Lei perten(;or, que a
Clllnfi 1';\0 e fação cu mpI'Ír tão inteil'lllllCllle como nella se
c I\tem. O Secretario desta PI'ovincÍ;l a fa,;a imprimir,
puhlicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
-inda de illinas Gerae..;, aos tres dias do IlICZ de Janeiro do
anl\O dI) [Ta-cimento de NlIsso Senhor Jesus Christo de mil
ito(;()ntos e oitenta, quinquagesimo nono da Independeu-
ia () do Imperio.

(L. S.) JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.
Para V. Exc. vel'.

Francisco Gonsalves das Neves a fez.
'3ellada e publicada ne",ta secretaria aos 10 de Feverei-

ro de 1880.
Camillo .li ugusto J.1Iaria de Bl'itO.

LEI N. 258B-DE 3 DE JAXEIRO DE 1880.
Eleva 11 dislricto do paz a Capella de Nossa Senhora das Dores do

l'arahybnna, lOunicipio do Barbacena, e á fl'egnlJzia o clIrato de
San to .\ n tonio do Chiador.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente
da Provillcia de i\linas Geraes: Favo "a 1)1-' I' a todos o. seus
haiJitantes, que a Assemblf1u Ceglslativa Provincial decre-
tOll, e eu sunccionei a Lei seguinto:

Art. 1.0 Fica elGvada a di"tl'icto de P:lZ a Capella de
lIs'a Se'nhora das Dores do Parah,}'bllna, municiplo de Bar-

hacena; ficando o Governo autlJrisudo a marcar-lhe as di-
visas, ouvida a Camara Municipal.

Art. 2. o FICa elevado à categoria de parochia o cura-
tn de Santo Antonio do Chiador, com as mesmas divi 'as ec-
cle~ia ,ticas.

Art. 3. n Revogão-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
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Camillo Augusto Maria de Brito.

Camillo Augusto Mm'ia de Brito.

t d8 mil oitocentos e oitenta, ljuinquagesimo nono da In-
dependenda e do Imporia.
(L. S). JOAQUIMJOSI~DE SAN'l"ANNA.

Para V. Exc. ver.
. Fmncisco Gonsalves das Neves a f z.

Se1larla e publicada ne::>taSecretaria aos lU de Fdverei-
1'0 de I8~0.

TOMO XXX.XVI. PARTE L"

Ll~1 N. 2588-DE J E JANEIRO DE 1880.
AutOl'isl\ 08 eoucer.tos da estrada de Philadelphia á Sauta Clara.

O Conpgo ,Joaquim Jo::;ó de Sant'Anna, Vice-Pre 'idente
da Provinda de .Minas Gerae,,: Faço sauer a todos os seus
habitan tes,que a A,,::;elllulea Legislati \'a Provinl:ial aecl'etou,
e eu sancuiunei a Lei seguInte:

Art. unico. Fica o Governo autorisarlo a mandar
proceder ao,; concertos necessarios na estrada de Philadel-
plJia à Santa Clara, conf"rme o orçal1l81lto e planta orga-
ni-ados na Ilil'cctoria de auras publicas; podondo de,pollder
pal'.t e,.;,;e lim até à quantia de reis 42.00 )$, para cUJa ob-
ten::;ào poc!ura fazer quae'quer operaçõ:s de urec!ito, si foI'
in,;ulfkiunte a verba do orçamento de::>tinada para auras pu-
blicas; revogadas as dispo~ic;ue::; em contrario.

Mandl~, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimonto e execução da ret"ul'ida Lei pel'tt~ricel', que a l:UlIl-
]lr;to e façilo l:UIlIpriL' 1ão inteiralllente COlllOnella se !.:Oll-
tenl. O ::iecl'ota.l'io desta Pro\'incia a faça imprimir, publkar
e COLTor. Dada no Pa1<tl:io da Presi,lencia da 1'l'oviucia de
:Minas Geraes, aos tros dias do !lIOZ de .lalwiro do anuo do
l'ascimento de Nosso Sonltor Jo"us uhriSlo de mil oitouontos
e oit.unta, quinquagesilllo nllno da ItlllPJiendencia e UOImperio.
(L. S.) JOAQULMJOSI~DE SAN'1"ANNA. .

Para. V. Exc. vel'.
Augusto M. dcl, Costa. Lima a fez.

Sellada e publicada nesta Süul'etaria aos lU de Fevereiro
Ile 18S0. '

-,--- -

Camillo A ugusto Maria de Brito.

LEI N. 2587-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, quo a
cUllllJrúo e fação cumprir tüu inteiralllollte como nella "e
COlltOlll.O .SdcrL'tario desta Pl'ovillcia a faça imprimir,publi-
cal' e .:orrer. Dada no Palucio da Presidencia da Provillcía
de l\1illas Gemes, ~aos tres dias do mez .de Janeiro do
anno do Nascimellto de Nosso Sellhor Jesus Chri~to de mil
oitocelltos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia
e do Imperio ..
(L. S.) JOAQUIMJosÊ DE SANt'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Fmnuisco Gonsalves das Neves a fez.

Sellada e publIcada lIe::;ta Se<.;retaria aos 10 de Fe-
vereiro de 1880.

Autorisa o Governo a man,lal' fazer os reparos necessarios á es-
tr'ada do Patr'ociuio á Par'uc/1tu.

O Conego ,Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Pre~iden-
te da Provillcia de l\1ina.~ GenlOs: Faço saber a tot!"s os
seus habitantes, que a A~~t>llIbIea Legislativa Pru\'iul:Íal
decretou, e eu salll:cillnei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o Govel'l1o autorisado a manual' fazer
os rep'lros, ou conl:ertos, lia estrada do Patrocinio a Para-
catu, devendo se construir as p"ntes e p' IItilhões que fu-
rem lIecessarios; para o que podera despender até cillco'~n-
ta COlltos de rel~ (5 :OOUoil) elll todo o percur.:O de quarellta
leB'uas da lIW";llla e::;trada.

Art. 2. o Para I'XI~Cllf;ãoria prcsen te Lei. podeni. fazer
as nece"~ari.as operac;õe" de aedito; revogadas as disposições
em Cllntral'LO.

l\lando. portanto, a toda~ as autoridarles a quem o co-
I hecimento e exel:uc;ão da referida Lei pArtencer, que a
Cllmpl'ÜO e fação cumprir tão inteiramente como ncl1a
se contem. O Secretario desta Provincia a faça ilJlprimir,
publicaL' e correr. Dada no Palacio da Presidencia da
Provlllcia de Minas Geraes, aos tres dias do mez da Ja-
neLro do anno do Nascimen to de Nosso Senhor Jesus Chris-
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Camillo Augusto Maria de Br'ito.

LEI N. 2590-DE 3 DE JA:\fEIRO DE 18S0.

TOMO XXXXVI,

Uesmembra a fazenda de S, Domingos do Piau. pOI'tencento a An.to-
nio Belfol't e sous filhoij.da freguezia!lo I;hapnú do Uvas, e a lll-

corpora á de Joào Gomes, municipio do Barbaconll.
O Conego Joaqlum José de Sant'Anna, Vice-Presidente

da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes,que a Assemblea Legislativa Provincial decretou,
e ou sanccionei a Lei seguinte:

Art, unico. A fazenda de S Domingos do Piau, per-
tencente a Antonio Belfort e seus filhos, lica de:'TIlombrada
da freguezia do Chapeu d'Uvas, do Jl1uni<.:Ípiodo .J~li~ de
Fora e toda. reunida à de João Gomes, do mUtlll:lpLOde
I3arb~cena, tanto na parte civil, como religiosa; revogadas
as disIJo,ições em contrario.

Mando, pOl'tanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão ill~eil~ame~te ~omo. n~lla se
contem. O Secretario des.ta PrOVll1Claa laça lmprlllllr, pu-
blicar e coner. Dada no Palacio da Presidoncia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos tres dias do rnez de Janoiro do
anno do Na:,;cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oitocentos e oitenta, quinquage imo nono da lndepen-
dcncia e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIM JOSE DE SANT' ANNA.

Para V. Exc. ver.
Ft'ancisco Gonsalves das Neves a fez.

Soltada e publicada nesta Secretaria aos 19 de Fevereiro
du 1880.

LIVRODA EIMINEI A
1879.

LEI N. 2589-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.

OURO PRETO-ISSO. TYPOGRAPHIA DA ACTUALlDADE.

Croa mais uma cadeira de instl'ucção primaria para o sexo femi-
nino na cidade <leParacatú.

O Conego ,Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Pre~iden-
te da Proviul:ia de Minas Geraes: Faço saber a 10d')s os seus
habi tantes, que a Assemblra Legisla ti va Provincial decre-
tou, e eu san<.:cioneia Lei seguinte:

Artigo unico. Fica creada mais urna segunda cadei-
ra de instru<.:ção primaria do sexo feminino na cidade de
Para<.:atu; revogadas as disposi'ções em contl'ario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimentu e exe<.:llç<1oda referida Lei pertencer, que a
cU/llpl'ão e fação cumpl'ir tão inteirallJente como neila se
contem. O Se<.:retario des a Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Gemes, aos tres dias do mez de Janeiro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chl'i,to de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independeu-
cia e do Imperio.
(L. S). JOAQUIM JOSE' DJ~ SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Augusto M. da Costa Lima a fez.

Sellada e publicada uesta Se(;retaria aos 10 de Feverei-
ro de 1880.

Camillo Augusto .Maria de Brito.

o
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LEI N. 25DI-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.

Revoga o ~ 2,0 do art. 1.0 da lei n. 2178 de 22 de Novembro de 1875.

O Conego Jnaquim José de Sant'Anna, Vice-Presi-
dente da Provincia de Minas Gerne:o:: Faço saher a tn<1 s os
seu" habitantes, que a Assemblea Le!4islativa Provincial (le-
cretoll, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico.Pica rev()gMlo o ê 2,0 do art. 1.0 da Lei
n. 2178 de22 de Novembro oe 1875, que desmembrou as fa-
7.C1Hlas do finado capitão Silvestre Lopas de Faria. Fran-
cisco Lopes de Faria (} Antonio Lopes de Faria Reis, das
fregllezias da Cirlade Viçosa rle ~anta Rita do Tuf\'o o do
Coimbra, e as incorporou ú de S. Miguel do Anta, pas:-:ando
as mesmas a fazer pa te das freguezias a que perten<:ião;
revofTadas as disposiçÇ5es em contrario.

~rando, portanto, a todas as autoridarles, a quem,o co-
nheCImento o execução oa referida Lei pertonr;pr, quo a
cumprão e fa/:ão cumprir ti\o inteiramente como nf'lla se
cont~m. O Secretario desta Provincia a faç'a in'l)fimir,
publicar e correr. Dada no Palacio rIa Presidencia da PI'O-
vinü;a de Minas GAraes, aos tI'es dias do mez de .Janeiro
do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oitocentos e oitenta.quinquagesimo nono da Independen-
cia e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIMJOSE' DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonsalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 19 de Foverei-
1'0 de 1880. .

Camillo Augusto J.lfaria de Brito.

LEI N. 2592-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.

Eleva á categoria de freguezia o districto do Setubinha termo do
Minas Novas. . '

O Conego .Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presirlen-
te da Proviacia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
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abitantes, quo a Assemblea Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

, Art. 1. o Fica elevado a ca tagoria de fr~gl1ezia o dis-
ndo denominado Setubin!la, - pertencente ao termo de

:Minas Novas.
Art. 2. o Re,'ogão-se as disposições om C(lnt.ra rio.
Mando, portanto, a todas as autoridades a q lIem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cUIJlpriI.o e fação cumprir tão inteiramente como no11a se
001lt.e1l1.O Secretario desta Província a fac,:a imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da PresidenCÍa da Provin-
cia de l'l'1inas Geraes, aos tres dias do IIIOZ de Janeiro do
allno do Nascimento de No;so Senhor .Jesus Christo de mil
oi(ocon tos e oiten ta, q uinquagesimo nono da Independencia
e do Imperio.
(L. S.) JOAQUW JOSE DE SAN'l"ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonsalves das Neves a foz.

SeIlada e publicada nesta Secretaria aos ID de Fovereiro
do 1880.

Camillo A ugusto ],f m'ia ele Brito.

LEI N. 2593-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.

Transfero fazondas do umas para outras froguezias.
I

O Qonego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Pl'esidente
da PI'ovincia do Minas Geraes: Faço saber a todos os seus ha-
bitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e
ou sanccionei a Lei seguin te:

Art. 1.0 Fica pertencendo ú freguezia do Pa 'sa,.tem-
po, municipio da Oliveira, a fazenda de Francisco Theo-
doro de Andrade, des1I1embt'ada da do Bom Fim.

Art. 2.0 Pica pertencendo á freguezia do Bom Suc-
cesso a fazonda do Pinheiro, pel'tollcen te aos filhos de
'rancisco Teixeira de Carvalho, desmembrada da de S.
João Baptista, do mesmo municipio.

PARTE 1."



Camillo Augusto J.11m'ia de Brito.

"allada e publicada nesta sijcretaria aos 19 de Feverei~
de 11:)~U.
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Camillo Augusto 11£aria de Brito.

. 8.

LEI N.2596-DE 3 DE JANEIRO DE 1~80.
roa uma escola de instI'Ucção primaria no Capivul'j", freguezia do

S. Gonçalo, termo do :;erro.

O Conego Joaquim Jo:só de Sant' Anna, Vicl3-Presi-
donte da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os

XXXVI. PARTE l.a

LEI N. 2595-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
oncedo ULlHt luteria pruvinci,d 011I peneficio das obras da igreja do

::;. Pu.lru ,la cid"ue 1\l"I'l_lJua.

O (Jl!II(~gO.JoaqullII .10 é uo Sant'Anna, Vice-Presidento
(1'1PrUVlllClil fÍ'1 fiLHas Ger,le~: F<t(,:o::muer a .ouo~ os ::,eUS
ba~lt lute ..;, que a A~:sulllultJa Legl:slativa Proviuclal decre-
tvu, u eu ::ialll:ciouel a LeI ::iegulll Lu:

Art. uui(;o. FIC.1 coucedida uma loteria provincial
em bellelicio das ouras da igreja de S. Pouro da ciuade de
lal'i,lI111a; revogadas as dispo:sições em contrario .

.Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
'onhecimollto o execução rltl referida Lei pertencer, que
a cUlupdo e f<i.<;ãOcUlllprir tilo intOll'Umente como uella se
Olltell!. U SO(;l'etarw <ltJ:staProvincia a faça imprimir, pu"

hk;.lr H cOl'rer. lJada no PalaclO ua PreSl(lenCla da t"ro~
Yll1~la de ,\Iillas GtJraos, aos tre" uia:s do lllez de Janeiro do
. 1111,'tio, 'ast;Íl1wllto de TUSSUSellhur Jesus Chl'l:sto de mil
oiLr)~el1t's e oltellta, quillquagesullu llOllO da IlIJopelldencia
a lu 1.11lJurio.
(L. :::>.) JOAQUIM JOSE DE SANT'ANNA.

l)ara V. Exc. ver,
F)'anc.isco Gonsatves das Neves-a fez.

Sellada e puLll(;ada lIes1a :::>ecretal'la ao" lu uo Feve-
rJiro cle 1800. ,

Art. 3.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.
Mando, portanto, a toda~ as autoridades a quem o COllhl.)-

cimento e f'xecução da referida Lei pertencer, quo n Clllll-
prão o fação cumprir tão inteiramente como nella S(l con-
tom. O Secretario de,;ta Provincia a faça imprimir, publicar
e correr Dada no Palacio da Pl'e~idencia da Provincia do
Minas Gerap,;, aos tre,; eli:ls ,lo lIlez ele .Janeiro do anno do
N:;tscimpnto ,1e No,;so Sonhol' Jpsus Christo de mil oitocento:
o oitonta, quinquagesimo nono da Independoncia o rio
Imporia.
(L. S.) JOAQUIM JOSE DE SAN'l"ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco ()onsalves das Neves a fez.

Se113tla e publicada nesta Secretaria aos 19 do Feve-
reiro de 1880.
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Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2594-DE 3 DE JANEIHO DE 1880.
Eleva á freg-n"zia, com as me~l1las divisas, o disti'icto de I'IlEsa Se-

nhora da Conceição do municipio do Arax:í.
O Conego Jonqnim José de Sant'Anna, Vico-Pre<;ir1enÍl'

da Provincia de Minas GOl'aes: Faço sabor a tod",; os sou.
habitantes.que a As~en,bleaLegisLatiV3. Provincial decretou,
e eu sanccionoi a Lei segllin te:

Art. unico. Fica al,'varlo á freguozia o districto de
Nossa Senhor'a da Conceição, rIo municipio rIo Araxá, com
as mesmas divisas; revogadas as disposição.; em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referirIa Lei portencer, quo a
cumpr'ão e fação cumprir tã.o inteiramente como nella. e
contom. O Secretario desta Provincia a far,a imprimir,
puhlicar e correr. Dada no PalaciQ rIa Presidencia ria 1'1'0-
vincia OFl \Iinas Gerae~, aos tr'es rlia..; (lo mez rio .Janeil'O rio
anno O'l Na~cimflnto de Nosso Sen!l'lr Jesus Chr'i~to de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da. Independen-
ci.'! e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIM JoSE' DE SANT'ANNA.

Para. V. Exc. ver.
Francisco Gonsalves elas Neves a fez.
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Oamillo Auguslo J.1f aria de Bl'ilo.
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seus habitantes que a A.ss bI. "
decretou, e eu s'rtncci~ne'I' eLm. ea L?glslatlva Provincial, a OI segUInte:

Art. unico, Fica creada um' ., I ' ,
gal' denominado Call1'vary f a .e:scdoa pl'lmana no lu-

I
. ' , l'errUeZl'1 e S G 1mo f () ~el'ro' rel'ogauu' a' l" b,' , Qnça o, ter.

Mando p'OI't"lltO 'l:Sto"l(l:-po:Slções em contl'urio,
'. • •• " t as 'lS a u to " ti 1Cimento e execução da reCer' j~ L.' I1 a( es a quem o conho-

prão e fação cumprir tão int~i~:' el pertencer, que a cum-
a Secretario desta Provincia :Te?te ?omo, n~lIa se contem.
corre[', Dada no Palacio da P['e"daça. lInpnmll', publicai' e
nas 0-emes. aos tres dias do SI e,ncIa da ~rovincia de J\li-
NaSCimento de Nosso Senh mez de, JaneIro do anno do
e oi.tenta, quir.quagesimo o~;~~u~ OhII'I1S10 de mi~ oitocentos
perlO. a nf ependencla e do Im-

(L. ~~ra V E JOAQUIM JOSE DE SANT'ANNA
. 'xc, ver. ' .

SeIJada e .Luiz José de Oliveira a fez.
de 1880. publicada nesta Secretaria aos 19 de Fevereiro

Oamillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2597-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
Crea cadeiras de i t - . ,ns rucçao pl'lmal'la em diversas localidades.

O Conego Joaquim José de S t'A .
te da Provincia de Minas Gerae" ~,n nna, VlCe-Presiden-
habitantes, que a Assomblea Lo:s~/tÇ? sab:ler a, to~os os seus
tou, e eu sanccionei " Le' , biS a tI va I rovlllclal decre-

" I segulIlte:
Art. 'unico. Fic<1o crO'ldas d' ,

maria nos seguintes lurrare~' ca eiras de lllstrucção pri-

S 1.0 Uma na po~oaçà~ d T bcidade de Abaeté. as a ocas, da freguezia da

!3 2, o Ou tra na dos Oard dde Pi ianguy. osos. a freguezia da cidade
~ 3 o D:s. uas na frerruezia de M 'lI

na Oatiia e outra no Pal)~'g " I aravI las, sendo uma
lo: ./ o ' " aIo.
'<; '.1;, Ou tra no ElJO'enho S f '

Nova, do termo de S' b b, ecco, reguezla da Capella
. • d ara' revorrafhs 'd" ,contrarIO. ' t>" as ISposlções em

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co~
nhecirnento e e.'ecução da referida Lei pe!'tencer, que a
cUlllprão e fação cumpl'ir tão inteiramente como neIla. se
contem. O Secretario desLa Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correI'. Dada no Palacio da Pre:sidencia da. Provin-
cia de Mlllas Goraos, aos tres dias do moz de Janeiro do
anno tIo l 'ascimento de Nos:so Senhor Jesus Ohristo de mil
oitocen tos e oi ten ta, q uinq uage:;lmo nono da lndepeneten-
cia e do Imporio.
(L. S). JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA,

Para V, Exc. vor,
Francisco ele A. Soares de 1.11agalhães a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aOS 19 de Feverei-
ro de 1880.

LEI N. 2598-DE J DE JANEIRO DE 1880.
Autorisa o Governo a aceitar a doação que fizer o Reverendo Fl'an-

ci~co de Paula Trindade, de um ho~pital de cal'idado,constl'uido
pelo mesmo na Cidade de Caldas.
O Conego Joaquim ,)os6 tIe Sant'Anna, Vice-Presidente

da Provincia de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus
habitantes,que a Assembloa Legislativa Provincial decretou,
e eu sanccionei a Lei segulllte:

Art. unico. Fica o Governo .autorisado a aceitar a
(loaç,lo que o H,overendo Franci 'co de Paula Trindade, Vi-
gario da cidade de Oaldas fizer a Provincia, do hospital de
cal'idac!e que construio na lllesma ciliado; podendo aceitar
igualmon te o on us imposto pelo do,ldor, da provincia con-
c llTer annualmentc COlIl a quantia de dous contos ele re.is,
para cOllclusão das obras e custeio do estabelecimento; re-
vogadas as dispo"ições em contl'ario.

Manuo, portanto, a todas as auioriflat1es a quem o conho~
cimento e execuç,lo d,l reforida Lei per'tencer,que a cumprão
o façito cumprir tão inteiramente COIOOnella se contem, a
Secretaeio desta Provincia a. faça imprimit', publicai' e cor-
reI'. Dada no ('alacio ela Presidencia da Provincia de Minas
({emos, aos tres dias do moz de Janeiro 'do anuo do Nasci-
'1'0~1O XXXX.VI. PARTE 1."
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Camillo .kugusto Mar'ia de Br'ilo.

LEI N. 2601-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
Autorisa a recoustrucção da pon le sob/'e o rio Piranga, no dist.rict~

da Tapera, e os ,concOl:tos da est!'.arla e ponte que do Alfie vaI
ao Sacramento GI'aude, alom do h.1O Doce.
O ConeO'o .Joaquim Jo,é de Sant'Anna, Vice-Presidente

da Provint.:i~ de Minas Geraes: Faço. sauer a. t0c.lus os seus
habitantes, que a Assemblea Ll'gisb.llva ProY1l1clal decre-
tou e eu sanccionei a Lei seguinte:,
TO~lO XXXXYI. PARTE 1.a

LEI N. 2600-DE 0 DE JANEIRO DE 1880.
Concede loterias em favor ias obras da !I1~t:iz de S. ,Jo~é d? Rio

Preto e de divorsas capellas do lTlU1llC1PlO de Baepend).
O c(;nego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-presid~nte

da Provlllcia de Minas Geraes: Faço saber a t.od~s os seus
habitantos, que a Assembléa ~egislatiya PruvlDcwl decre-
tou, e eu ~allccionei ~LLei segu Jll te: . .

• Art. unico, Ficão concedillas a~ segumtes 10t~l'la
. . l Le'l 11 <)')77 a "'Lbel" á" obm:; da ma tl'lL. demUIll<;lpaesla ,Iv"',"''''' .

S Jo:-;é do IUo lJreto, nua,.,; ús da Uapella de 1'o~'a :::ie~dll:l'a.
da B ,a M~rte, do tlIuniclpio de Baeptmdy: uma; e à. da U~-
pella de N. S. dos Remedios do Uaxal1luu, do tlIo,smo munI-
CípIO, uma; revogadas as disposições em contrariO.

Mando, portanto, a todas as autori?ades a quem o co-
nhecimento e execuçãO da referid.a I~el pertencer, qu~ ~
cumprão o fação cumprir t<10 Jllte.ll'a~nente co~no ,1.lel.l:l
se contem. O Secretario dosta Pro\'lnCla a faça. unpI.lIlllI,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presldencla da
PI'uvlllcia de Minas Gemes, aos tres dias do mez d~ J.a-
n81ro do anno do Nascimento de N?sso Sen!lOr J e:;us Uhl'ls-
to de mil uitocentos e oitenta, qUlllquagesullo n01l0 da In-
dopendencia e do Imperio. .
(L. S). JOAQUIM JoSÉ DE SAN'l' ANNA,

Pal'a V. Exc. ver. _
Francisco de Assis Soares de ll{agallllles a f~z. .

Sellada e pu blicada nesta Secretana aos 19 de I' everel-
1'0 de 1880.

Camillo Augusto Maria de Brito.

- '8-

LEI N. 2599-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
C6ncede o auxilio do 2:00(1$000 ás obras -la m,.triz de S. José

da Lagoa, e cle 500$000 ás da iO"l'eja de S. Francisco d'Assis da
cidade l\1ar:anna. b

O Cdnego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente
da Pl'(,vinCia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habi tan tes, q UI3 a Assem blea Le"islati vaProvincial decretou• • . ti ,
(~eu sanCClonel a Lei seguinte:

Ar't. unico, .0 Govel'llo auxiliara com a quantia de
dous contos de reis as obras da matriz da fre"'uezia de S.
.José da Lagoa,.m~lOidpio da ~Iabira.e com a qua~ltia de qui-
Jl.henlns nul ~'els as obr.ls na IgT0.lUda Urdem J.a de S. 11'ran-
C.ISCOde ASSIS, da cidade de .\i..l.riauua; revogadas as dispo-
sições em contrario.

M~ndo, portanto, :l todas as autoridades a quem o
conheCimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprào e fação cumprir tão inteiramente como nella se
cont~lII. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
puoitcar' e correr. Daria no Palacio da Presidencla da Pro-
vincia de Minas Gerues, aos tres dias do mez de Janeiro do
anno 00 Na<;;cimento de Nos:;o Senhor Jesus Christo de mil
oil"cAnlo~ e oitenta, quinquagesimo nono da Indepondencia
e do Imperio.
(L, S.) JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

1-'al'a V. Exc. ver.
Franuisco de Assis Soa"'es de ilf agalhães ~ fez,

SeI tIda e publicada nesta secretaria aos 19 de 11'everei~
ro de 1000.

mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
oitenta, quinquagesimo nono da Independencia e do
Imper'io.
(L. S.) JOAQUIM JosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc, ver.
Francisco Gonçalves das Neves a fez.

SelJada o publicada nesta Secretaria aos 10 de Feverei-
ro de 1880.

CamUlo Augusto Maria de Brtto.



LEI N. 2ô03-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.

Camillo Augusto Mm'ia de Brito.

-!Jl-1. 8.

Abre o necessario credi to para a construcção de um modesto esta-
belecimento balneario nas aguas modicinaes do municipio do
Rio Pardo. .

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presi(leuto
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes,que a Assemblea Legislativa Pro\rinüial decretou
o eu sancciouei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica auerto ao Govel'no o necessario cre-
dito, para mandar construir um modesto estabelecimento,
balneario nas agu<1s medicinaes do município do Rio Par<1o,
e lugar denominarlo Agua~-quentes; revogadas as disposições
em contl'al'io.

l\Ian(h", portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
ci men to e execução ila referirIa Lei pertencer, q lIe a cu 10-
prfío e fação cumprir tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar
e correr. Dada no Palacio da Presiuencia da Provincia do
Minas Geraes, aos seto dias do mez de Janeiro do anuo do

TOMO XX.X.X.VI. PARTE l.a

Mando, portanto, a torlas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuçào da refol'ida Lei pertencer. quo a
cUlIlpnlo o fação cumprir t<10 inteiramente como noIla so
contem. O Secretario desta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e coner. Daria no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos tres dias do Illez de Ja.nei 1'0
do allno do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagosilllo nono da lndependen-
cia o do Imperio.
(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

'Para V. Exc. ver.
Francisco Gonsalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 19 de Feverei-
ro de 1880.

Al't. unico. Fica 01~PI'esidente da Provincia autori-
s(~lo. a mandatO recollstruir a ponte sobre o rio Pil'a.l"a. 110

~llsLI'l(;tod~ 'l:ap~ra, muniüipio du Plrang<t, despendend~ para
I:;SO a~é 1.3:bOO$000; e a mandar pl'Oceder aos concerto:; 110-

c~s~a~'los na est.l'ada e 'ponte que da freguezia do Altiá, rnu-
lIlCIPIO da 1tablra, vai ao Suüramento Gl'ande, alem do rio
D.oce, . despendendo para isso até 5: 100$000; revogadas as
c!lspo::Hções em con trario.

~Iando. portanto,' a todas as autoridades a quem o co-
nheCimento e execução da referida Lei per:encer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como neHa se
co.ntem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
b~lC~r e cor:er. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
VlllCla de Mlllas Geraes, aos tres dias do mez de Janeiro do
anno do Nascimento de Né1sso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia
o do Imperio.
(L. S.) JOAQUIMJos~; DE SANT'ANNA.

Par~ V. Exc. ver.
Fmncisco Gonsalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 19 de Feverei-
ro de 1880.

- ~o-

Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2ô02-DE 3 DE JANEIRO DE 1880.
Aut0l.sisa a Camam .Mun,icipal do I~io Novo a desapropriar as areas

li margem 00 rIO n aquella Cidade e os terrenos necessal'ios
para que os vehICulos do transporte cheguem aos mesmos areues.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente
da Provincia de Minas Geraes: FtlÇO saber a todos o,; seus
habitantes, que a Assembloa Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sallccionei a Lei seguinte:

~rt. unico. Fica ~ Camara Municipal do Rio Novo
autorlsada a desappropnar os areaes :'1 margem do rio na-
quella Cidade, e os tenenos necessarios para quo os vehicll-
los d9 transporte cheguem aos mesmos areaes, de con formi-
dado c?m as leis em vigor; revogadas as disposições em
contrano.



LEI N. :2606-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
..\utorisa o Governo a contraetar, por administração ou pOI' ar-

remata~'ão, com um ou mais emprozados, a c"nclu8ão da poute
sobro o Rio San to Antonio, no arraial de San l'AD na dos Ferros,
rnunicipio da Itabira,
O Conrgo ,Joaquim .Tosé de Sant'Anna, Vice-Presidente

da Pl'ovincia de l\Iinas Goraes: Faço saber a torJos 0_ sens
TOMO XXXXVl PARTE 1.'

- iJ8 -

Gamillo Augusto Mm'ia de Brito.

8,

LEI N. 2(m3-DE 7 DE JANEUW DE 18t'O.
Eleva á CIl tegoria de fl'eg'nezia o distrieto de San ta Luzia do lti,)

Manso.
O C'lnegn JoaquilÍl ,JO"O fie Sant'Anna, Vice-Pre~iden-

le rh Pr'lvineia de :\[illa~ GI'r;\O~: Faço sauor a to(ios os !';eus
lIab tante", qne a As,olllbloa Lo::ri"lativa Provineial dOI;ro-
tou, e eu ,.:allL:ci"nei a Lei :-,pguinte:

Art. unic'), Fica plevado i categoria de fl'eguC'zia (J

di~tricto de ~anta Luzia do Rio Manso, c()mp,.ebendendo o
di~tl idll (lo Brumarlo de Paraopeba, desmemhrado da fl'e-
rrll('zia do ltatiaiu~sú, e a fazeu(la da Boa Vi"ta dos herdei-
~IlS dll tenen lo coronel J0,10 Francisco AI ves Contagem, de,'-
membrada da l'rpguezia e districto da cidade do Bomfim:
revogadas as clisposi(}(ies em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a ((uem o co-

lIhpcimonto e execu(;ão da referida Lei pertencer, que a
CUInpr[o.e f;,ç:10 cumpl'ir tão inteiramente como llella 58
contem, O Secl'l~farill de~ta Provincia ,J fa<:a imprimil" pu-
hliC'lr e correr. Dada lIOPalaeio da Pl'e~l(lellcia na P,ovincill
dn Minas Geraos, aos sete dia~ do mez rle Janeiro (lo al1no
rio Nascimenfo ne (o~so Senhor Jesus Chl'isto (le mil oito-
cont"s O oitenta, q li inq uagesimo nOllO tIa I Illlepenr1enci<.
o (lo Imperio.
(L. S)' ,JOAQUIM JoSl'~'DESANT'ANNA.

Para V. Exc. vl'r.
A ugu,slo 11l. da Cosla. Lima a f(~z.

SAlIarla e publicada nesta St~cretaria aos 10 (le Fevereiro
de 1880,

-!J2-
Na~cimento ~Ie No~so. Senh?r Jesus Cbristo de mil oitocentos
e OJt(!llt.a, qumq uage~llno nono da Inuepondencia e do imperio
(L. S.) JOAQUIM JOSE DE ::)ANT'ANNA. .

Para V. Exc. ver.
Augusto M. da Costa Lima a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos i9 de Fl:lver~jro
de 18S0.

CamUlo Augusto J.11ariade Bl'UO.

LEI N. 2G04-DE 7 DE ,TANEIRO DE IS80.
Autorisa 1\ const:uc~,ã() d". urna POllto s()bre o Rio MutilJuo, despon-

delld()-~e ate a ljualltla de IO:UOU$)OO.

O C~nego ,Joaquim Jus€Í de Sant'Anna, Vice-PI'esidente
da PrOVJIICla de MUlas ',oraes: Faço saber <t tudos os :;eUS
h.abltantes.,que. a A,.;solllblea Legislati\'a l'rovincial Ul:lCl'etuu
e eu sanCClOnel a LeI seguIU te: '

.Art. I. o Fica o G ,verno autorisano a mandar con-
strul1' uma ponte ::;obre o i{,IOMatip"ó, na povoação do mes-
mo 1101Ue,município ua Ponto Nova. .

~rt. 2. o Fica igll.aImente autori~ado a gastar até a
q\l:l.~tla ue _10:000$, lia c~u:;trucçào de~ta.ponte; re)'ogalias
as dlSposlçoes OUl cOlltr,.lrLO.

~laudo, p'lrtauto, a toda" as autoridades a quem o c.)-
nheCll1~ellto :J ex.:ecllt,:üo li:l rel'e.rida Lei pertenc:el', que a
CUIlIPI',W e., façau L:ulIIprlt. t,io lllteiralllOIlteco1l111 ueI1l se
coulem. O :::il;)L:I'vt.lrlOue"ta PI'ovillL:la a f.lça illlI'riulIr, Pll-
L~CJ.l' e ~ot'l'vr. D,lua 110 P,LiaL:1Oela Pl'eSldellL:ia da lJl'lJ\'lll-
cla de ~ltlla:i Gl:lr<te.~,aos sete uias do luez de JpllJelrtJ do <llIno
do Na~cllllellto d~ Nosso Senhor Jesus Chrl~to de mil ,/11.0-

Céntos e ~iteu ta, q uinq uagesimo nono da lnuepeudeucia
e do imperlO.
(L. S.) JOAQUIM JOSE-DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver. .
Francisco Gonsalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 19 de.r aneiro
!lo 1880,

Camillo A ugnsto J1f aria dê Bl'ilo.



JOAQUIlI1JosE DE SAKT'ANKA.
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Ari. unico. Fica a Governo autorisado a concedel' no-
venla dias de licen<,~a com vencimento~, para tratar de su~
saude, ao soldado do corpo policial, 9amlllo Correa do 1\1ello,
revogadas as disposições em contrano.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cuIt1[ll'ilo o faç;lo .cumprir t:lo.il1~eirament.o cO~(). ~eJla ~~
contem. O Sdcrelano desta P~OVll1CIaa ~aça l~npnm;l.'p~lbl~
cal' e ,~orrer. Dada no PalaclO da Preslelel1Cla da IIO.VlJ1Cla
fio Minas Gemes, aos sete dias do mez de ~anelro d.o
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chnsto ele,.m.II
oitocentos e oitenta, q uinquagesimo nono da Independencla
e <lo Imperia.
(L. S.) JOAQUIMJOSl~ DE SANT'A1'\NA.

Para V. Exc. ver.
Luiz Jose de Oliveira a fel..

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 19 de Fe-
vereiro de 1880. .'

Camillo Augusto l~farta de Brtlo.

OUROPRETO-ISSO. TYPOGRAPIUADAAOTUALlDADE..

Cumillo Augusto J.lfw'ia de BI'ito.

habitalltGs~que. a As~emblea L(~gislativa Pl'ovincial decretou,
o ou :;anCClon01 a LOI seguinte:

' .• \.d. 1.0 O GOI'erllu Provin(;ial (;Olltl'actara, por ad-
Ill111Jstraçào, ou por arrematação, üOllr um ou. mais empro...,
Z;lrl(~S, a cOIl(;lusão da pOlite sobro o Hio Santo Antonio no
a l'I',lla I do ~,lllt:Anlla dos FeITos, 1Il1111i(;ipioda Itabin;, Ii-
cando para ISSO, e dosde jú, abe!.tu c;r,;dito até a flucllltia or-
çaria [leio ongOIlhoi 1'0

At"t .. 2.0 I\'.lS cOlltractos, quo (;ülcbral' para execução
desta LI)I,lJ Prosld,mte da PI'OI'ill(;ia puderú aceitar a dausula
do pagamollt"l eJIl dous eX'\l'ci(;ios financeirus, ou om prazo
JlI;,ls l;II'g"O, o neste' caso coou juro de 7 % ao allnO e umurti-
~.;l!;;1()an:lual do::; % uo capital ef[ectivanIGnte empregado, e
c()1J.(;edorao elllpl'ozarJ() ou emprozarios um bünefiL;io nunca
1tI:110J'de 15 Yodo valor ,las oums. .

:\.l't.:P Revogão-se as clisposiçõu.; em con Lrario.
~Iando, portallto, a tod,t:, a'.; autol'iua(les a quem o co-

nl1eclmellto e eXO(;Uçãfl da rej'urida Lei pertencer, que a
cUlllprãl) e faç;lu üUlllprir tão inteiramente cumo neIla se
1:!l!lte1l1.O Se(;retario desta Provineia a faça imprimir, pu-
~)IJcar e cOJ'rer. Dada no Palacio da Pre::;idencta da Provin-
cia de Minas GtH'aes, aos sete elias cio mez de Janeiro cio
anno elo Nascimento cle Nosso Senhor Je::;us Christo do mil
oitocentos e oiten ta, q uinq uagesimo nono da Indépenden-
cia e elo Imporia.
(L. S.)

Para V. Exc: rer ..
P}'ancisco Gançalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretal'ia aos lü de Fevereiro
de 1880.

LEI N. 2G07-DE 7 DE JANEIRO DE 18S0.
Conc(),!o lloventa dias de licença ao soldado do corpo policial, Ca-

IIl1110COl'l'ca de Mello.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-
te ela Provincia <le Mina::; Gerae::;: Faço :-;aber' a todos os
~ous habitantes, que a A~:-;ell1bl()a Legislativa Pruvillt:Íal
decretou, (J eu 'anccionei a Lei seguinte:



LEI N. 2608-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
Autorisa o dispendio' de 40:000$ com a construcçi'io do uma cndea no

Juiz de Fora.

O Conego Joaquim Josó de Sant'Anna, Vice-Presiden-
te da Provincia de Minas Gorae~: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o Prosidente da Provincia autorisado a
concedo r', no exerci cio corrente, até a quantia de 20:000$,
pat'a começar e adiantar a constl'ucçãO de uma cadea na
cida(\o do.l uiz de Fora; o igual quantia' no exercicio se-
guinte.

Art. 2.0 Si essas quantias não forem sufficientes,
solicitarà o Presidente da Provincia novo credito.

Art. 3,0 Revogão-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como neIla
se contem. O Secretario desta Província a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da
Província de Minas Gemes, aos seto (lias do mez de Ja-
lIoit'Odo anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chris-
to de mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da In-
dopendoncia e do Imperio.
(L. S). JOAQUIMJOSE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Fl'ancisco Gonsalvcs das Neves a fez.

TO)lO XXXXVl PARTE l.a

FOLHA N, 9,
1879.
PARTE LaTOMO XXX XVI.



Carnillo Augusto Jlf aria de Brito.

LEI N. 2611-DE 7 DE JANEIRO DE 1~80.
Eleva á frllguezia o districto do Cristaes, do municipio de 1'aman-

duá, o crea na mesma freguezia uma escola de instrucção pri-
maria para o sexo feminino.
O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente

da Provincia de Minas Gel'aes: Faço saber a todos os seus
habitantes,que a AssembleaLegislatin Provincial decretou,
e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.° Fica elevado a freguezia o districto de
Cristaes, do municipio de Tamanduá, e creada na mesma
fregllezia uma escola de instt'ucção primaria para o Rexo
feminino. ;
TOMO XXXXVr. PARTE l.&

-- 90 -F. N. ~.

habitantos, que a Assemblea Legislativa Provincial decre-
tou, (, eu lianccionei a Lei seguin te:

Art. unico. As quotas de que tratito os SS 10 e 11
eloart. 1.° da lei!l. 2409 de 12 de Novembro de 1878 o a
ele que trata o ~ 3. ° do m~smo artigo.e. lei para as obr~s
ria matriz de S. João 13aptlsta do. PI:esltho, .term~ (~O. Uba~
serão pagas pela verba n, 4 do .S 6. da 1~1n. ...,116.. e SI
ellaja estiver esgotada, pola ,de Igual rubl'lca. no p. luturo
exercicio; rovogadas as dispOSIções em contrano.

:Mando, portanto, a todas as autoridade,; a quem o co-
nhecimento e execução da referida. Lei pertencer, que a
cllmprão e fação cumprir tão in~eir:lInente ~omo. n,elIa se
contem. O Secretario desta PrOVll1Claa faça unprllmr, ~u-
blicar e correr. Daela no Palacio ela Presieloncia da Provll1-
cia ne Minas Geraos, aos sole dias no mez de Janeiro do
anno do Nascimento de 10SS0 Senhor Jesus Christo de
mil oitocentos e oitenta, quinrruagesimo nono da Indepen-
clencia e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIM JoSÉ DE SANT' AN",A.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonsalves das Neves a fez,

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 24 de Fevereiro
de 1880. '

Carnillo Augusto Maria de Brito.

- 08-

SelIada e publicada nesta Secretaria aos 24 de Feverei-
ro de 1880.

Carnillo A ugusto .Maria de Brito.

LEI N. 261O-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
Determina a verba por onde dove correr o pagamento das quotas

consignadas nos !3!33.°, 10 e 11 do art. 1.' da Lei n. 24!J!J de 12 de
Novombro de 1878.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Prosidente
da Provincia de .Minas Geraes: Faço saber a todos os seus

LEI N. 2609-Dl~ 7 DE JANEIRO DE 1880.
Alltol"Ísa a constl'llcção do uma cadea na cidade de UlJol'aba,

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente
da Pl'Ovincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes,que a Assornblea Legislativa Provincial decro-
tou, e eu sanccionei a Lei soguinte:

Art. unico. Fica o Governo autorisado a mandaI'
constl'uir na cidade de Uberaba uma cadea, despendendo
para isso a quantia que for necessaria', segundo o plano e
orçamento ja l'evantados; revogadas as disposições em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Prl)vincia a faça imprimir, publicaI'
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes, aos sete dias ,lo mez de .Janeiro do anno elo
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos
e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia e do
Imperio.
(L. S.) JOAQUIM JOSE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonsalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 24 de Feve-
reiro de 1880.
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Camilto Augusto Mw'ia de Brito.

oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono dr.. Independen-
cLt ~ do Imperio.
L. •. ) JOAQUIMJOSE' DE SAN'l"ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonsalves das Neves a fez.

':5cllada e publicarIa ne:;ta SGcretaria aos 2'1 de Feverei-
ro de 1880.

LEI N. 2013-DE 7 DE JANEllW DE 1880.
'('oa divorsas cadoiras do iustrucçào primaria.

O C()nego Joaquim Josó de Sant'Anna, Vice-Presidente
da Provincla de l\linus Gemes: Faço saber a todos os seus
habitantes,quo a Assomblea Legislativa Provilicíal d(;l(.:rotou,
o eu :;anccionei a Lei seguinte:

Al'L. 1.0 Fic:1o creadas cadeiras de instrucçfío pri-
maria do sexo 1'ulI1Ín ino nos f\istrictos dos Paulistas, S. J 0<10
e Tapanhoacanga, do municipio do Serro.

Art. 2.0 Fica creada uma cadeira de instrucção pri-
maria do sexo masl:ulino no districto de Tapanhoacanga,
UO lIlunicípio do Serro; revogadas as di:;posições em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertenl:er, quo a
cumprao e fação cumprir tão inteiramente como nolla se
contem. O Secretario desta provincia a faça imprima', pu-
blicar o correr. Dada no Palado da Presidoncia da Provin-
cia tle Minas Geraes, aos sete dias do mez de Janeiro
do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mIl
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independen-
cia o do Imperio.
(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Fmncisco Gonsalves das Neves a fez.

e11ada e publicada nesta Secretaria aos 24 de Feveroi-
rú de 1880.

Camillo At~austo Maria 'de Brito.
TOMO XXXXVl. PARTE 1."

LEI N. 2GI2-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.

ArL 2. o Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando; portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e faç,lo cumprir tão inteiramente como nena se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Pre:;idencia da Provincia
de Minas Geraes, aos seto dias do mez de Janeiro do anno
do lJascimento de Nosso Sonhor Jesus Christo de mil oito-
cen tos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencir.
e do Imperio.
(L. S). JOAQUIMJOSE' DESANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Augusto .i.11. ela Costa Lima a fez.

Senada e publicada nesta Secretaria aos 24 de Feveroiro
do 1880.
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Camillo A u[Justo Maria de Brito.

Crea uma cadeira do latim o outra de francez na cidade do S. José do
Paraiso, rogidas For um só professor.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente
da Provincia de Minas (}eraes: Faço saber a todos os seu,;
habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Ficão creadas du'as cadeiras, sendo lIma
de latim e outra de francez, na cidade de S. José do Paraiso,
regidas por um só professor, que terá de ordenado 1:200$;
revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimentoe execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Pala?io da Presidencia d~ Pro-
vinciade l\IinasGeraes, aos sete dtas do mez de Janeiro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil



Camillo Augusto Mm'ia de Brito.

TO~lO XXXXYI. PARTE 1."

da Independencia

- 103-. 9.

JOAQUIM JosÉ DE SANT' ANNA.
Exc. ver.

Francisco Gonsal'ves das Neves'a fez.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 24 do Feve-

r.Jiro de 1880.

LEI N. 26l5-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
Manda vigorar a de n. 2240 de 26 do Julho de l87li.

O COllego Joaq uim José de Sant' Anna, Vice-Presi;-
dente da Provinl:ia de Minas Geraes: Faço saber a todos os
seus habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial de-
cI'etou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica em vigor a Lei n. 2240 de 26 de Julho
(lo1870, que conl:edeu ao Presidente da Provincia o cr'edito
pam os l:oncertos da estrada que. partindo da ~iJade de
Aj'uruoca, vai entroncar-se na estrada do Passa Vlllte.

Art. 2. o A tlirecção e entroncamento serão nos lu-
gares que forem reconhecido;; mais convenientes, a juizo da
respectiva camara.

Art. 3.° Revogão-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a tOllas as autoridatles, a quem o co~
n!Jecimento e exet:ução da referida Lei pertencer, que a.
cUlllprão o fação cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O SecI'etario desta Provincia a faça imprimir,
publicai' e correr. Datla no Palado da Pl'osidoncia da Pro-
villt:la de Minas Geraes, aos sete dias do mez de Janeiro
do anno du i1ascimento de Nosso Sonhor Jesus Cltristo de
mil oitocentos eoitenta,quinquagesimo n0119da Independen-
cia e do Imperio.
(L. S.) JOAQ'UDI JOSE' DE SAN'l"ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonsalvcs das Neves a fez.

oit centos e oitenta, quinquagesimo nono
e do Imperio .
(L. S)

Pam V.
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LEI iT. 26l4-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
.\utorisa a concessão de privilegio por trinta ann08 a JU8celino

Pacheco de Sousa, ou á companhia que ello organisar, para a
construc~,ão, uso e gozo de uma estrada de rodagem, que vá da
esta~ão do Carandahy, da estrada de ferro Pedro 11, á villa de
Entre Rios.
O Conego Joaquim José de Sant'Anna, 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 o Governo autorisado a conce ler pri-
vilegio por trinta annos a Juscelino Pacheco de Sousa, ou
:i. companhia que elle organisar, para construcção, uso e
gozo de uma estrada de rodagem, que vá da estação do Ca-
randahy, da estrada de ferro de Pedro 11, a villa de Entre
Rios.

Art. 2. ° Ao concessionario do privilegio fica conce-
dida a subvenção de 300$ por cada kilometro de construc-
ção do estrada, pagos pela fonna por que for estipulada en-
tre o concessionario e o Governo.

S 1.° O concessional'io poderá cre~r barreiras nos
pon tos mais convonien tes da estrada, para cobrança das
taxas de pedagio que f<,>remestabelecidas, de accordo com o
Govemo.

S 2.° Findo o prazo do privilegio, a estrada reverte-
rá pam o dominio da provincia, sem onus algum para esta.

Art. 3.° Na concJ3ssão do privilegio o Governo esti-
pulará as clausulas, e imporá as obrigações que julgar con-
venientes, para acautelar os interesses da provincia e regu-
lar a cobrança (los impostos geraes, provinciaes e muni-
cipaos.

Art. L1. ° Revogão-se as disposições em contrario.
:~dando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que
a cumprão e fação cumpril' tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu.
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da PI'O-

vincia de Minas Geraes, aos sete dias do mez de Janeiro do
anno do Tascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
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Sellaua e publicada nesta Secretaria aos 24 de Feverei-
ro de 1880.

Camillo Augusto Mm'ia de Brito.

LEI N. 2616-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
Autol'isa o Governo a despender a quantia de 5:000$ eo~ a canalisa-

çào de agua potavel na freguezla de Paulo Moreira e no dis-
ti'icto de MllLtosinhos, termo de Santa Luzia.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vic"l-Presi-
dente da Pl'Ovincia de .Minas Geraes: Faço saber a todos os
seus habitante.~, que a Assemblea Legislativa Provincial
decretou, e eu ~anccionei a Lei seguinte:

ArL. 1.0 Fica o Governo autorisado a despender a
quantia.de 2:000$ com a. canali~ação de agua potavel na
freguezla de Paulo Moretra, do mnnicipio de l\lariallua, e
construcçtto de um chafariz.

Art. 2.° Fica igualmente autorlsado a despender
mais a quantia de 3:000$, aldll1 da concedida pela lei n.
2453 de 1D de Outubro de 1878, com a canaltsaçãu de acrua
pata voI !lO-distl'icto de l.\Iatto~inhos, termo do San ta Lu~ia;
revogadas as dispusiçõos em contrario.

l\Iand@, portanto, a todas as autoridades. a quem o conhe-
cimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão o fação cumprir tão inteiramente corno neIJa se con-
t~m. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar
o correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pl'ovlllcia de
Minas Geraes, aos sete dias do mez de Janeiro do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos
e oi tun ta, q uinq uagesimo nono da Independencia e do Imperio.
(L. S.) JOAQUllII JosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Augusto M. da Costa Lima a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 24 de Fevereiro
de 18S0. '

Camillo Augusto 11'Iariade Brito,

LEI N. 2617-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
~emembrll, na parte civil, do termo do .Mar de Hespanha o I'euno ao

do Juiz de Fora, a fazeenda denominada Peninsula.
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o Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vicc-Pl'ositlentú
da Província de l\liIlas Geraes: Faço saber a todos u~ ~eus
habitantes, que a Assemblüa Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. A fazenda denominada Península, do ter-
mo do Mar de Hespanha. pertencen te ao cidadão Au tonio
Luiz Rodrigues Horta, fica deSlllClIlbl'ilda (]'aquello termo,
e reunida, na parte civil, ao t~rmo do Juiz de Fora; revo-
gadas as disposições em contrarIO.

filando. portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei per,encer', que a
cumprão e fação cumprir tão in.tei~'ame~ltll ~OlllO,nella se
contem. O Secretario desta PrOVlOcm a laça liliPl'lIlll r, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia ela Pro-
vincla de l\linas Geraes, aos sete dias do 11107. de Janoiro do
anno do Nascimen to de NIiSSOSenhor Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da lndependencia
e do Imperio.
(L. S,) .JOAQUUI .JOSI~ DE SAN1"ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonsalves das Neves a foz.

Sellada o publicada Ilosta ::)ecretaria aos 2,1 de Feverei-
ro de 1880. .

Camillo f1ugusto 1lJw'ia úe H;.ito.

LEI N. 2618-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
Autorisa o Pl'esidento da Proviacia a mannar acilnittir Ú matricu-

la do 2.° anno da escola nOl'lllal, que se illstallar na cinade do
Montes Claros, depois de satisfeilo o ('xarne vago das matorias
do 1.0, a D. Chl"lstina Vitalilla dos ~"Iltos e outl'os.
O C"nego Joaquim .J( , (' 'anr. nna, Vice-Pre 'idellte

da P"pvi l" ' 1 :.J Faço saber a t"dos O:Sseus
hao"all "") \, .fi!),!;:" L b' ~l; ti va Provincial decretou,
a eu SUl1cciUnel a Lei seguinte:

Art. u:lico. Fica o Presidente da Provincia autorisauo
fi mandei.I' admitti r á matricula no ~.° arino da escola nor-
mal, que se installat' na cidade de illon tes Clar,os, a n. Chris-
tina Vitalina (los Santos, D. Augusta Joseplllna de Alldra-
'l'O}'lO XXXX\'I. P.Alt'l'Jo: l.a
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Camillo liugusto !lIaria de B}'ito.

,

LEI N. 2620-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
Concede a quota de 5:000$ a cada uma das matrizes da Conceição do

Turvo e de Santa Rita de Cataguazo8.
O Conego Joaquim José de Sant;Anna, Vice-Presiden-

te da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os séus
habitantes, quo a Assemblea Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica concedida a quota de 5:000$ a cada
ullla das matrizes: da Conceição do Turvo, termo do Pi-
ranga, e Santa Rita de Cataguazes, termo de Cataguazes;
aberto pará isso o necessario credito.

Art. 2.. Revoga0-se as disposições em contrario.
~'lando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecllnento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Sdcretario desta Provincia a faça imprimir,publi-
cal' e .:orrer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de Minas Gemes, aos sete dias do mez de Janeir'o do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia
e do Imperio. I

(L. S.) JOAQUUIJosÉ DESA.NT'ANNA.
Para V. Exc. ver.

Ezequiel Augusto Ntmes Bandeira a fez.
TOMO X:X"ltVI. PARTE L"

ontem. O Secretario desta Provinl:ia a faça imprimir, pu-
llcar e corroI'. Dada no Pal<teio da Prosiriencia da Provin-

cla de Millas Gera0';, aos sete dias do mez de Je.noirú do anno
do Na.-l:ill10ntode Nosso Senhor Jesus Ghri:üo de mil <lito-
c 'Iltos o oitenta, quinquagesinlU nono da Independencia

(lo Imporio.
(L. S.) JOAQUIMJOSE'DESANT'ANNA.

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

Sellada Q publicada nesta Secretaria aos 24 de .Janeiro
de 1880.

LEI N. 2619-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
Credita o Governo na quantia de 10:4.10$ para a reconstrucção da

ponto sobre Rio Piranga, no arraial do Calambao.
O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente

da Provincia de Minas l1eraes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial decretou,
o.eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o Governo creditado na quantia de reis
10:440$000, para reconstrucção da ponte sobro o Rio Piran-
ga, no arraial LloCalambao, do municipio do Piranga.

Art. 2.° Revogão-se as dispnsições om contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o Cf

)-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como l1ella se

- 1O(j -

de Camara. Antonio Pereira dOliAnjos. JIl"tino Teixeira Glli-
marãeli.D. Gal.>r'ielaScrapllillH Teixeira Guilllllrães,J). Maria
da Gloria GOllles Lagoeiro, D. (Jlaudia Jo;,;opllina (Ie Arau-
jo, Esequias Seraphilll Teixeira Guimarães e Domingos
Fel'l'eira ~eves, uma vez que satisfação as condições exi-
gidas pelo regulamento n. ~4 para matricula no curso, e
sejão approvados em exame vago nas mate rias do 1.0 anuo
pemnte a referida oscola; revogaLlas as disposições em C<)l1-
trario

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprila e façilo cumprir t,lo inteiramente como nella se
cOlltem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos sete dias do mez de Janeiro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia
e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIMJOSE'DESANT'ANNA.
. Para V. Exc. ver.

Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a f~z.
Sellada e publicada nesta secretaria aos 24 de Feverei-

ro de 1880.
Camillo Augusto Jl1a?'ia de Brito.
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Ca'millo A Uflusto Maria de Brito.

, \),

o Conecro JOa1luim .José de Sallt'Anna, Vice-Prcsitlen-
d;t Provi~lcia do Minas Gemos: Faço ~aber a tUI~US.os

eus haiJitante~, que a As~elllulea Legislativa PrO\'llll;lal
(IOljrutou, o ou s,U1ljcionei a Lei seguinte:

,\ rt. llnico. Ficão deslllelllura1las da freglle~ia de An~
ti llio Dias-abaixo, do municipio da lta!Jim, e annexadas ';
1'1''gllozia do AIHê, ,lo lllUSlllOntnllicipio .. a faZOll(!a 110 Joso
Maria de As 'is e a pertencente à D. ~Ial'la de ASSIS Vascon-
cellos, Antonio Caetano Currea de As"i::; e ,J.oãO Caetano de
A,.;~is: I'evogadas a' dispüsiçüe::; em contral'lO,

Mando, portanto, a todas as alltorir~ades a quem o co-
nhecimento e execução da refenda Lei pertencer, que a
cnll1prüo e façil:'l c~llllprir tão il~te!.rame,nte C~)IllO,.Il('.I~ase
contem. O SUljl'etarlo desta PrOVIIlCla a faça llllpl Illlll , p.n-
blicar e correr. Dac!a no P:tlacio da Presi(lenci;1 da p.I'OVlI1-
cia rio Minas Gerae." aos sete dias tio llIez do ,~allell'() d.u
allllO do Nascimento de No ;~o SCllhor Jesus Chl'lsto de 1lI.t1
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono ria IlIdcpolHlenclU
e du lmperio,
(L. S.) JOAQUIMJm:l~ DE ~ANl"ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonsalves das Neves a fc~.

Sclla(la O publicada nesta Secretaria aos2 t de Fe\'Ol'eiro
(I 1880.

Camillo A~gusto Ma"ia de Brito.
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Sellaua e publicada nesta Secretaria aos 24 de Fe-
verei ['() de 1880.

Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2ü21-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
D(lroga o êi 3.0 do art. 1.0 da lei 11. 2500 de 12 de Novembro de 1871>.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente
da. Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus ha-
bitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial decretou e
eu sanccionei a Lei seguin te: '
A rt. 1. o Fica derogado O art. 1. o S 3. o da lei n. 2500

de 12 de Novembro rio 1878, na parte em que desmembrou
da fregue7.ia de S. G"nçalo do Rio-abaixo, municipio de
Santa Barbam, e incorporou á freguezia da cidade da Ita-
bira, a fa7.enda denominada Bateias, pertencente a lJ.
Maria Casimira de Andrade Lage e outros.

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

nhecimento e execuçãl) da referida Lei pertencer, que a
cumprão e façào cumprir tão inteiramente como nella se
p.l)ntem. O Secretario desta Provincia a faça impl'imir, pu-
blicar e correr. Dada 110 Pa1acio da Presidencla da Pro\'Ín-
cia de Minas G~raes, aos sete dias do mez de Janeiro do
anno do Nascimento de Nosso Sonhar Jesus Christo de mil
oitocentos e oite~lta, quinquagesimo nono da Independen-
cia e do Im perio.
(L. S.) JOAQUIMJOSE DE SANl"ANNA.

Para V. Exc. ver.
F1'anclsco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Sccretat'ia aos 24 de Feverei 1'0
de IS80.

LEr N. 2622-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
Desmembra da freguezia de An tonio Dias-abaixo e reune :i do Altlé

municipio da Itabil'a, as fazendas de Josó Mal'ia de Assis o (}~
outros,



Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2623-DE 7 DE .íANEIR DE 1880.
Ro\'ogu U8 arts. 1.° e 2.° da lei n. 221;8 do 1.° do Julho do i8iô.

O C()nC'go .Joaquim José tle SanL'Anna, Vice-Prosidontl1
da Provincia (lo tllinas Geraos: L<'açosabor a tOI\OS os sous
habit.antos,qllH a Assomblea Legislativa Provincial decrotou,
o ou sallccionoi a Lei s('gllinto:

Art. 1.0 FICà() l'cvogados---o'al't. 1.0 ria lei n.22GB
do 1.0 de .Julho de L87U, que alteron as divisas entre a
fregnezia rla Madre de Deos do Angú (}o Cnrato de Santo
Ali tOllio do Aveu tu rei 1'0, e o art. 2.° da IllCSIlJa lei, fI no des-
ll1ell\brou da fl'eguezia da Madre de Deos do Angú o annB-
XOIl a Santo Antonio do Aventureil'o a fazenda de ROlllU-

.tldo Martin,; do Couto.
A rt. 2. ° I~ev()gão-se as disposições em con trario.
~[ando, portanto, a todas as autoridades a quom o co-

nhecimento e execuçiio da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como no11a se
contem. O Secretariu des a Provincia a faça imprimir, pu-
hlicar e correr. Daria no Palacio da Presidoucia da Provin-
cia rle Minas Geraes, aos sete riias do mez de Janeiro do
allno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagosimo nono da lndopenden-
cia e (lo Imperio.
(L. S). JOAQUIM JOSE' DH SANT'ANNA

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonsalves das N eoes a fez.

~ellada e pnblicada nesta Seeretal'ia aos 26 de Feverei-
ro rle 1880.

FOLHA N, lO,

~_...••-,,,,..,,.--"""" •....

PARTE l.a
1879.

-==- -=-==----...=...:== - -::-===. ---
TOMO XXXIV!.
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LEL N. 2624-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
Concorle, desdo ja, divorsos auxilios a matrizes o capell:ls.

O COl\cgo Joaquim Jose de Sant'Annu, Vice-Presidente
da Pl'ovincia cle Min,ls Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a As'emblea Legislativa Provil\l:ial decretou,
e eu sanccionei . a Lei ::-:eguinte:
. Art. 1.o Fica o Governo au torisado a auxi Iiar, desrle
Jn: com a quantia rIe dous coutos de reis, a camara munici-
pal da cidadeda Formiga, para OCCOlTeràs despezas com os
concerto~ da capella e cemitel'lo grande ria mesma cidade;
com igual quantia, a cutrlitra da cidade da Ayul'uoca, para
as obras da ma triz de 1. S. do Rosario da freguezia da La-
gr'a, do Ilw::-:motermo; C'lm i~'u'J! ql1'llJtin, , C'llll:tra d" llao-
pundy, para as ohras da IlJ't .• I' Ü d,' Encru-
zilhada, e COUI 1I1lIcouto do I lo :J. caloara de Campo I3ello,
para concertos da matriz da me~ma villa.

Art. 2.0 Re\'ogão-sc as disposições em contrario.
. Mando, portanto, a todas as ;Iutol'idar\es a (Iuem o conhe-

Cllnento e execução d.L referida Lei pel'tencer,que a cumprão
o {'ação cumprir H(ointeil'alllonte COIOO nella ~e contem. O
Secretar'io desta Província a faça imprimir, publicar e COl'-
reI'. Dada no I'alacio da Pl'esidencia ,Ia Provincia de Minas
Geraes, aos sete Ilja~ do mez de Janeiro 110 anno do .l\asci-
mento de .l\o>;so Senhor .Jesus Christo de mil oitocentos e
oiten ta, cp inq nage>;i1110 nono da Indepondencia e do
Imperio.
(L. S.) . ,JOAQUIlIl ,JoSl~ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. V('I'.
Fl'ancisco G(mçalvcs £las Neves a fez

Sellada e publicada' nes1a Secretaria aos :?Ude Feverei-
rO de 1880.

Camillo Augusto Uw'ia de Br'ito.

LEI N 2625-DE .• DE JANEIRO DE 1880,

Autol'Ísa o Governo a COII tratar com os cidadãos Dl'. Candido .JoslÍ
Coelho do 1\I0Ul'ao outros, ou com quom molhol'es condiçõos of-
forecol', a cOllstl'ucção de uma estrada do ferro de bitola ostreit.a,
quo, partindo do S. ,João (I'l~l-ltey, vá tor li cidade da Oliveira,
garantind'o juros itté"'i % sobro o eapital lIlaxilllO de 3,000:000:,
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O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Pre.~i(ien.
te !la Provincia !le Minas Gerae ': Faço saler a tod0s os seus
habi tantes, que a AssclIlblea Legi::;]a ti va Provin ;ial decre-
tou, e cn sallccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica o Go\'emo autori~ado a contratar
com os cidadãos DI'. C:mdido ,lo ,é Coelho de j\,fl,ura, .José
das Chagas Al1llrade, tenen te cOfllnel J ofw H.ibei t'0 da Silva,
major Theodoro Ribeiro de Oliveira e - ilva, capil.üo José
Pe(ll'o Ferl'eira de Puiva, capitii.o Carlos 1 ibeil'o da Silva
Castl'o, DI'. Antonio Justiniano das Chagas, Eliezer Ri-
beiro da>; Chagas, Antonio AI VO.; de Moul'iI e Vicente ,H.o.
rlri rrues Rocha, ou com quem moI horo,' c~Hl(11ções ofl.<.:ro-
cer~ a construcçilo de uma estm<la do ferro de bitol~l es-
treita, que, partinuo do S. Jo;'(o (l'l~l-ltey, vú ter:i. CHiado
da Oliveim, garantindo juro~ ate 7 % ~oorB o cilpital
lI1axirno rIe 3,000:000$ durant9 quarenta unnos.

~ unico. As bases para o contrato ~el';iO as seguinte:;
Pri vilt'lgio de zona igual u 40 kilometrofl ,le (;at1a lad.o

do eixo da linha, sem pl'ejuizo de z m;l.ia cllucedi,!a, OOI'l-
gaçri.o im pos la aos cOllceSSiOIl:ll'ios do co Jr,H'o:n Ilu',e fi ilei"
Ül,xas ou impostos provinciaos, reversão da o:;trJ.da pa:';),
u provincia no fim do prazo do privilogio, sem onu,; algum
para os cofrt3s provinciae:;, e outras d~uslll.as de u:o em
semolhantes concessões; revogadas a~ dlSposlções em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a qnem o conhe-
cimento e execuçilo da referida Loi portencer, que U CUIl1-
prão e {';.Iça0cum pri l' tão. i n~ei rumen te ~omo. n~lia se co.n tem.
O Secl'etal'io desta PrOVIncm a faça llllpl')mlr, publIcar e
COI'I'er. D:lda no Palacio (la P l'esic\lmcia (la P rov inc.ia ,le 111i-
nas Gemos. ans seto <lias (lo mez (\ .Janeiro do anno do
Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Chri>;tQ (lo mil oitoctlntolO
e oitenta, quir.quagesimo nono da lnclopendencia e do Im-
perio.
(L. S.) JOAQUIM JOSEDE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Augusto M da costa Lima a rezo .

Sa11ada e publicada Ile"ta Secretal'ia aos 2G de FevereIro
de 1880.

Camillo Augusto Maria de Brito.
---------------
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LEI N. 2626-DE 7 DE JANEllW DE 1~80.

FOLHA N, 1LPARTE LU
1879.

Altera 118 rlivisas da freguezia do Cajurú e contem diversas outras
medidas de estati~tiea ..

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidento
a Pf'(l\'iuciu' de Minas Geraes: Faço salJer a todos os seu~
abitantes,que a AssembleaLegislaLiv(~ Provincial det:retoll,
ell :anccionci a Lei seguinte:

AI'L. 1. o Ficão alteradas as divi:as da froguezia do
a.lurú, do termo do Pará, para fkarom sendo do seguinte
modo: tem principio na barm do Carrego Compl'Ído com o
] ia Pará, por este !'lO acima ató a ban'a do H,ibei,'ão da
Joanna Velha, por este acima até ao rumo do alto da Serra
do Sumaré, deste alto em rumo direito ao alto da :-'erl'a do'
Paivas, deste alto em rumo direito ao alio da Serra da Ja-
cuba, deste em rumo direito ao alto da seri';\ da fazellda do
Marimbondo, doste em rumo ao alto da Serra do Domingão,
doste ao alto da Serra das 'l'res Barras, deste ao alto
da Serra da Francisca, deste em rumo ao Salgadinho, des-
te em rumo direito á nascente d...•Carrego Cumprido, e por
este carrego abaixo até ao Rio Pará, onde teve principio.

Art. 2,0 Ficão alteradas as di.visas entre os districtos
da Inhauma e Santa Quiteria, aqllelle do t01'1I1Ode Sote La-
goas e este ~ de Sabará, para ficarem sendo: a partir da
!Jarra do Co~ego do Girúo em rumo á Serra dos Medeiros,
seguindo a mesma Ser.l'a até ao Rio Paraopeba.

Art. 3.' Fica desmembrada da freguezia e dirotl'Ícto
:loCapella Nova do Betirn O incorporada à Íl'egllozia da
onlagem e respoctivo distl'icto, a fazenda da Serra Negra,
ertencente à Antonio Josó Diniz, o desmémbrada da fre-
izia. B districto da Conta"em Q incorporada li da Capella



LEI N. 2627-DE 7 DE JAl~ElRO DE 1880.
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Camillo Augusto J11ar ia de B"ito.

11.

Elova á categoria de fl'eguezia o districto do Sarandy, termo do
Juiz de Fora.
O Conego Jmquim José <le Sant'Anna, Vice-Presidonte

da Pl'ovincia do Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
l1ubilantes,qne a Asselllbloa. Legislativa Provincial dec:etou,

ou sanccionei a Lei seguinte:
Art. ullico. Fica ele\'ado à categoria de freguezia o

c1istl'icLOdo Sarandy, pel'tencente ao termo 00 Juiz de Fol'U,
.ob a invocaç;1o de [\)ssa Senhora do Lin'amento do Saran-
dr, cujas divisas serúõ: tomando-se como ponto de partida
.\ fazonia Passo da Patria. o d'ahi pelo lUa Kágado abai-
xo até à fazenda do Pa~l Grande ele Cima; ahi, doi.'ando o

7 ~lgado, seguirá pelas divisas da fazenda do Pao Grande
TO o XXXXVI. PARTE LI.

rd. desta estrada atô ao Rio das Velha, fica pertencell-
,oL reguezia d.e Jabúticaiubas,
Al't. 6. o A fazenda das Gaitas,do districto do Parorlão

li a desnlOlll Lrada do termo de S. Francisco e incorporada
terlllO de Paracaiú e di;:;tricto da CallHa ilrava.

Art. 7,0 Revogão-se as di;:;po 'ições em contrario.
~lan{!o, portanto, a todas as autoridade~ a quem o co-

het:illlonto e execuç: o da referida Lei pertencer, que a
I1Jprao e faç,to cumprir tão inteiramente como nella se
nl()ln. O Secretario desta Provincia a faça imprimil', pu-

liClr e coner. Dada no Palacio da Presid.encia da Provin-
ia de ?llinas Geraes, aos sete dias do mez de Janeiro do

. nno d,) Nascímento de No 'so Senhor Jesus Chrisio do
il oitocentos e oitenta, quinquage::;imo nono da Indepen-

I nCla e do lmperio.
(L. S.) . .JOAQUIM JOSE DE SANT' ANNA.

Para V. Ex.c. ver.
F1'ancisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellad.a e publicada nosta Secretaria em o 1. o d.e Abril do
1880.

Nova do netim a fazenda do Matto Grosso, pertencento Il.

Joaquim José Campos.
Art. 4.0 Fica d.esmombrada LIa termo de Tamanduá e

frecruezia o d.istricto do Espirito Santo do ltapecerica a fa-
zen~la do .Jacaré, pertencente a .Joaquim .José.Espin~lul~l,
incorporada ao termo de Pitanguy, à freguezUl e dlstncto
do Cercado.

Art. 5.0 Ficão alteradas as di visas da froguezia cl
Santa Luzia para com as de Sabará, Lapa e Taquaras Ú, pa-
ra ficarl}m seudo: partindo d.o Rio das Velhas, na ua~'l'a do
COI'l'[)go das Lage::;, por este acim~ até ~o ,~lto da prLlnClra
caclloeil'a no mesmo carrego, segumdo d aln por um vaH.,
que fica à ,!ireita, e que é sobre um espigãO, e ~or este aCI-
ma até ao alto da Lage, que fica sobre o lugar challlado
Andr0, e pelo e::;pigüo abaixo, que divide as fazend..as-An-
dré e ilnm Destino-até ao Conego das Lages, suulllllo p
este até á ponte sobre o mesmo corrego, e deste, seguindo a
o,.trac!a que vai par,l Sant.a Luzia,continuará até ao alto da
Porteira do Varas, o desta procurando o rumo nascente,
vai sempre por espigões até ao alto de Domingos, e deste .
Serra do Maquiné, desta ao alto de José de Sa, 'deste ao alto

, do Franco, e deste, descfWdo pur um espigãO, que fica outr
as fazendas dos Crioulos e Pintor, vai até ao corrego deno-
minado dos Crioulos, e por este abaixo até à estrada quo do
Santa Luzia ser(ue para Taquarassú, e seguindo por esta (;
trada vai até a~ Rio Vermelho, epor e,;te abaixo até a uma
cachoeira, que fica quasl fronteira it f;Lzenda da Rocinlll~.
Desta cachoeira secrue à direita em rumo (Ereito a um espI-o '
gão fronteiro, e por este espigilo até li estrad.a que vaI par
o Cumbe. e por esta estrarla até ao açude d.e Macauba~.o de -
te ao alto da Penha, onde encontra a estra,!a que V;tl pal'a
a Ponte Nova, e por ésta esLrao.a até encontrar as cacit"i i-
ras do carrego denominado Manr1ú Grosso, e pelo COl'rego
abaix.o até ao Rio Taqual'assú, e por e.,te abaixo até a" RI
das Velhas.e por este acima até à barra cloRibeirão da [\1..t, ,
secruinno d'ahi em diante pelas divi-as antigas. Da pllule d
R0 Taquarassú,perto da barl'a do Rio (las Velha,' e se;';llin-
do a estrada que da ponte vai para o .Jaboticatuhas at' aO
alto do Bamburral, todo o terreno 'lue esta á margem
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inclusive, I.J vertentes da seiTa da fazenda do Coronel Albi-
no até ú fazend" dp San ta Clara incl usi "e, e d'ahi pelas fa-
zendas de ~lanoel Luiz AI ves, Marcelino de Brito Pereira
de Andrado e Azarias José de Andrado inclusivo, o d'ahi,
seguindfl pela an tig'a di v isa do districto, isto Ó, vo:'ten tos da
serra do Tenél1te Uoronel Antonio Caotano Horta, até en-
contrar o lü!Jeir<lJ do Caethé, e d'ahi,seguindo até il. fazen-
da d~ S, Clemento, e desta pela Serra que separao districto,
que ora se eleva á freguezia, do de Juiz de Fora até ao Ri-
beirilo S. Domingos; d'ahi pelo mesmo ribeirão até fechar
Jl() Kágado na fazcnda Passo da Patria, desmembrado osto
torri LuriQ, que não era com prelwnd irlo no antigo districto,
da freguezia de S. Pedro d'Alcantara; revogadas as dispo-
sições em contrario.

Mando, portanto, a todas. as a~ltoridades a quem o
conhecim€lnto e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correL Datla no Palacio da Presidencia da 1'1'0-
vincia de Minas Genles, aos set.e dias do mez de Janeiro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chl'isto de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesilllo nono da lndependencia
e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIM JoSg' DE SANT'ANN •••.•

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta secretaria em o 1. o àe Abril
de 1880.

Camillo A ugusto Maria de Brito.

LEI IT• 26?S-DE 7 DE .JANEIRO DE 1"80.
Autorisa o Govemo a mandar fazer diversas obras, e contem olltl'a

disllosições a respei to.

o Carrego Joaquim José de 8ant'Anna, Viee-Presidenie
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os 'cus
habitantes,que a Assernbloa Legislativa Provincial decretou,
o eu sanccionei a Lei seguinte: ' .
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Art. 1.. Fica o Governo auiorisado a'despender desde
, soguintes quantias, a saber: COIll a l:onstrucção da

nt oore o Rio Jacaré, no lugar denominado Bom Jardim,
( e~trada liue da Formiga, passando por Lavras, vai à
, I'tl~, réis !.i:000$000; com os reparos da ponte do Soberbo

brcl o Rio Doce,no município de l\1ari:lnna, réÍ. 3:000$000;
ê li a cOlJstruc<..~<loda cadêa da Pont.e Nova, róis l2:UOO$;
com as obras da matriz de Santa Bai'bara, I'éis 2:000$UOO;
c f1las da matriz do 1"orq uim, rãis 2:000$; e cum as da
1 reja de S. Pedro da cidade lV1arianna, reis 2:000$.

Art. 2.0 Fica igualmente autorisado o Governo a des-
n 01' mais as seguintes quantias, a sabel': com a con-

trncção da pónte sobre o Rio Pomba, junto ao arraial do
~'pinto Santo, réis 8:800$000; com a construcção da pon-
t sllbre o rio H,QJnbal, no municipio de Barbacena, róis
~:U70$; o com a ponte sobre o Rio das i\1orte~, denominada
Ponto Nova, reis 4:757$240; com a desobstrucção da ca-
choljiru denominada, Maseata, no districto de .s. Gonçalo
d Tij lICO, freguezia da Cachoeira do Camp'), termo desta
Cal,ital, até à quantia de réis 800$000.

Art. 3.0 Fica aberto ao Governo o necessario credito
P,ll'a mandar fazer as seguintes obras:

S 1.0 Uma ponte sobre o Rio das Velhas, no lugar de-
nominado Ponte do Povo, onde já existi0 outra, e que dã
a,.;sagelfl para Itabira do Campo, Paraopeba, Cachoeira do

C'II11 JlO e ou tros pontos.
S 2.0 A 6lesobstrucção do leito do Ribeirão Carmo,

no mUlJlcipio de Marianna, fazendo quebl'ar a cachoeira sita
p llCOabaiXO do lugar denominado Lavras Velhas, entra
as freguezias deS. Caetano e Forquim.

Art. 4.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da referida Lei pertencor, que
a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se
contem .. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu.
Micar e COI'I'er. Dada no Palacio da Presidencia da 1'1'0-
incia de Minas Geraes, aos seie dias do mez de Janeiro do

'fOMO X.XXXVI. PARTE l."



Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2630-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
Rectifica as elivisas entre os municipios ele Baependy e Pouso Alto.

O Conrgo Joaquim José de 8ant'Annu, Vice-Presidente
da Pt'ovinc.:ia de Minas Geraes: Faço saber a todos o:> seus
habitantes,que a Assemblea Legislativa Provincial decl'otou,
o eu sanccionei a Lei seguinte:

Art unico. Ficão rectificadas as divisas entre os mu-
nicipios de Baepenrly e Pomo Alto, do soguinte modo: Polo
alto do M/lrro Uavado atravessando a e~trada que segue de
Baependy para Pouso Alto, e desta á da Conceiç,lo do Rio
Vel'tll~, até fronteal'a fazenda de Gabl'iel Ribeiro Junqueira,
denommada Retiro, voltando à osquerda. atravessando o
ribeirào do TablHlo e seguindo um espigão que se acha
entre a casa de José Clementino de Uarvalho e Manool
Francisco Pinto, seguindo o mesmo espigão ató ao nlto do
campo chamado Ca:~ambú, voltando. ú direita. pelo alto do

TOMO XX:t.XVI ,PA.RTE 1."
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correo-o abaixo, ate à barra no Ribeirão Sallt'Annl'l, e por
Q 1<l :baixo até a sua barra no [{ia J\1atipo6, em frente ao
ponto em que a mesma divisa começou.

Art. 2.° Revogão-se as disp0f'içõe:s em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimonto e ex.ecuç;lo da referida Lei pertencer, que a
cumprllo e faç,lo .cumprir, tflo.int.eiral!lent~ como. nella ~o
cllntem. O SdcrutarlO desta Provlllcla a faça llllpl'lll1ll',pnblr-
cal' e .:orrer. Dada no Pala cio da Presidencia da Província
de Minas Geraes, aos sete dias do mez de Janoi 1'0 do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jews Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia
e do lmperio.
(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria em o 1. o de Abril
de 1880.
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LEI N. 2G29-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.

Camillo .li ugusto ilIlwia de Bl'ito.

erca a freguezia ele S",uto Antonio do Matipoó, o marca-lho as rQ-
specti vas di visas.

O Conego Joaquim José de Sant'Ànna, Vice-Presiden-
te da Província de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial decrQ-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. l.0 Fica crJada no municipio da Ponte Nova a
freo-uezia de Santo Antonio do Matipoó, com territorios des-
me~lbr'ados das de Santa Helena e Abre Campo, cuja sódo
sera a povoação do mesmo nome. .

S unic0. As divisas d@sta fl'egllezia começnr:'tõ pelo
bdo rie Santa fi lena, na fazenda dos herdeiros do falleddo
Frallci~co Alves do Valle, seguindo pelo alto da serra até
ú fazenda denominada BJculba, e desta á do Palmital,
que p~rtencerã" ao filiado. c~pil<iO Franc~ ..c? ~()~~ de Arau-
'0, cum suas vertente.~, ate a bana do H.lbell'aO S. Louren-
ço, e jjor e~:te acima ate ú fazenda das Tres Barras, :-::egnin-
do d'ahi em dil'ecção à fazenda dos Fernandes e de Ma-
noel Antonio de Sou5a, na margem do Ma1.ipo6; pelo lado
do Abre Ca IJlPO a d ivisa comprehendera a fazenda de Ber-
nardo Rodrigues Torres, seguindo at6 ao Ribeirão da Arêa
Branca,e comprehendendo as fazendas de Francisco Luiz de
Miranda e Romualdo Bento da Costa Oltveira, d' ndo retro-
ce(hn'à em direcção ús cabeceiras do Ribeirão S. Manoel, e
de,tas ao altr) da Serra, comprehendendo as fazendas de
Francisco Alves Torres e a dos Leonardos; seguindo dopai

anno do 1 '<lscimento (le Nosso Senhor Jesus Ohristo de mil
oitocentos e oitenta, qUlnquagesimo nono da Independencia
o do Imporio.
(L. S.) JOAQOIl\1JosÉ DE SANT'ÀNNA.

Para V. Exc. vor.
Fratwisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publll:alla nes)a ~ecretarL.l em u l.0 de Abril
de 18ciO.



Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2632-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
.-\ltera as divisas da freguezia do Mendanha, termo da Diamllntina.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos o~ seus
habitantes, .que a Assembloa Legislativa Provincial docre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico .. As divisas da freguezia do Mendanha,
termo da Diamantina, serão: do lado do sudoeste, o l{,io
Pinheiro, do lugar denominado Pinheirinho, cortando pelo
Quebra-pé, até ao Palhinha e (}Rio Caeté-mirim até á sua
barra do lado direito, ficando assim desmemurada ullla
parte do terri tario da fl'eguezia de S. João da Ghapada,
districi.o do Inhahy; revogadas a~ disposições em contaario.
. Mandt", portanto, a touas as a u tori<1ades a q uom o conhe-
TOMOXXXX.VI. PARTE 1..
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Camillo A.ugusto Maria de Brito.

. 11.

COI'rego Batalhão acima. até a :>uu cabeceira, e desta, rum.
(\ireito, a serra. COUl o distl'ieto e froguezia de Santa Anna
dus Olhos d'Agua, :;el':\o as di\'isas da nova l'reguezia pelo
lUo Macaubas, quo outr'ora servio de divisa entro a<; 1'1'03-
I£uezlas de ltacambira e Bom Fim.

Ad. 3. o Revogão-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei per1encer, quo a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente üomo nolla so
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presif\encia da Pro-
víncia de Minas Geraes, aos sete dias do mez de Janeiro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independoncia
e do lmperio.
(L. S.) JOAQUIMJosÉ DE Sú,T'ANNA..

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria ao 1.0 do Abril dQ
1880.
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Crea a freguezia de S. João Baptista da Terra Branca c marca-lhe
as respectivas di visas.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiôente
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantos, que a Assemblea Legislativa Provincial uecre-
tou, e eu sanccionei aLei seguinte:

Art. 1.0 Fica creada a fl'eguezia de S. João Baptista
da Terra Branca, cujo territorio ó desmembrado da fre-
guezia de Sant'Anna dos Olhos ct'Agua.

Art. 2. o As di visas ria freguezia s'erão as me~rnas do
districto d') mesmo nome, e e~ta:; fie:Jo sendo as seguintes:
com o districto e freguezIa de Santo Antonio da ltacambira,
da" cabeceiras do C(lI'I'ego denominado S. João, que COITO
para o Ribeirao da Arêa, ate ú sua barra neste. desta bal'I"u,
rumo (\il'eito, Ú Tapera do Moinho', onde morou o finado
Manoel de Queiroz, de~tu Tapera, rumo direito, il. barra do
Corrego Batalhão, no Ribeirão João Gomes; desta, pelo dito

LEI N. 2631-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.

Matto Dentro até ao alto da Serl"u E~cura, desb em rumo
ao Ril,ei)'(lo ;\1anso, e 11 ,r este até ú barra com o ltlo Vel'de;
revogadas a:> dlsposiçõo8 em cOlltrario.

Mando, porlanto, a todas as autoridades a quem o co-
nheeimellto e exeüuçào da referida Lei pertenl:or, que a
eU1nprão e fação üumprir telo inle.;ralIlente ülllllO nella se
contelll. () Sel:relario de:> a Pr()vinüia u faça imprimir, pu-
bliü,u' e COI'rOI". Dada nu Palaeio da Presidenda da l'l'ovin-
eia de 1\lillUSGeme:>, aos sele clias rio mez de Janeiro do
anno do Nascimento de NO:>8QSenhor Jesus Chl'i to de mil
oi toecn tos e oitenta, qUilllluagesimo nono da Independen-
eia e do Imperio. .
(L. S). JOAQUI;\1JOSE' D}~SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonçalves das N eoes a fez.

Sellada Q publicada nesta Seüretaria em o 1.0 de Abril
de I8S0.
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Camillo AU(Jttsto Mcwia eleBl"ilo

m"nto lle Nosso Senhor .Jesus Christo d~ mil oitocentos e
oitenta, quinqllagesimo nono da 111l1cpellllencia e do
1m [Jcrio. ,
(L. S.) JOAQum ,JOSlt DE SANT ANNA.

Para V. Exc. ynl'. .
A1.t!J~tstoM cl(L Costa D~ma a frz. .

Sellada e publivada nesta ::)ecrotal'Ía ai) 1.0 (lu Abl',l I1n
1880.

F. N. 11.
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cimento e execução da referida Lei pertenceI', que a CUlll-
pl'ãu o fação cUlI1[ll'ir tão inieiralllonte como nülla se ~on-
tem O ::)ecretario desta Pl'ovincia a (;lça imprimir, publicar
o conel'. Dada no Palacio da Prosi\lencia da PI'()VlllCICi de
Minas Gorae", aos 5eto dias !lo lIIez de .Jaueiro do alluo (lo
1'\ascimento ,lo Nosso Senhor Josu~ Chrislo de mil oitocelltos
e oi tun ta, q uinq nage.;i mo nono ,Ia [lId\~pen,lencia e du imporia
(L. S.) .JOAQUIM JOSE DE :Ss\NT'ANNA.

Par<\. V. Exc. "er.
Augusto },f. da Costa Lima a fez.

Sellada (,)publicada llesta ::)()cretaI'Ja em u 1.0 de Abril de
18S0.

Camillo Au{}usto Maria de Brito.

LEI N. 2ô33-DE 7 DE JANEIRO DE ISSO.
Transfare de umas para outras fl'eguezias diversas fazenda •.

O Conego Joaquim Jo~ó de Sant' Anna, Vic0-Presi-
dente ia Pr()vlUcia do Minas Gemos: Faço saber a todos os
3eus habitantes. que a Assomblaa Legislativa Provincial
decl'etou, e eu salH.:cionei a Lei seguinto:

Art. 1.' Fica de:<memul'ada da fl'egllczia de Baepenrly
e tran"l'erida para a de Pouso Alto, a fazenda de Felizardo
Flurando da Sil vei l'a.

Art 2.° Fica desmemhm(1a da fl'eguezia da Campa-
nha e tran,f()l'Ina para a da Conceição do Rio Verde, no
IDllnicipio de Baependy, a fazenda de Feliciano Luiz da.
Costa.

Al't. 3.° Pic~ da~membl'arla da freguczia (lo S. Gon-
çalo, do municipio de Sallta Bal'bal'il. (3 annexada à fregue-
zia da l\abil'a, a fazenda (Ienuminada B,.caina, plJrtclH.:ente

, a Mude~to Gome~ Martins, e Fl'ancisco :Ma[.tins Vieil'a.
Art. 4. ° Ficão revogadas a~ di~pll~i<;õe:-\em cnn ira l'Ío.
]\!ando, pol'tanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução (\.t rel'el'ida Lei pertencet',que a cllmprão
e fação cumprir tãointeiramento COIOOnella se contem. O
Secl'otario desta Provincia a faça imprimir, publicar o cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Min'as
Garaes, aos sete dias do mez de Janeiro do anno do Nasci-
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LEI N. 26:34-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.
Autorisa o Pro3idonto da Provincia a crOi\r urlla oscola dostinA-

da á organisação O dilfusão do onsino sciontifico, thoorico.
pratico da agricultul'a, com a donominação do Escola d'Agri.
eultura.
O Conego Joaquim Jo~é do Sant'Annll, Vice-Presi-

dente da Provincia do Minas Goraes: Faço sabel' a todos os
~eu~ habitantes, que a Assemblea Logislativa Provin(;ial de-
creton, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1. o Fica o Presi(!en te da Provincia autorisado a
crear uma escola, destinada á organisação e diffu:jão do en-
sino scientifico, theol'ico e pratico da agricultura, com a
donominaçao de Escola d'Agricultura,

Art. 2.' O curso da escola durará tres annos. lIendo
do 8 mezes o anno loctivo. Nos intervallos far-so-hão QX-
cursões scientificas.

Art. 3.. O ensino comprehendQri.:
1.. anno:
1 Physica geral,
II Chimica geral,
III Zoologia geral,
I V Botanica geral,
V ~oções de mineralo~ia e seologia. •
Para a çrganisação dos prl)grammas, !!ão indicados os

traços goraes, reservando-se a conveniente latitude aos pro-
!e:soros oas differentes cadeiras.

Para n physica em 50 lições; para a zoologia (anatomia,
phisiologia, principios de classificação) em 32 lições theo-
rica!!, 10 a 15 de Qxercicios praticos, par!!. aprenderem os
aI umno~ a desocclI.r; para li. ootanica /leral (anatomia, pãy-

TOMO XXX xv!.
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siologia, classificaçiío) em 32 I içõos theoricas, 10 a 15 do
trabalhos pratic()~, os progrumlllus do curso unnexo {Ia es-
cola {lo minas de Ouro Preto podem servir de nOL'nw..

Para u chimica geral (metaes, chiÍnica organica) 70 li-
ções theoricas, :30 de truballlOs praticos no laboraturio.

Quanto ú mineralogia e a geologia (-10 liçãe~), o pL'ofes-
sor, expondo osfactos principaes e eVltanllo particularida-
de~,n,lo perdera de vista o fim especial da escola e o destino
dos alnm nos.

Parte da~ ferias do 1.0 para O 2. o anno seL'i desti nada
a OXCUL'sõesde botanica e zoologia. O pL'ofessoL' chamaL'á a
attenção (los alumnos principalrnen),e para as variação'
da flora e da fauna, segundo as altitudes, natureza dos ter-
renos etc. Os alumnos colhe['(i.õ plunta~, inscctos, fragmen-
tos de rochas, de mineraos, plõ.ra SOL'em estudad('s e detor-
minados na escola.

2. o a nno;
I Zootechnia,
II Cultura,
III Clllmica e mineralogia applicadas à agricultura,
I V ,Toç<1es de Inechanica.
I Zootechnia (estudo dos anima?s sob o ponto d? vis-

ta de seus productos e de seu:, serViços, 30 a 40 lições).
Criação, alimen tação do garlo,criação de uma raça v.ac-

cum, cavallar, muar etc, emprego e utilidade desses ddfo-
rentes animaes. Productos: Leite, queijos e seu fabrico,
lã etc. .

Bichos de serla,cochonilha, abelhas etc. Animaes no-
civos Ú arrricu1tura; estudo~ destes animaes; formigas, ter-

b .
mitos, phyloxera etc. Meios de dostrulç,'lo. . .

Quanto for pc)ssivel, tratará o professor de exhlblr aos
alumnos speciIllOn::. do:> animaes que descrever, para o quo
haverá collecções, e se devem dispôr as convenientes ac-
comm(ldaçõe~, pateos etc.

11 Cultura (-10 a 50 lições theoricas).
Systemas de cu !tu ra. (Rotação agl'icola a:>solement.).

Theoria: Methodos empregados no Brazil. Systerna de cul-
til r,i, intensi vo e e:x.teusi \'0. methodos de arroteameu to (do-
richernent). Cülturas esraciae;. Cultura cle ca.fé, preparo
fertil isação da terra, variedades do café, melhoramonw
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do prodlleto etc. Plantas sallchari[Ja,,: cauna de aS~llcar,
la cultura etc, extracç:l0 do a",~ucar, fal)['ico de aguarden-

te, utilisaç,10 do:; re'iduos etc. Batata doco: 'nltura. con-
venioncia (lo cultivaI-a, ~ob 11 plInto do vi",ta da eXlmc,tão
do alc,>o1. Plantas textis: algo,lüo, diffurüntes espellÍe~. seu
valor, cultura, pl'dparO, utilisaC:,10 das SI 1Il,~ule~. Lillho,
can!talllO, ci pó lacte;.;cen te etc. 1"umo: propa l'a{::lo uaci' ,na!.
C,re,l s; tri"i", c.)v,llla. centeio. lI1illl ,. JLll\ta~ do for-
ragem. P rar1(),; arti ficia8:;. Prados Il:ltlll',l!.'''. l' roparaçüo do
feno etc. Plantas inrlustriaes. Plautas OlnifoL'as, (;['otOtlC),

rir.:lll(l otc. Anil: ~na illlportancia, grilnza etc. Vinha: sua
Cullur<t, estudo das v:lI'iedade" que "e purlem introduzir no
BI':lzil, fabrico do vinho de differelltl)S [!'lICtOS. Ellr ponto
per[lIOIlOdeverá a ma ior parte da' pl:lIl tas "er ct:! ti ntda em
turllO da escola.Os alullIIIo,; tOlllani.rJ parto lia pl::Ultad,[o
o c01heita, o :lssistir'~liJ:lO preparo a (lue devem SOl' submot-
tir!:ls as collJeitas.

lU ChimÍca o minerJ.logia appli~(lllas à agricultura (50
liçõos theoricas, 30 praticas).

Terr[, vegetal; ~U:l cOlllposição IIlinora l0t:'ica H drimi-
ca. juncç:1o de suas d,fforcIItcs partos, sua origol!l, cla.':-iti-
caç<1o da~ terras vogetaes, meios de corrigi I' sous derei tos,
materias fortilisantos.

Vegotaes: modo do preparar os resrd nos.
Animaos: suas especiDs e varieda{les, seu propal'o, com-

posição, empr'cgo, riqueza. .
JIinel'aes: amoniaco, nitrato.>, impodancia destes

saes, emprego do nitro, exporioncias a fazor, facilidade em
encontral-o no I3rasil, saes do potassa etc.

Cinzas, sua composis,lo etc. Cal,.emprego da cal, estudo
do terreno em q ne sua acçiio torna-se uti1. Marne. murnago.
Sulphatos. Phospllatos: sua imp(lrt.ancia, disposiçãO e modo
(lo suas jazidas, t'e;':Tas para descobril-as, modo do mprego.
Fabrico dos superphosphatos.

Deve-se preparar cnm~os de experiencia<; com as mate-
rias fel'tilisantes estud:ldas, e os alnmnos acompanhará<i
os' resultados obtidos. No laboratorio devem se exercitar
na ~dosagem rapirla dos elementos principaes de uma terra
TO)lO X:X.XXVI. PARTE La
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arave1, na investigação dos corpos uteif;, cal, acirl0 rIJos-
pjwrico, azoto, alcalis; no estudo das propriedades p!JYSif'i '
das Pl'iJlcip'les variedades de tel'ra do BrasiL rleterminar;ão
da densi(i<ulo, do sen poder absorvente de agua, racu lda-
dade de aq uecer-se etc, e na analyse dos ad ubo~, :le mo lo
a reconhecer as fraudes do c')mmercio.

IV l\íecanica (25 'l.30 liçõe~),
Este curso tem por fim facrlitar aos alumnos o conhe-

cimento rias machinas agrícolas, que devem ser estudarias
no :3,° anno, e cotnprehenderá algnmas noçõ3~ de hinolna-
tica, ,lo rlynamica e estatic'l, Nas forias, os alumn08 risi-
taraõ,sob a direcçilo dos profe;;súres, ou sós, mas então muni-
dos de in'~trucçõe; minuciosas, os centros agrícolas, as
fazenrlas mais importantos, as fabl'Ícas em quo se proparão
os produeto~ utilisado,; pela agricultura, rmgenhof; centraes
etc. Deveriio redigir notas circumstanciadas do suas oxcur-
sões o coorllenar observações rio viagem. '

3.° anno:
I Mecanica agricol;l,
II Arte veterinaria,
UI Agrimen 'ura,
IV Economia rural,
V 1rrigação, sanoan~en til, drainago o construc çõos

rura!'ls. ,
I Mecanica agricola (30 a 40 liÇÕ8S).
Machinas para pt'opat'aç:lo rio solo, varias espacias, di!'-

ferontes modos do lavrar o preparar a terra, instru~nento'
para fazor o preparar as colhoita~, machina~ do pl'epamr
o café, o milho etc., ldeas sobrú o estabelecimento de um
eng-onho contraI, ele uma c!istillação &.

Il Arto veterinaria (:30 a 40 lições).
Este CUI'SO se fara om um amphitlleatro,c1istante do edi-

ficio da escola, porem contiguo ao ['epartimonto dostiuallo
aos animaes o à enfermaria,onde serão tratarlo,; pelos aluln-
nos, sob a direcção (los profossoros, os animaes onfermos,
enviados para a oscoLa. Carla voz quo so vorifiq ue o ohito,
os alumnos fiu'ão autopsia no cadaver,do ',nodo a l'eCOnbeC81'-
se as lesões que determinarão a morte, e a certificar-se
a exactidão do diagnostico.
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111 Agrimensura '(lO liçõos).
1)Qserip<;ito e U80do grap::\llIlott'\I, da bus,;ola e do es-

uac!rl) de agrimonsor com o nivel de LJOlha de ar. Levan-
~ monto do elltntas com a cadeia, com a prancheta, CJl1l a
bus'ula. Nivolamento de uma estrada. Traçado de um ca-
minho, de UIIl canal de irrigação.

V. Irrigação, saneamento, drainage o COll!ltruCçl)es !'ll-
raes (20 a :30 liçõe.,;).

Voias d'agua supodicia08. voia8 subtetTanoas, dos-
cob~'i[lleuto das aguas, poço ol'dinarlO, poço artf:Jsiano,
1. I'IVaç,Lo d" agnas corrent.l~s, irri;;aç:1r1 por sublllors,lo,
p,)t' asper,;ão, u tilisaçilo das aguils servidas, colluat.a-

sanoamento e drainago, lilllpaill(")Itto dus CUl'SO"' de
agU<í, sanoamento PU1' meio rle esgotns descobortos ,
pOI' moia de r!ralllagn, difTerontos modos de execuçi10 dos
canae,; de drainage, profundeza. apartamont.o e risco
dlJ~drains, drainage das fonto.s, ell'eito$ e t!woria do (1r;ti-
n' ge, I'osll!.tados financeit'03 desses trabalhos, e,sgntall1on-
tos, trabalhos por meio de canass d'o"coilmolliu, pur meio
e machinas, hi$tLH'ico rIus trabalhos da l-1ollanda, poços
'lbsorvontes, approvoitamento do~ tel'I'\.lI1US pantanl,';us.

A estas liç~es se aj lIntar;'(o algllma,; do moteurulllgia.
_\1' atlllnospherrco, sua pres~;ão, vontus, hurllidade. tempes-
tados, chuva,;. ~limas' das difTeroutes regiões do Brasil,
pl'eyis;1o (lo tempo, observil<;Õ s 1J18teorologiea", construc-
ç: (l do Clll'\'a:<,q llOl'epresentem e8sas ob 'ol'\'açõe,', dis(;ussues
que Jlodem suscitar.

A csco la possuirá. um peq uellll ol>s8l'va toriu l1loteoro-
!ugico, e dovera por-so enl COllIIllUtlic:tÇ:io com todu:; os
p,tt'ticlllares ou estabelocimentus que se del'em it obser-
ações dessa ordem, reduzindo os re,;u1tad"s e dbcutinllo-

o.', a fim de se doterminar si ox.istem poritlllos ro"ulares
Je secca ou innundação eql corta,; zonas do Brasil,o e at-
tenuar- 'o as consequencias desastradas.

Art, 4.° Os candidatos a matricula devem provar 16
annos completos e mostrar-so habilitados, por meio de
ox.ames jlEU'ante a escola, nas seguintes matorias:

Algebra elementar com a t.heoria dos maximuns e
X'IXXVI. PAR.TE 1.&
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dos loga1'ithmos; geometria plana e no
metria redilll1oa; clinlÍca dos metalloides; pri meira~ no-
ções rle phy~ica; desenho linear e de imitação.

Art. 5.0 Um CUI'SO allnexo à escola. proporcionará o
onsino dessas materias preparatorüls, e durarà 8 mezes
cada anno,

~ 1. o Nelo é obt'igatoria sua frequencia para a ma.
tricula na escola.

S 8.0 A elle porlerão ser admittidos os c,t1Hlirlatos
que houverem c!)mp~et;l(lo 15 annos. e em exame' pro::;
tudos na escola se mostrarem habili brios nas segui n tes ma-
terias: loitura e escripta, geographia e historia, arit11111c-
tica, francez e inglez.

Art. 6. o A classificação dos alurnnos se [ará por moio
de concurso; e por or<1e:n rle merecimento so formará a Ida
(los alumnos admittidos i matricula na escola, e (los que
passarem de um anno para outro, e a dos flue terminarem
o curso.

Art, 7.0 Serão approvarlos os alumnos que, no nu-
mero maximo de 20 notas, houverem obtido mais de 10.

A approvação se regl!larà pola combinação das notas nos
ex.ames gerae::; com os obtidos no curso do anno.

Art. 8.0 Será concedido o - diploma de engenhoiro
agricola àquelles que houverem si(lo approvados no:; '1
annos do curso; o demais o grào de bacharel em sciencias
Tlhysicas o naturaes àquellos que em todas as mataria'
houverem obtido mais de 15 notas.

Art. 9.0 As materias do ensino se dividiráõ por 4
cadeiras, do seguinte modo:

-1.a-Physica geral e chymiúa geral, 1.0 anno; chio
mica e mineralogia applicatlas á agl'icuHura, 2.0 anno;
meteorologia. 3. o anno.

-2.a-Geologia geral, 1. o anno; Zootedmia, 2.0 anno;
arte veterinaria, 3.0 anno.

-3.a-Botanica geral, 1.0 ann'>; cultura, 2.0 anno;
irrigação, saneamento, e"gotamento, ~~.o :tnno.

-4. a-Mecanica, 1.0 anno; mecanica agricola, 2. o an-
no; agrimensura, construções e economia rural, 3. o anno,
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Art. 10. Constarà o pes:;oal docente de I dircctor, ao
1I tempo prufessor tIe ullla das cadeiras; de 3 pro-
10S 1'(:J~pet:tivamcIILc encarrogados das ou tras 3 cadci-

; I.: de :3 preparadores repetidures incullllJidos de aUX1-
r os professures, substituil-os !lOS seus impedime!ltos,

I 'ig'ir ()S trabalhvs pratkos dos a1U1l1ll0S,as expericncias o
tudus de laboratol'ios, e de reger as aulas do curso an-
xo.
, Art. 11. O preparador repotidor de pllysica o chi-
lca terú a seu cargo :l. mineralogia e geologia gorai no

1. aIlUO, lI1atheluaticas e de~euho no curso aunexo. O
r paradur repetidor de zoologia e Lotanlca geral ensi-

n. ra ;lS primeil'as noçõ::ls do physica e chimica do curso
Jlexu. O IH'eIHlra,!or repetidor da cultura, zootechnia
'me veterinaria tOI'à especialmente a seu cargo a inspec-
u dos l::.J. upos de experiencias e da euf(:Jl'luaria dos animae:;.

Art. 1.2. O;; luga.res de direcLor e pro[es"ores po-
r'lU ,"CI' providos por meio do contrato, para poderem
r providos p:>r estrangeiros.'

Art. 13. O regimon adaptado para a escola é o do
interuato.

:5 1. o O pessoal da escola serú nella conveniente-
ente alojado.

S ~.o A pensão annual dos alun1ll0s será do 600$000
UU;;;OOO.

S :3,0 Os exercicios de gymnastica sorão oLrigatorios:
1\rt H. O pessoal a(\lllinistrati\'o ostará immediata-

mento suuorllinado ao dil'ector, e compr91LUndcru: 1 Admi-
1li tl'arlor, caixa e econOll1O, incumbido da dir?cçilo dos
'I"UJOS, sel'\'entes e porteÍL'o; 1 ajudanto pum a est:riptura-
,o e corre,;pondencia: 2 inspoctol'OS inculJIbidos do volar
aia oD"ol'vancia do regulamento intel'l1o o pela ordem uas
alas o quartus dos alumnos, tondo um delles a seu caroTo a
ibli(ltl1eca. o

Art. 15, A escola terà a sede fora do povoado, em
tabelQcimento rural, na região escolhida comu mais can-

v'nieute, de accordo com o dil'ectur.
1'0.10 ,-XXXVI PARTE La



Sei ada e publicada nesta Secretaria aos 6 de Abril
1~80.
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Camillo Augusto Mar'ia de Brito.

.. 12.

LEI N. 2G35-DE 7 DE JANEIRO DE 18S0.
.\ulorisa a construcçiio de ullIa ostl'ada da cidade do Piranga ao

al'l'uial da ESflera. '
U Conego Joaquim José tle Sant'Anna, Vice-Presidente

\- Pruvillcia de :\linas Geraes: Faço saber a todos o" seus
tl'luitanteS,(IUe a Asseinblea LegislattvaProvincial decretou,
eU sanccionet a Lei seguinte:
..\['1. 1. o FiL:a o Govemo autorl:,;ado a mandar con-

,üuir' uma estrada, quô, partiudo da cidade da l'irallga, vá
r ú K..;pera. passaudo pelos I ugarus tlenomiuuf!oS Uata-

nh,) e Oliveira, do lllUllicipio da Pimnga; concedtdo para
(J,~() 11m() nocessario credi o.

Ar1. 2 o Revogão-se as disposisões em contrario.
1\lando, purtanto, a to(las a~ autoridades a quem o co-

IIhecimento e execu'<,:ão da referitla Lei pet'tencer, que a
curlJp['~lu e façi'í.o cumprir tão in.tei~"alllO~lte ~om~ nella se
r:tl!ltUlll. O Secretario desta ProvltlctU a faça llnpl"tmll', pu-
)licar e correr. Dada no Palacio da PresiuenctU da Provin-
ela de :\lina~ Gtlt'aes, aos sete dias do mez de Janoiro do
,,!l110do lascirnento de: losso'Sonhor Jesus Chl"isto do mil
OiIOt;l~l1tÚSe oitenta. quinquagesiulO nono da llldepet~detl-
cia e do 1mperio. .
L. S.) JOAQUIM JOSE DE SAN'r'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Augusto ),11. da Costa Lima a fez.

SellaLia e publicatIa nosta Secretaria aos 6 do Abril de
1880.

Camillo Augusto Ma~'ia de Brito.
I

LEI N. 2636-DE 7 DE JA11ElRO DE 1880.
Determina as divisas da freguezia de . S. Carmo dos AI'COi,nOmu~

nicipio da Formiga.

XXXXYI. P.\.RTE 1.a
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Lui~ Jose de Oliveira a fez.

Art. 16. Os vencimentos do pessoal serão regulados
(lo modo ~eguinte: 1 direetor e professor 10:000$000; 3
profes~ol'es a 7:000."000- 21:000$000; 3 preparadores
repetidores a :3:000$000- 9:00U$000; 1 administrador',
4:00U$000;1 ajudante, 2:UOO$000;2 in~pectores a 1:500$000
-3:000$000, 1 porteiro, 000$000.

Os salario.> dos serventes e creados seráõ arbitrados
pelo director.

Art, 17. Souro proposta do director será ol'g"Ulisado o
reguIalllen to in temo da escola.

Art. 18. O material do en.>ino 'compt'ehenderit: uma
bibllOtheca; um gabinute de physica e meteot'ologia; um
gabiucte de d1Ímica-tres lauoratorios: um de chimica ge-
ral, um de chirllica (J mineralogia applicarlas ú agricultura
e um especial pdra os professores; um gabinete de uotuni-
ca; um gabinete de zoologia; um um phi thoatro de desecac-
ções, collecção de machinus agricolas; campos de oxperion-
cias; animaes pua estudos,

Art. 19. Com excur~ões scientificas, com o custeio do
material,expedionte e eventuaes se despendl:rão até 20:000$
ann,uaes.

Art. 20. Para acq uisição do terreno, accommodaçüo
dos edificios e despezas com o material n'{cessario Ú illstal-
lação da escola, fica o Presidente da Pl'Ovincia aut()ri~ado a
despender até à quantia de 150:UOO$000,que podera real i-
sal' com operaç'J10 de credito.

Art. 21. Ficão revogadas as disposições em contrario.
:Manll0, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da roferida Lei pertencer, q!lo a ClllIl-
prão o fação Clll1Jpri l' tão in tei ramell to corno nella so cem-
tem. O Secretario desta Prl)vincia. a faça imprimir, publicar
e COITer. I)atIa no Palacio da Presic1encia da Provincia tIe
Mi nas Goraes, aos sete d ias do 1ll0Z de .Janoi 1'0 do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos
e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia e do
Imperio.
(L. S.) JOAQUBI JosE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
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Approva as contas de l'eccita c dcspeza de divcl'sas cumams mu-
nicipaes,

O Couego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-
to da Provincia de Minas GIJraes: Faço saber a todos os seus
habi tan Les, que a Assem bica Legislati va Provincial docre-
tou, e eu sauccionei a Resolução seguinte:

Art. 1.0 Ficão approvadas as c~lltas de receita e de::;-
peza de di \"ersas cumul'!.ts municipaes da provincia, relativas
'l'OMO x.xxx. VI. PARTE' 1."

Camillo Augusto Mw'ia de Bl'ito.

RESOLUÇÃO N. 2G38-DE 8 DE JANEIRO DE 1880.

o Conego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidente
Ih ProvínCIa de l\linas Guraos: Far;o saoer a todos us seus
habitantes,(luo a Assomblea Legislativa Provincial decretou,
a eu sanccionoi a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o Presidente da Provincia, desde já,
a utorisaclo a mandar proceder ao orçamento e planta para
os concertos da estmda liUO egue do arraial cio Pmheiro
pam o da Tapem, no municipio du Piranga, e d'alli ;'t cida-
de Viçosa de Santa Rita.

Art. 2.° Fica para esse flm aberto o necessario cre-
dito; revogadas as disposições em contrario.

J\lando, pol'tanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
clllllprão e fação cumprir Ufo inteiramente como nella so
con tem. O Secl'etario elesta provincia a faça imprimi I', pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos sete dias do mez cio Janeiro
do anno elo Nascimento de lTOSSO Setihor Jesus Christo de 1011
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da lndepondon-
cia o do Imperio.
(L. S.) JOAQUur JosE DE SAN'l"ANNA.

Para V. Exc. ver.
Augusto M. da Costa Lima a fez

Sellada e publicada nesta Secretaria aos G do Abril
de 1880.

LEI N. 2ü:37-PE '7 DE JANEIRO DE lS80.
Autori~a o Presidente da Provineia a mandai' procedel' ao orçamento

e plan ta para os concertos ua esll':lda do arraial do Pinheiro
ao da Tapera, I) d'uhi li cidade Vj~u~a de ~ullla l\ita'

Camillo liugusto JlIaria de B?'ito.

o Concgo Joaquim Josó de Sant'Anna, Vice-Presidente
da 1'l'ovincia de J\linas Geraes: Faço saber a todos os seus ha-
bitantes, (lUCla Assomblea Legislativa Provincial decretou, e
eu ;,:an<.:ciunei a Lei sl'guinte:

.:-\rt 1.0 Ficão u..tel'lninadas dCl seguinte macio as (Ii-
visas da 1'I'egll(~i:ia de l\. S. do Carmo dos. A ['cos, no m lI-
nicipio (la FUl'llliga: Começilo da ImITa do Rio Sant'Anna
com u de S. Francisco, e por u(luel1e acima a cachoeira do
mesmo, e deste pelo espigào que segue cio n,bcente ao
:i\lorro du Vento, semI)I'e agoas vel.tellte~, e pelo mesmo,
rumo direito, Ú fazenda elos Corações, e uesta pelo espi-
gão de Santa Barbar'a, agoas vertentes. ao espigão de S.
Francisco e Rio Grande, entre as fazendas do cfll'o/lel Ma-
noel Justino e Cachoeira cioAlbino; seguindo d'aqui ao po-
ente à ponta da serra na fazencla de Paula Silva, e d'ahi,
agoas vertentes, ao Pio de S. JHiguel,deste abaix~ ao Rio S.
Francisco, e por este abaixo ú barra do de Sant'Anna, ando
começão as divisas. .

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

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cUlll[Jrão e fação cumprir tiio inteil'arnente como nella
se contem. O Secretario desta Pro 'incia a faça imprimir,
pu blicar e correr.. Dada no Palacio da Presidencia da
Pr\lvlllcia de l\linas Geraes, aos sete dias do mez d03 Ja-
neiro do Huno do Nascimento de l\OSSO Senhor Jesus Chris-
to de mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da In-
depen,lencia o do Imperio.
(L. S). JOAQUIM ,JoSE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Augusto 111.da Costa Lima a fez.

Sellada e publicada nesta Secretar'ia aos G de
Abril de 1880.
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1:918$187
U;05$1ü9

23$018

8:895$075
8:!J2ü$ '16

3U$8'11

2:603$773
2:5~-l.$.jL>8

70$185

19:231$048
18:797$282

433$766

2:076 '9~8
1:931$714
1:0-15$244

2:675$792
2:004$'1-19

671$343

2; 133$.18.1
2:096$605

36$8lQ

20;91G$0,1O
17:879$758
3:036$282

21:611$.582
]5:420$: 10
ü;H)I~472

19:092$062
10:890$170
8: 10:2$892
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ê 13.

Receita.
Despeza. . . . . .
Saldo a 1'aVaI' da t:amara . .

S 10. Pouso Alegre.-1877 a 1878.
Receita.
De"peza '. .
Saldo a favor do procurador. .

S 11. S. José d'EI-Hey.-1876 a 1877.
Receita.
Despeza. ....
Saldo a fa VOtO da camara

1877 a 1878.
Receita.
Despeza ....
Saldo a favor d!t camara

S 12. Rio Novo.-1875 a 1876.
Receita.
Despeza. . . . . .
Saldo a favor da camara

1876 a 1877.
Receita.
Despeza. . . . . .
Saldo a favor da camara

1877 a 1878.
Receita.
Despeza. '"
Saldo a favor da camara .
'rees Po!:tas.-1876 a 1877.

Receita.
Despeza. . .
Saldo a favor da camara

1877 a lt>78,
Receita.
Despeza ....
Saldo a fa vor da camara .

S,l4, Conceição.-1876 a 1877.
Receita. .
Despeza . .
Saldo a favor da camara

TOMO XXXXVI. PARTE l.~

2:068$%9
1:60.1. 'S5.1

.1Ü4$U05

1:519$300
1:o7:2~t>20

15:3$..J~0

8:91~$715
5:40U '17ü
3:5UtJ~5J9

:3:46] $8 'O
2:041$:3':8

c17~052

9:279~553
7:G:2t$li78
1:ü54$,,75

12:746$057
5:ü .)$Vli2
7: 1;;0;;;U05

34:8"9$ '96
2J:-lü: ,$1ü8
llA:!ü~~28

14:201$GD8
1:3:001.,'862
1: 196$,,36

l\1arianna.":-Exercil:Ío de 187G a 1877.
Receita. . . . . . " 9:01l$9(jl
De'peza . . . . . 6:811$755
Saldo a favor da camara 2:200 '~06
Riu Pardo.-1877 a 1878.
H,'tceita.
De.spez:.l.. . . . . .
Sald •• a favor da camara
Piurnhy.-l~74 a 1873.
ReceiLa.
Despeza. . . . . . .
Saldo a favor do procu radar
FOl'luiga.-1877 a 1878.
H,tlCelta.
Dc:.-peza. , . . . .
S;:1do a favor da camara
TUl'\'í.!.-1817 a 1878.
1{et:eita.
Despeza. . . . . .
Saldo a favor da camara
Lavras.-.1877 a 1878.
ReCtllta.
De~IJ(:za. . . . '. .
~aldll a favor da cama~a . '.'
Mal' de Hespanha.-lt')77 a 1878.
H.8t:eita.
Despeza. . . . . .
Saldo a fa \'01' da camara
Sabara.~U:i77 a l87H.
Receita.
Despe.m. . . . . .
Saldo a favor da camara
Ouro Pr'eto.-1876 a 1877.
Receita. .'.

. Despeza. . . . .' .
Saldo a favor da camara

1877 á .1878 .•.

~ 2 .•

S 3.°

s 4. °

S 5.°

S 6.°

~ 7.°

~ 8.°

S 9 .•

aos anHOS ti nanceiros auaixo declarados, pola luanuira ,0-
l(uinte:S 1.0



Receita
Despeza
Saldo a favor (la carnara

1877 a 1878.

Receita
Despeza
Saldo a f.l vor dil camara

1870 a 1877.

Re(;ei ta
De~peza
:::;alJu a favor (la call1ara

1~7Ja lnl.:i.

6::i3?$ftN
4: 100$071
:!: I ():{$:)O~

7:-120 1'32
7 :~:3;l$12 1
187 ',108

5::340$801
3::38::$223
1:0U I. '57U

4::327$ll78
4:207$10,1
120.'574

5:03~$171;
:l:Of),'$2/.j
1:D:n:;;üUl

12:285$284
12:;;87:;;170

;)01$012

7:730$030
7:078.,184

52$1;j~

8:717$!42
0: 7 ü.J$X I;)
l:()57$1-n

7::350:876
3: l,j(j$ j; \1
3:b9.1."~ 12

8:154$MO
ü:0.-\R8'!30
2:0UG$LO
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1877 a 187&.

Receita
Despeza
Saldo a fitVOI' da camara.

S 2.1. Diamantina.-1877 a 1878.
Receita
llospl'za
Sa Ido a faVOI' do procu rador

S 25. 8el'l'O.-187" a 1~77.
Rel:eita
DlJ>'peza
Saldo a favor da camUl'a

1877 a- 1878.

Rt)ceita.
1Je~l'eza
Saldo a favor da cama! a

1874 a 187;;.

Hüceit, .
D,~speza
Saldo a fa \',-,1' da carnal'a

!3 23. POllto ~()I"a.-t::>na ltl73.
H.. ceita
Dt~>'peza
Saldo a favor da camara

11'73 a 1~71.

Receita
D:~"'peza
Salilo a favor rIa cumara.

: 26. .>wlpallha.-187U a 1877.
TOMO XXXXVl. PARTE I,A

F. ! T. 12.

8:121$978
G:3dl;;;U85
1:74U$~93

2:G4G$216
2:7:36$.05

89$,,89
7:139$179 ,
G:4lJ5. ';-)59
73:)~tJ20

5:'245 850
4:-1 d;;i.i.9
701$531

40$000
2~$:3()0
17~G40

1:7:1'7. ::>70
1:ü9!J ;276

58$~9'1

1-1:877$508
10:40~;;;~80
1:475~~~8

31:307;':391
30: 159$:346
M. ~045

8:631$988
8:;M).~7~10
2;L$198

'1:759$198
5:411i!)U05

65~$107

S 15. Barbacona.-1877 a 1878.
H.ecoita.
1Jespeza
Saldo a favor da camara.

~ 16. Juiz de FOl'a.-1877 a 1878.
Receita.
1Jesl'eza
Saldo a favor da camara

S 17. Queluz.-1870 a 1l:i77.
Rt~l:elta
1Jespeza
Saldo a favor da camara

1877 a 1871).

- HO-

Receita
1Je~pl~za . .
S.tl,[" a favor do procurador.

~ 18. Christina.-1875 a lt)76.
Receita.
1Je,.peza . .
Saldo a favor da camara

1876 a 1<:$77.
Receita.
De~peza
Saldo a favor da camara

S 19.. Pirallga.-1876 a 1877.
Rel:eita.
Despeza . .
Saldo a fa "01' do procurador.

S 20. 'l'amanduá.-lt;77 a 1878.
Receita.
De-peza . .
Saldo a fa VOI' da camara

(~21. Araxit.-1877 a 1878.
to. Receita.

Despeza . . . . . .
Saldo a favor da camara .

S 22. Cataguazes.-1876 a 1877.
Receita.
Despeza . .
Saldo...a favor da camara



Receita . 9R'I$,183
ne~ p(~7.a . 750$712
Saldo a t'avor da camara 227$771

Ad. 2.. A appl'ovação das cl)nta~, de quo trata esta re-
~"lu0i1:(l. l1i1:o i11hibe as camal';'!s ou tel'coiros do rccl<llllarOll1
(:1111 \:i li I itlll tomon te con tra q ualq uor OITO ou engano que as
lllcsm:1S [lossão conter.

1 rt. 3. .As call1:tl'as municipaes não monciona(l:\s na
l'I'OS<111tor,jSOlUÇíl0. que deixarão de enviar em tempo as suas
c"nla,:, fica0 lIlultadas em 8(J~OOOréis, na forma do al't 3.' da
rü 'olução n. 2lü1 do 12 de I\ovom!>ro (lo 1878.

.A. 1'1. 4.. As call1aras lllunicipaes farito escl'iptul'al' 1\"
sua' mn1a~ (lo anuo 1101880 em diante, por trimestros e (le
.L l]"iro a Dezemoro. -

,\ ..1. 3. o .As calwu'as Inun ici paes doveraõ on viar as SlHl5
cont.:ls lodo" fi'; annos, I,ngo depois (lo enCflrrar10 (I exercicio.
(' tod:l afju(.lla quo 11oixul' de o fazer até ao mez do Março fi-
TOMO X:XXYI PARTE 1.&
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Receita
Despem . " '.
Saldo a favor da camara.

~ 27. Pitanguy.-1876 a 1877.
Receita
Despeza. .....
Saldo a fa vor 110 procu ratIor

1877 a 1878.
Heceita
Despeza. ....
Saldo a favor (la camal'a.

~ 2k. POllloa.-1876 a 1877.
Roceita .
Despéza. . . . . .
Sáldo a. favor (la camal'a

1877" a 1878.
Receita.
Despeza . .
Saldo a favor da camara

~ 20. Bom Succcsso.-1874 a .1875.
Receita.
Despeza . ....
Saldo a favor da camara

1875 a 1876.
Receita.
Despeza . .
~aldo a favor da camara.

1876 a 1877.
Receita.
Despeza . .
Saldu a favor da camara

1877 a 1878.
Receita.
Dospeza. . . . . .
Salllo a favor da camara

S 30. Uboraoa.-1870 a 1877.
Receita,
Despeza . '"
Saldo a fa'lor da camara

1877 a 11'78.
Receita.
Despeza .
Saldo a favor da camara

S 31. Ubã., -1877 a 187~.

20:203$626
20: 12ü$:!82

U;;:3'I.1

7:44-1$202
7:57 J. '0(;7
126.,'S05

3:878$lüO
3::32.1 0(j6
53$lü 1

0:201$306
7:41O$80l.
1:781$415

o: '188$1,10
~:038$7(j:!
1:4.10 '378

1:8,18$655
1:037 350
211$306

1:0:~5$806
1:381$4ÜO
254$3010

1:366$g40
1:160$355
2013$401

1 :410$001
1:08,1$705
335.~22G

8:323$024
5:457$037
2:865$087

12:5) .'$647
9:350$8lü
3:J()3$828
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Receita .
[)e~p(>za ,
,_'aldn a fayor (1;t <:amara.

~ :32. LflOp11ldina.-1877 a ],-:78.
Receita .
Despoza. .
Saldo a lil\:ot' (la caluara

~ :3:1. Clll'vollo.-1875 a 1870.
Rucei ta .
[) ~'Sflcza .
Saldo a fav,)r da <::Lltlarêl.

13 :301. l'atos.-1874 a 1875. '
R(]ceita .
Despeza .
Saldo a 1'<1\'01' da camara

1875 a 1876.
Rccei!a .
D('spoza .
Saldo a t'a\'01' da camara

1870 a 1877.
Receita.
Despeza .
Saldo a t'a\"(lt' da camara

1877 a 1878,

7: 1;):1$072
5:100.'015
I :6U~{$()::7

,10:0() 1$874
20:Ul$:J::J8
10:280.;3 J(3

8: I I f$(:i:> I
5:5:mS0:!0
1:00 j$7:~1

1:~~:27$08g
I :2i7$X:"i2

,1!)$2;3U

l::!!"lG$4!J(i
I : 1:l;-)$~22
lUO$U3.j

1:OHi 7;54
\ 27, :01
80$1.13
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FOLHA N, 13.

EII !tO A
1879.

Fixa a receita () a despeza de diversas camaras rnunicipaes para
o anuo fin~nc\liro do 1880.

RESOLUÇÃO N. 263D-DE 7 DE JANEIRO DE 1880.

o Conegô ,JbaCiuim Jo"é de Sant'Anna, Vice-Presidente
lIa Provincia' dé lI1'inas Geraes: Faço saber a todos os sous
habitantes, que'a Assembloa Legislativa Provincial, sob['o
proposta das Camaras Municipaes da Provinda, abaixo lIe.
daradas, dec~'etbu 'a Resolução seguinte:

. TITULO LO
• RECE1TA: MONICil'AL •

• Art. 1.0 E" orçada. "a. receita municipal das camaras
abaixo declaradas, para o anno de 1880, do modo seguinte:

~ L o Camara (lo Ou 1'0 Preto-Rs. 11:870$, a saber:
1 .Imposto de licenças diversas 4:800$
2 Foros. 3:000~
3 Mui tas .. 200$
4 Emolumentos da Secretaria 30$
5 Imposto de 400 rs. sobre barril

d'aguardente., . 3:000$
O Pedreiras . . . 00$
7 Dous por cento sobre fianças . 00$
8 Bens 1I0evento. 400$a Mercados.. .. 1:000, .
10 Imposto sobt'e carros. 400'
11 Dito sobre rezes . 1:400$
12 Dito sobro ovelhas e porcos 20,
13 Ditos sobro pennas d'agua. 500~'
14 Impostos municipalisados. . . $

~ 2.0 Camara da Leopoldina-Rs. 25:000$, a saber:
1 Licenças para negocias e masca-

tes .
2 Bebidas alcoolicas. . t. • •

TOMO XXXXV!.

Camillo A ugusto Maria de Brito.

-IH -

OI1RO PRF.TO-IRRO. TYPOGRAPHlA DA ACTUALlDADE.

cara multada em 100~000 róis, l'opaditlamoI).to entre os ve-
readol'os.

Art. ü.o Revog,Io-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autorirlarles a quem o co-

nhecimento o execução da referida Lei pertencer, que a
cu 1Il pl',10 e fa.;ão cllm prir t;lo in tei ramen te como nella ~e
cl)ntelll. O Secl'etari'l dest,l Província a fcu;a imprimir
puhli<.:ar e corrOt'. Diula no Palacio da Presi(lencia da Pro~
vil\<.::a do Minas Gp.raes, aos sete dias do /lIez de .Janeiro
,lo ,1I1110 ~I(,Nascimento rI.e Nosso S,JI1l1or .Jesus Christo de
mil oitocentos eoitenta.quinquagesimo nono da Independen-
cia e rio ll11rol'io.
(L. S.) JOAQUDI .JOSE' DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta S~cretaria aos G de Abril r\o
1880.
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2:500:'
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XXX XVI. PAU,TE 1.&

1 Licenças. 1:003$600
2 'Aferições. J:107.':!70
3 Cabeças de gado 570 '
4 Aguardento. 481.'000
5 MuHas . :!2 .
O Bons do evento 7:3,'
7 Engenhr)s . . . . . . 525$
8 Impostos lllunicipalisll!los ., $
Camara de Catnguazes-Rs. 10:800", a saber:
1 Negocias. . . 0:000$
2 Ind ustrias e profissões 1:000$
3 Edifiçações . 200$
4 Carne venle. 000,'
5 Phar macias . ~.10:'
O Hospedarias. '. 18.1.'
7 1\1u \tas . 000 '
8 Aferições . 2UO,'
f) Espectacu los 2.10 '
10 Bilhares. . ., .. :lü$
11 Impostos municipalisatlns.. 1:500$

S 8.0 Camara da Uh l'isti na- Rs. 8:000$, a saber:
1 Lice'nças e impostos da Resulução

n. 2505 .
2 Taxas. . .
3 Aguardente.
4 Multas
5 Cabeças . . . . . .
O Impostos municipalisal10s. . .

13 D.a C::unam da lJiamantina-Rs. 13:030$, a sabel':
1 ACel'ições.. . 2::300
2 Rezes para. consumo. . . 1:400$
3 Aluguel de casa . . . . . 300"
4 Agua.rdente a 1 0001)01' bal'ril 3:000$
5 Generos diversos . !:í00
ü Agua. . . 4[jQ,
7 Licenças. . . . 000$
8 Fabricas e hoteis . 280 .
!) Fogos arti ficiaes 120.-
10 l\lultas 200~
11 Bens do even to '150
12 Armadores . 40$
13 Madeiras. . GO$

200$
200$
200 '
800$
100$
100$
200~
100$
200$
200,
400$

3:000$
4:020
100 '
80 .
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3 Rlli (1cações • ; . . • . • •
4 Bilhares e outros jogos licitos
5 Açougues. . . . .
5 Ind ustdas e profissões
7 Padal'Ías. . . . .
8 Barcas e canoas
o Ual'l'OS diversos
10 Pasto <l'aluguel'
11 Ollicinas. . .
12 Hospedarias.
13 Aferições. . . . . . . . .
14 Impostos municipalisados pela lei

n. 2,175. . . . . • . • •
15 Predios rusticos. . • • • •
16 Moinhos. . . . . . • • •
17 cl'erreno sem edificação. • • •

S 3.0 Camam do Itajubá-Rs. 12:000$, a saber:
1 Licenças. . 8:000$
2 Impostos diversos. . 3:500$
3 Infracção de posturas • 150$
4 l\Iultas do jury. • • 2:;0$
5 Bens do evento. . • 100$
5 Afel'ições. . . . . . . .. 20
7 Impostos municipalisados. . .' $
Camara de Alfenas-H,s, 0.800$, a saber:
1 Imposto sobre negocios. . .. 2:000$
2 Cabeças de gado vaccum e suino. 500"
3 Aguardente. . 2:000$
4 l.avou!'a. . . . 1:500$
5 Aferições e revistas 400$
5 Multas . 1:200$
7 Bens do evento . . . . 100
8 Impostos municipalis ados . 2:100$
Camara de Queluz-Rs. 3:500$. a s.aber:
1 .Casas de negocias e boticas . 300$
2 Espoctaculos . . . . . 100$
3 Hoteis e ranchos de tI' pas. 200$
4 Aferições. . . . . . . 1:291.'
5 Açougues 200~
O Carros e carroças. 632$
7 Escravos. 547$
8 Den tistas. 130:;;
9 Impostos municipalisados. . . $
Cama'I'a de.Tamanduá-Rs. 3:IH8$770, a saber;
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1,1 Terrenos devolutas.. . 100$ 5 Edificações 80 -

15 Attestados graciosos o • • • • 30$ O Agual'(Iente 2.30$
10 AuxilIo polo cofro provincial para 7 Criação (lo porcos 60"

illuminação . . . . . . . 1:500.' 8 Attegtados graciosos 20,
17 impostos municipalisados . .. 2:000$ !1 Don tisü~s, rotratistas o artistas 60

~ 10. Camara do Rio Pardo-Rs. 1:500$, a saber: 10 Impostos municipalisados. $
1 Aferições. 320$ 14. Call1ara de SeLG Lugoas-Ib. 4:500$, a saber:
2 Engenhos 1:000$

1 Negocias. . . 1.880$
3 Negocias. 100~
4 Rezes para consumo. . . . . 170 :2 jogos pel'lnittidos 150$

5 Impostos municipalisados. . . 3 Rer.e,.; 220$

S 11. Camara do Pará-Rs. 4:038 ., a saber: 4 Itancllos 3W'
1 Negocias. 1:800," 5 Engenhos. 1:400$
2 Engenhos LOü4 . 6 Carros. 72 .
3 Boticas 48. 7 EV<1ntuaes e diver:ios impostos 742
4 Dentistas. 20. 8 lmpo'tos mu nici palisados. $
5 Retratistas . 20$ 15. Camara de S. Joso d'EI-Rey-Rs. :::800$, a
O Espectaculos . . . . 30$ saber:
7 Caldeireiros ambulantes ] 0.-

Aferições, cabeças e licenças. 1:500$
8 Mascates. 40$ 1
l) Serrarias 60$ ') Cohrança ua divida aetiv!l 400$

10 Aferições e cabeças 3UO.' ;~ Bens do evento 200,'
11 Multas 300 4 Impostos crearias pela Reso-
12 Impostos municipalisados. ., 1:186$ iU(iiO n. 1961 1:700.'

~ 12. Camara de Pitanguy-lts. 3:970$, a saber: 5 Impostos' municipalisados. .8
1 Negocias . 2:500 Camara do Pomba-Rs. 17:800$, a saber:
2 Artes e profissões 100 1 Arrecadação de impostos. 8:000$
3 . Cabeças 400$ 2 .i;\.fel'ição, talho o cepo. 1:400
4 Jogos permittidos 200$ 3 l\'lultas. :~OO',
5 Pastos. 350$ 4 Impostos municipalisados. . 7:500$
O Multas. 100' s 17. Camara do Curvello-Rs. 15:410$, a saber:
7 Foros 80$ :s

Aferições. 1:200'-1
8 Eventos 150$ 2 Cabeças 650$
9 Aferições. 50$ 3 Agual'riente 2:400 .
10 Parys.. . . . . . . 40$ 4 Licença~ nOo ..
11 Impostos municipalisados. . $ 5 Emolumentos da ~ecretaria 20$

S 13 Camara do Carmo do Paranahyba-Rs. 1:000$, G Carros. 100$
a saber: 7 :i\lultas. 200:'

1 Aferições. 300$ 8 Bens do evento 400$
2 Multas. 00,'- !J Divida :letiva. 500
J Negocios 070.
<1 Bens do evon to 100$ XXXXVI. PARTE V.
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360$
500$
600$
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8 Engenho de café, canna e ser-
ra.. . 700$

9 Jogos permittidos 00$
10 Carros. 300$
11 Boticas 210$
12 Açougue 50$
13 Commercio e obras de couro. 200$
14 Compra de café. 500$
15 Fabricas de bebidas 50$
16 Olarias 50$
17 Fumo . 200$
18 Aferições. 1:300$
19 Talho em geral. 500 .
20 Multas. . 400$
21 .~guardente . 2:500$
22 Impostos municipalisados. 3:000$

S 20. Camara de Sabará-Rs. 7:350$, a saber:
1 Aferições. 1:500$
2 Licenças . 600$ .
3 Patentes de aguardente 1:200
4 Carros. , 500$
5 Engenhos auriferos. 200$
6 EspecLaculos. . 150$
7 Bens do evento . 200$
8 Barris de aguardente. 2:200$
D Cabeças 500$

10 Eventuaes e multas 300$
11 Impostos municipalisados. . $

S 21. Camam do AuaoLé-Rs. 2:'150$, a saber:
1 Lavoura . 300$
2 Negocios . 600$
3 Engenhos de canna. 280$
4 Mascates. 80$
5 Talho de carne verde. 120$
6 Dentistas e retratistas. 75$
7 Multas. . . 250$
8 Aguardente de fora do muni-

cipio . 200
TOMO XXXX.VI PARTE 1.&

200$
200$
500$
100$
500$

'100$
'10$

]00 ..
100 .
200$
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10 Imposto sobre carros .'
11 Ranchos e pasto~
12 COUI'OSe solas
13 Bestas bmvas .
14 Venda de gado .
15 Auxilio provincial para as

obras do [I<tço da caroara. .
16 Idem para a ponte do Morru

G 1:000$da arça. . .
17 lrlem para a pon te do Floriano 1:000$
18 Impostos municipalisallos.. 4:000$

S 18. Camara do Araxà-Rs. 3:D80$, a saber:
1 Casas de negocio . . .. 800$
2 Edificações . . 120$
3 Corte de carne verde, inclu-

sive o imposto de cabeças .
4 Mascates .
v Carros.
6 Retratistas, dentistas e cal-

(leil'oil'qs.
7 i\Iultas
8 Aguill'dente .
D At testados graclUsos

10 Ben.;;(lo eventl) .
11 Peclagio nos I'ios das V clhas

e Quebra-anzol. 100$
12 Joo"os permittidos $

$]:3 Divida activa. .
14 Espectêlculo~. $
15 Aferições. . .
16 Impostos municipalisados. $

S 19. Camara do Rio Novo-Rs. 19:550$, a saber:
1 Cusas de negocio . 6:000$
2 Mascates (le fazendas 2:000,'
3 Hoteis. 300$
4 Espectaculos. . 200$
5 Casas de aluguel 700 .
6 l{anchos de tropa 80,'
7 Edificações . 25@$



148$
350$
100:[;
50$

180$
20$
100$
20$
30$
20$

1:000'1

1:200$
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5 Licenças
G Passagem da ponte de Santa

Rita
7 Passagem da ponte ela Pie-

dade • 200.
8 Idem idem da do Sacco. 100$
9 Engenhos e negocias .2:700$

10 Bens do evento . 200$
.11 Multas. 200$
12 Registro de titulas . 10$
13 Anneis d'agua 30
14 Impostos municipalisaclos. . $

~ 26. Camara da Formiga.-Rs. G:185$, a saber:
1 Licenças e açougues . 1:211$
2 Espectaculos publicas. 50$
3 Carros que atravessão o mu-

nici pio 500$
4 Bilhares 4
5 Caldeireiros. 20$
(3 Engenho, e aguardente 000
7 Bens do evento . 500$
8 Imposto predial. 000$
D Officiaes mechanicos 100$

10 Carros elo municipio 000$
11 Impostos Ill11IlicipalIsádos. . \ $

~ 27. Camara. de Campo Bello.-Rs. 1:319$600, a
saber:

1 Negocias, ranchos e boticas
2 Aferições de negocias .
3 Idem de fazendeiros.
4 Idem ele mascates
5 Engenhos movidos por agua .
G Idem idem por bois. . • .
7 Carros pelo municipio .
8 Vonda de arreios .
9 Mascates de ouro e prata.

10 Officinas portateis de caldei-
reiros.

. N. 13.
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25$
10
10 .

$002

3:000
3:200$
2:300$
1:100
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\) Bens do evento.
10 Rendimentos elo Porto do Bu-

rity
11 Idem do ela povoação .
12 Idem do elas barreiras .
18 Impostos mllnicipalisados. .
Camara de Pouso Alegre-Rs \1:000$, a saber:
1 Negocias, mascates e jogos licitos 2:000$
2 P'3dagio no Rio Sapucahy. ., 200$
3 Cabeças de gado . . 300$
4 :Multas 400$
5 AO'ricultura e outros 3:000$
6 Licenças. . . . . . 500
7 Impostos municipalisados. ., 2:000$
Camara de Caldas-Rs. 4:000$, a saber:

1 Direitos de carne verde. . ., 240$
2 NeO'ocios e pharmacias . 1:000.'
3 Ag~icultores " . 1:000$
4 Engenhos e outros 000,"
5 Multas 200~
O Mercado. . . . 360$
7 Impostos municipalisados. . . $
Camara do Bomfim-Rs. 3:910$, a saber:

1 Negocias. . . . 1:200 .
2 Aguardente. . . 300$
3 Muladas. . . . 100$
4 Rarchos de tropas. 300$
5 Espectacnlos. 00.
O Rezes qU(~ se matar. 00 .
7 Mascates e botequins . 70~'
& Foros e aluguel. 70$
9 Bens do oven to . 100 .

10 :Multas. 80$
11 Aferição . . . . . . 300$
12 Impostos municipalisados.. 1:270$

~ 25. Camara de S. João d'EI.Rey.-Rs. 1G:900$,
a saber:

1 Imposto sol.Jre aguardente e
fumo.

2 Idem sobre carros
3 Gado vaccum
4' Aferições e revistas.

S 24.

S 23.

S 22.
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outros 1:500,'
3 Rezes que so mutilo. 200
4 rdultas. 200 ..
5 Emolumentos. 50 .

S 33. Oamar:a da Bagagom-Rs. <1:219', a ~aber:
1 Imposto do art. 237 G:iü$
2 Idepl idem do 240 :3:000$
:3 Multas. 1~0 .
4 Bens do evento i100~'

S 34. Oamara da Oliveira.-Rs. 10:'100$, u saber:
1 Licenças de negocias, revistas

e engenhos 4:000 .
2 Oarros na cidade 200$
3 Oabeças de gado. 50(),,'
4 Anneis d'aglla :300 .
5 Bens do evcnto ;)50$
ti Bestas bravas ISO,'
7 Divida activa. 1:78U'
8 Impostos Illunicipalisados.. :3:1~0.'

S 35. Oamara da cidade Viço::;a-H,s. 8: lD5$, a saiJer:
1 Negocios e aferições 1:UOO .
2 Moinhos 150,'
3 I{anc!los 100$
4 Espectaculos. 1<10.
5 Engenhos o aguarctento 0;)5 •
(j Mascates 700.'
7 Attestados e titulas. 20$
8 Boticas (j()"
Ü Oaldeireiros e latoeiro::; 80 .
10 l{etl'atistas e dentistas. 100$
11 Cortes e rezes 200$
12 Divida activa e multas. 150.'
13 Impostos municipalisados. 2:GOO$

~ 36. Oamara de Ubá,-Rs. 10:000 , a saoer:
1 Negocios e aferições 6:400$
2 Engcnhos de cafe ;)00'1'
3 Boticas 100,'
4 EdiJicaçõe::; 200 .

l'O),LO X.XX);'Vl. l'AltTE l."

5:000.'
)0$
)50..

2:000$
1.0)'>0:1;s;L;~el:':
4:000$
1:400$
100.
200$
70~'
20~

3:800$
$

saber:
1:800$

100$
4:000.

3:000$, a saber:
verbasf3 31.

S 32

11 J)rnlist:ts. 15$
l~ 1{otl'at.isi as lf>$
I:{ H,ogistl'()s. 10$
14 Botequins. '1$
15 Bem; do evento 15$
1G Cabeças 57$000
17 Multas. 100$
Camara do Serro.-Rs. 13:000$, a saber:
1 Renda municipal 7:000$
2 Auxilio do cofre provincial para

illllminação 1:000"
3 Idem de impostos municipalisalios 5:000$
Camara de Jaguary.-Rs. 13:000$, a saber:
1 Aferição e revista. 1:üGO$
2 Aguarllente. • 1:100:;;
3 Licenças. I :700'j
4 Annualidade de casas de negocio. 100$
5 1\1u !tas . . 400:;;
O Gado para consumo. .'. . 50.,
7 CalTos' 100::;
S Irnposto l1e 2$000 sobre cal1a la-

vrador
!) Bes tas b l'a vas .
10 Bons do evento.
11 Divida activa
12 Impostos municipalisados

~ :10. Camara de Marianna.-Rs. 0:800$, a
1 Al'erições.
2 Foros.
3 Multas
4 Bens do eiento
5 Espectaculos publicos
G Emolumentos da secretaria
7 Mascates de ouro lavrado, de fo-

ra da provincia .
8 Impostos municipalisados
Camara de Arassuahy.-Rs.
1 Producto das difl'erentes

constan tes das postu!'as
2 Impo~tos municipalisados .
Cam:tl':t da Piranga.-Rs. 3:750', a
1 r'egocios e licenças. •
2 Oarros, tropas, mascates e

~ 20.

~ 28.
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2:500 '
:;;

, a saber:

00$
30ü$
450,"
50.;'
lO'

400$

500$
1::100,;

150, .
2:500$

100,
4() ,

GOO .

1:000$
300,"
480$
5;)0:'

1:5314-
120'
230
20q'

20$
150$

2:200:;;
1:000$

3 Masca tos .
4 Ranchos 110 tropa.
5 Jogos prohibidos
O Hotoise botequins.
7 Licenças mo gel'a!.
8 Corto de r(~zes .
O Uatacumbas.

10 Usodoarmas .....
11 Uochei !'as, não ~ondo em hotel
12 Dontistas o retratistas
13 Aforiçõe~.
11 Engenhos o machinas (le café.
15 Engeallos (lu canna com alal1l-

biques
l(j Talho l,ublico
17 Carros, carroças & .
18 Multas em geral
l!J Bem; do evento
20 Registro (le tituloso diplomas
21 Eventuao:i . . . . . .
2~ l\diuntanlento para. sustento

de presos pobrc:>
23 Impost()~~ ll1unicipali-adl.s. .

S 40. Camara de Grão Mogol-Rs. 2:!.)40
1 Importalll:ia da arrccadação

de impostos crcados por lei. 2:U 10$
2 Impostus municipa1isatlos. . $

S 41. Camara da Boa Esperança-Rs. 2:GGO:, a saliCl':
1 Aferic;õe,.;. '1OU,'
2 Aguardente . 00,'
3 Empregos public()s. GO,'
'1 Licenças em geral 400$
5 Espei;taculns pub1iccs . 30 .
G Marceneiros, dentistas e re-

tratistas .
7 Exportação de rezes.
8 ~Iu !tas em gora I
D Oabeças

10 b:lllululJ1oulos
11 Bens cio evento
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5 Estalagens e ranchos 500$
G Casas alugadas 200,'
7 Calçados e arreios 100$
8 Espectaculos. 100 .
9 Talho de carne GOO$

10 Fabl'ico d'aguardente e fumo, 600$
11 Multas. 150$
12 Ma£cates o caldoireiro . 400
13 Carreação. 120$
H Jogos permittidos -120,
15 Registro de tilulos . 50$
16 Licenças não especialisadas GO$
17 impostos municipalisados. $

~ 37. Camara de Entre Rios-Rs;- 3:020$, a saber:
1 Cartorios. I 20$
2 Hoteis e ranchos. 170$
3 Aguardente o fumo . 680'
4 Negocios, escravos e pharmacias. 1:210
5 En~~M ~
6 Cortes de rezes. 100$
7 Carros 700$
8 Dentistas. ao'
o Impostos municipalisados $

~ 38. Camara de Uberaba-Rs. 8:724$, a saber: .
1 ImplJsto de habItação. 1:000$
2 Terreno dosoccupado. 700~
3 Negocios, tendas, cartorios, afe-

nções &. 2:(\80$
4 Engenhos e barris d'aguardente. 000$
5 Sal. 800'
6 Rezes e capados 600~
7 Carros em geral 775$
8 Bens do evento. 450 ..
\) Multas e infracção 250 .

10 Espectaculos 70$
11 Aluguel de predio. 50$
12 Divida activa e venda de exem-

plares de posturas . 380.'
13 Impostos municipalisados .

~ 30. Camara do 1\1ar de IIespanha-Rs. 23:11).1$,asabor:
1 Nog')cios, boticas e açougues • 5:000.$
2 Edificações e depositos de madeira 200$



2:200$

150$
20$
$

a saoor:

240$
600$
30,h
30$

200$
130 .
320$
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dos impostos croados por lei 1:000$
;C Impostos lIlunicipalisados. . $

S 46. Camal'a do Turvo-Rs. 4:000$, a saber:
1 Importancia da arrecadação

dos impostos creados por lei 4:000$
2 Impo.~tos municipalisados. . $

S 47. Camara de Barbacena-H.s. 9: 120$, ll. saber:
1 Aferições. 2:000$
2 Licenças . 1:800$
3 F6ros. . . 400$
4 Emolumentos. . 50$
5 Carros e carroças 1:500$
6 Aguardente. 2:000$
7 Gado . . 500$
8 Ranchos . . . 40$
9 Bens do evento. 200$
10 Multas. . . . 600$
II Vaccas de leite. . . • 30$
12 Impostos municipalisados. . $

S 48. Camara de Minas Novas-Rs. 3:060$, a saber'
I lmportancia da arrecadação' .

dos impostos creados por lei 3:000$
2 Impostos municipalisados. . $

S 49. Camara de Pouso Alto-Rs. 5:375$, a saber:
1 Casas de negocio 500$
2 Idem nas estradas 300$
3 Edificações .' . 100$
4 Masca teações. . . 500$
5 Carros e vehiculos . 170$
6 Venda de drogas 300$
7 Idem de polvora 180$
8 Idem de calçados 200$
D Idem de armas 50$
10 Aferições. . 600$
11 Aguardente . 900$
12 Armações. . .• . 90$
13 Vendas de arreios e tecidos

de couro, recleas e facas.. 50$
14 Engenhos. 20$

TOMO XXXXVI. PÀI~TE L" J

1:100$
300$
16$

200$
100$
90"
200$
60$
$

Patos:-H.s.

80$
300$
50$
$

Mon te-H,s.
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12 Carros.
1:3 Medicas ...
14 Impostos municipal;sados

S 42. Camara de Santa Luzia-Rs. 2:500$,
1 Licenças, officinas, engenhos

e outros impostos creados por
lei

2 Eventuaes,multaseoutrosim-
postos do art.221 das posturas 300

3 Impostos municipalisadoil. .
S 43. Camara de Tres Pontas-Rs. 3:080$, a saber:

1 Aferj.ções e negocios 1: 100$
2 Mascates, den tista.<; e retm-

o tistas. ,
3 Aguardente .
4 Engenhos de serrar.
5 Fogos artificiae~.
6 Carros e carretas .
7 Multas.
8 Portos e pontes .
9 Espectaculos, realejos e mar-

motas.
10 Renda eventual.
II Cárte de rezes
12 Impostos municipalisados.

S 4.1. Camara de Santo Antonio do
2:066$, a saber:

1 Negocios e aferições
2 Bens do evento .
3 Officinas portateis
4 Gado vaccum
5 Aguardente .
6 Mascates.
7 Multas. . •
8 Artes, dentistas e retratistas.
9 Impostos municipalisados.

S 45. Camara de Santo Antonio dos
1:000$, a saber:

1 Importancia da arrecadação



800$
80$
150$
400$
HíO$
100$
100$
500~

15$
100$

120$
30$
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Hl Relojoeiro. • ti • •
17 Festejos nanionaes. • li •

18 A' ordem de S. Francisco d.
Paula. .. •• ~ 200$

19 Obra!> publicas . . • ., 4:000$
20 Divida passiva liquidada.. 154$

S 2.. Camara de Leopoldina-Rs. 25:000$, a saber:
] Pessoal, inclusive 120$ de gra-

tificaçilo ao porteiro do jury 3: 120$
2 CU5tas judiciarias . . •• 800$
3 Agua, luz e limpoza da cadêa 450$
4 Expediente.. " 150$
5 Eleições e festejos. • • 150$
6 Extincção de formigueiroi 300$
7 Illuminação da cidade. •. 1:200$
8 Limpeza da cidade. 360$
9 Obras publicas. . . • . 18:470$

~ 3.' Camara do Itaj uM-Rs. 12:000$, a saber:
1 Pessoal . . . . . . •. UIOO$
2 Agua, luz e limpeza da cad~a. 600$
3 Custas judiciarias. . . . . 500$
4 Expediente. . . . . . . 150$
5 Eleições politicas. . . . . 00$
(} Eventuaes . . . . . . • 200$
7 Porcentagem ao procurador. 1:200$
8 Publicação <le e<litaes . . • 100$
U Impressão de 'talões . . . • 80

10 Obras publicas. . . . . .. 7:220$
~ 4.. Camara de Alfenas-Rs. 0:800$, a saber:

1 Secretario, com o expedinto a seu
cargo, inclusive o de qualifica-
ção .....

2 Continuo. . . .. .
3 Fiscal da cidade . .
4 Medico de partido . . .
5 Pharmaceutico dos pobres.
ü Eleições, qualificações e jury.
7 Criação <le expostos. . . .
8 Custas j udiciarias . . . .
9 AfOsignatul'U de jornal . . .

10 Limpeza, agua e luz da cadêa. .
TO}lO XXXXVI. l'A.RTE L"

35$
10$

200$
20.-

100$
100'1'

30 .
140 .
120$
50$
90
80$

$

• 3:336$
800$
400$
600$

1:200$
300
400$
400$
400$
300$
480$
350.
300$
700
400$
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15 Cariorios.
](j 1{oll1joeiros . . : . . .
17 Garras do importação o oxpor-

tação de goneros .
]8 Barcos.
19 Bestas novas. . .
20 Licençasllão 05pecificadas

. 21 Ranchos .
22 Esialagens. . .
28 Jogos pormittidl)s
2'1 Olficinas .
25 Idem portateis
25 Artes diversas .
27 Impostos municipalisados.

TITULO 2.°

DESPEZA MUNICIPAL.

A t 2 ° E' fixada. a despeza municip.al das camaras
abaixo

r
d~cl~radas para o ~xercicio de Janeiro a Dezembro

do 1880, pela maneira segUlnte: '.
S 1.0 Camara do Ouro-Preto:-l~:870$, a saber.

1 Pessoal da secretaria, lI1clu-
sive o augmento de 20 %
ao secretario e amanuense

2 Medico de partido
3 Fiscal . . .
4 l3arreira do Taquaral . .' .
5 Porcentagens ao procurador o

fiscal . .
6 Matadouro public~ ...
7 Mercado de AntonlO-Dlas
8 Idem do Rosario
9 Expediente

10 Eventuaes.
] 1 Expostos . . . . '. :
12 Procissão de Corpus Chnstt. lo.

13 llluminação interna da cadea.
14 C'ustas j udiciar~as :. .
15 Eloições e quallficaçoos.
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G Eventuaes 400 .
7 Mouilia . 200~
8 III u mi naçãO . ;)00$
\) Obras publicas. . . 5::nO.'

S 8.° Camara da Christina-Rs. 8:000.'" a sabel':
1 Secretario
2 Porteiro . ~~g~
:3 Fiscal. . . . . . ~~OO.
4 Fiscaes das freguozias 400$
5 Procurador . . . . 800 .
G Agua, luz e limpeza da c~dê<~ 150";
7 Custas .iudiciarias. . .' tiOO,,'
8 Expediente . . . . . 100.'
9 Encanamento do chafariz. 110.'

10 Eventuaes . . 150$
11 Obras publicas. . . .' 4:040 .

~ 0.0 Camara da Diama~tina-Rs. 16:030.', a sabe~:
~ Pes~oal e expedICl1te. . . .' ~: 150~
~Procu.rado.!' e ag:en tes . . .' 1 :OOOs
3 I1~ummaç!l0 e hmpeza da ca<1êa. :WOs
4 DIta da Cidade. . . . ., :3:100$
5 Alug~lO~ do matadouro. . . 5U:
() ProClssao de Corpus Uh risti ~O .7 EI' ..;) :"i'

~ ~Ições, caminheiros e publica-
çoes. . . . . . . .

8 Custasjndiciarias .' .,
g Criação rle expostos. .

10 Eventuaos .
11 Livros e jorna~s'. : : .
12 Obras da casa do mercallo.
13 Obras publicas. . . . . .' 5:UnO

13 10. Car~ara do Rio Panlo-Rs. 1:500.', a saber:
1 I essoal . . . . . 4')0
2 ]\Iuminação da cadêa 1;0 .
3 Eleições politicas . lÕO:'
4 J ury . . . . . 100:-,;;
5 ~ustai:' j ulliciarias. ;-mo '.
() Eventl~aes . . . . . . 100 .
7 ExpedlOnte e caminheiros. 100
8 Porcentagem ao procurador :.l;'10:p
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200$
150.•

-,

1
I
1
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Extincção lIo formigueiros.
l<lyel1Íuaes.e caminheiros.
Limp~za. de ~anaes o encanamen-

to <l'agua . .' . .
14 ConsignaçãO annual para obras

<la cauea . . . 2:100$
lG Auxilio às obras <la matriz. 1:000$
10 porcentagem aO procurador . 1:G~2$
17 Ai'eri'tlor. ..... 200$
18 Obras publ icas . 1:45~~.
lI) lI1uminação. . . . . . .' 700$

S 3.0 Camttra. lIe Queluz-Rs. 3:500$, a saber:
1 Pessoal 900$
:2 Expediente 150$
3 Aluguel de casa. 150$
<1 Luz e limpaza da cadêa. 200$
5 custas judiciarias. 300$
ti l~leições, qualificações e jury. 150$
7 Caminheiros. 150$
8 Eventuaes . . .100$
\) Obras publicas e formigueiros 1:340$

S 0.° CatUara de Tamanduú-Rs. 3:948$770, a saber:
1 Pessoal, inclusive o estafeta 1:260$
2 Porcentagem ao procurador. 350 .
3 Expediente 100$
<1 Eleições políticas . 60$
5 Obras publicas . . 1:212.770
G Agua, lUí~e limpeza da cadêa 150~
7 Custas j udiciarias . 400$
8 Bandeira nacional. 150$a 'PrpcissflO de Corpus Christi. 150$

10 .Festejos nacionacs. 150$
11 Eventuaes . . . 50$
12 Assignatura da Aclualidade. 15$

S 7.° Camara. de Cataguazes-R8. 10:800$, a saber:
1 Pe::.soal . . . . . .' 3:640$
2 Eleição e illuminação. 150$
;) Agua, luz e limpeza da cadêa 200.
4 Ex.pecliente do .iury. 150
5 Custasjudiciarias 250 .



(l Custa~ j lldieia rias SOO.'
7 Eleições. 100:'
8 Assig-natu ra da Actualidade. 15$
!) Obras publicas 2:13[,$

10 Eventllaes .' ISO.'
S 15. Camara de S. ,Jo!léd'EI-Roy-Rs. 3:800$, a saber:

1 Pessoa I . . . . . . . .' .j!)2$
2 Procurador e eventllaes. 828$
3 I1\uminação o limpeza da cadêa. 100$
4 Jllrj' e aposentadoria do juiz. 80$
5 Custas J\ldiciarias 200$
(j Expelliente e caminheiros. 100$
7 Obras publicas. 2:000$

S lO. Camara do Pomba. - Rs. 17:800$, a sahel':
1 Secretlll'lo, fiscaes e podei ro . 2:000$
2 Procurador. 1:000$
3 Aferidol'. ,100.
4 Estafetas. 120$
5 Ofllciaes em coneição 200$
6 Aposentadoria. ~OO$
7 Quali ficações e eleições. . .'. 2.10.
8 Luz, agua e limpeza da cadêa. <150$
f) 1I1urninação da cil1ulle . 1:(\00$

10 Extincção de formigueiros .. 200$
11 Ulerlicamentos e enfermos pobres. :20fJ$
12 Uustas. ;)00$
13 Eventuaes 600$
H Papel. penna e tinta a alumnos

pobres 200$
15 Obras publicas. 8:000$

S 17. Camara do Curvello.-Rs. 15:410$, a saber:
1 Secreta rio, fiscaes e portei rI) . 1:560'-
2 Premios a professores :100$
3 Medicamentos a presos pobres 100$
4 Escl'ivão do jury IOOS
5 Custas .iudiciarias 200$
G Ditas de ditas atrazac1as. 300,'
7 Divir\a atrazada 850$
g Caminheiros e cOITeios. 380$
!) Luz o limpeza da cadêa. 250$

10 .Iurye cloiç<1es. 200 .
.lOMO xxxx n. PARTE 1. &
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~ 11. Camara do Pará-Rs. 4:938$000, a saber:
1 Pessoal 772$
2 Expediente 20$
8 Procurador. 072"
4 publicações de trabalhos . 35$
5 Eleições, qualificações e jury 160$
6 Custas judiciarias. . lGO$
7 Lampeões e chafariz da cadêa.. 70$
8 Il1uminação, agua e limpeza ela

cadêa . . . . . . . .. 150$
\) Obras publicas. 2:810$

10 Eventuaes 80$
~ 12. Camar~ de Pitanguy-Rs. 3:970$000, a saber:

1 Pessoal 1:280$
2 Relojoeiro 40
3 Procurador. 714$
4 Caminheiros 100$
5 Aferidor. ~5$
6 Galés 100$
7 Agua, luz e limpeza da cadiJa. 160$
8 Assignatura de jornal . 15$
\) Expediente . 20$

10 Custas .iudiciarias. 500$
11 Jury, eleições e qualificações. 100$
12 Obras publicas. 815$
13 Eventuaes 100$

~ 13. Gamara do Paranahyba-Rs. 1:500$000, a saber:
1 Secretario, fiscal e porteiro. 300$
2 Procurador. 105$
3 Aferidor. 60$
4 Revistas do fiscal 75$
5 Expediente. 50$
(} Agua, luz e limpeza da cadêa . 20$
7 Aposentadoria do juiz. 100$
8 Assignatura do Diario Official. 20$
\) 'ralões 20$

10 Obras publicas . . 604$
11 Eventuaes 155$

~ 14. Camara de Sete Lagoas-Rs. 4:500$, a saber.
1 Pessoal 550$
2 Porcentagens ao procurador. 720$
3 Caminheiros 300$
.( Agua, luz e limpeza da cadêa 120$
5 Expediente. • • •.• 80.$

13. - lü5-



200$
100$
110$
325$
2'10$
~'1$
500$

300$

lG7 -13.

14 Roposições 2 S$
1G Obras publicas . 10:412$

S 20. Call1ara de Sabar;'t-H.s. 7:350,', a saber:
1 Secretario, fiscal e cOIlti1luOS. 1:41O, •
2 Procurador . 400$
3 Caminheiros e oventuaes . 300$
'1 III11l1Iinaçlio, agua e limpo7.a

da cadea.
5 Custas ao tabellião Silverio

Augusto de Lima .
6 Custas judiciarias .
7 Jury O eleições politicas
8 Expediente, impressão ejornal
9 Auxilio à casa de misericordia
10 Aula Ilocturna .
11 Illuminação da cidade.
12 Ao escrivãO do jury, Candido

Marianno Gomes Junior. 240$
13 Obras publicas. . . ., 3:201$

~ 21. C;\mara do Abaete-Rs. 2: 150$, a sabor:
1 Secretario, fiscal e continuo. 570$
2 Caminheiros e aferidor. 280$
3 Procurador o arrecadador 350
4 Apsentadoria ao juiz o.. 40
5 Agua, luz e aceio da cadea 120$
6 Custas judiciarias . 160
7 Expediente, eloições e quali-

ficações. . 80$
8 Formigueiros. 50$
9 Eventuae~ 50
10 Obras publicas . . . .' 500$

S 22. Caroara de Pouso Alegre-Rs. 9:000 ,a saber:
1 Pes~oal ' 1:500$
2 Expediente .•. 100$
3 Jury 100$
4 Limpeza das ruas ~OO$
5 Ele,ições o qualificações 250$
ü Custas. 800 .
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11 Livros:improssões e expediente.
1:2 J ornaes .

. l~l Obras municipaes. . . . . .
14 Admini'itração, . . . . . .
15 Cemiterios da cidade e morro da

Garça .'
lU Casa de caridade
17 DesappropriaçãO
18 Agua potavel .
10 Eventuaes . .
20 pontes ,
21 Casa de callla ra . . . . .' 2:G()0,~
22 Formiglloiros . . . . . .' 500

~ 18. Camara de>Araxa-Rs. 3:980$, a saber:
1 Secretario, fiscal e poneiro. GüO.:
2 Estafetas. fJO,'
3 EveJituaes 550.-
"1 Expediente,livros e ill1pressi"ío 410,
5 Jury eleições e qualiticações 1:20"
6 Cust;;s. . ..' 200$
7 Agua, luz e limpeza da cadea 170$
8 JlImaes 50'
\J Formigueiros. 100-:
10 Presos pobres. 19°"
li Festejos . .10,
12 Divic\a passiva 100$
13 Obra~ publicas . . . .' 1:410,

19. Camara do Rio ~ovo-H,s, 19:550$, a sal0)00r$:1 Secretario, fiscaes e porteiro. 2:4'
2 Procu radar . 1:000 '
3 Caminheiros. 150,'
4 Custas. SOO,'
5 Expediente 220-:
6 Blbliothecario 200
7 .J ornaes 100,'
8 Correições fiscaes 100$1')0"
9 Juryeeleições..... :',
10 Agua, luz e limpeza da cadea 100,
11 MedicalTIentos aos pobres. 300$
12 Forll1iglliros. 500,'
13 Eventuaes 2:200'-
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100$

1:900$

100$
200$
480$
500$
500$

1:000$
200
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1 Pessoal inclusive o procurador 6'13"920
2 Expediente . aoo
3 Custas j udiciarias 50.
4 Eleições . 30
5 Eventuaes. 155$680
6 Obras publicas 410$
Camara do Serro-Rs. 13:000$, a saber:
1 Secretario, procurador, fiscal,

porteiro e conservador de
agua e calçadas.

2 Papel, penna e tinta para es-
colas. .

3 Fornecimento de roupa aos
meninos pobres das escolas.

4 Procissão de Corpus Christi
5 J ury e oleições.
6 Expediente e evontuaes .
7 Cu:stas judi.ciarias .
8 llluminação publica . . .
9 Agua, luz e limpeza da cadea

S 28.

11 Amortisação de divida da san-
ta casa . . . ., . 2:000$

12 Custas judiciarias e atrazadas 1:000$
13 Proeis:s<1odo Corpo de Deus 100$
14 Formigueiros. 230$
15 Festejos nucionaos . 30;"
16 Obras publicas . 7:800.}

S 26. Camara da FOl'llliga-Rs. G:lS5 , a salJO!':
1 Pessoal 980$
2 Luz e limpeza da eadea 120$
3 Eleições e j u ry . 200q;
4 Custas j udiciarias . 400.
5 Despezas do arrecadação. 800 .
6 Mostradol' publico . 100 .
7 Eventuaes 250~
8 Obras publicas . 3:::3;33.-
Camara do Campo BelIo-Rs. 1:319 .tiOO, aS 27.

sabor:

1 Pessoal 1:630$
2 Gratificação ao 2 .• fiscal . 130,'
3 Planos e orçamentos de obras 200$
4 Expediente. livros, encader-

nações e publicações. . 400$
5 Eleições, jury, qualificações

e junta mynicipal.. 400$
6 Eventuaes. 50$
7 Criação de expostos 600$
8 Caminheiros . 240$
9 Porcentagem ao procurador. 800 .
10 Illuminação da cadea 1:250$
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7 Eventuaes
8 Aforamento da casa do men.:ano
9 llluminação publÍ<..:u,alem do

1:500$ al1llUae~da provincia 550$
10 Obras municipaes . 5:336$400

S 2~~. Camara de Caldas-Rs. 4:000$, a saber:
I Secretario e expediente . 600$
2 Fiscal e zelador d'agua . 300$
3 Porteiro . . .. .. 100$
4 Agua, luz e limpeza da cadea 120$
5 Eleiçõesejury. 60$
6 Custas j udiciarias 300$
7 Eventuaes 100$
8 Procurador . 680$
9 Obras publicas . . . .. 1:740$

S 24. Camara do Bom Fim-Rs. 3:910$, a saber:
1 Pessoal 460$
2 Afel'idor . 300$
3 Procuradol' . 500$
4 Eleições, qualificações e jury 100$
5 Agua, luz e limpeza da cadea 180$
ti Expediente e caminheiros 100$.
7 Soccorros a pobres. 100$

, 8 Custas judiciarias . 400$
9 Obras publicas . 1:770$

S 25. Camara de S. João d'EI-Rey-Rs. 16:900$, a
1mber:



tl84 (\80
3:n. '5~O
50.

300

120,"
80$
100 .
10-1$
25

150$

50$
200~"
200$
100$

200.
1 :420$

a saber:
510$
750"
170$
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5 Festejos naciollaes.
G Eleic,:õ(')se jury.
7 Cnstas .iudiciarias
8 Agua, luz e limpeza ela caelea
\) Soccorros a pobres e enfer-

mos
10 Obras publicas. . . . .

S 32. Camara da Piranga-Rs. 3:750$,
1 Secretario, fiscal e porteiro .
2 Procurador c aferidor.. .
3 Expediente
4 Il1uminação e limpeza da ca-

dea .
5 Eleições e diarias a caminhei-

ros 160
6 Obras publicas . ~HO$
7 Custas j uelicial'ias 550
8 Aposen tadoria ao juiz. 150$
() CorpusChrHi 120"
10 Padrões do ~ystema metrico. 250$

13 in. Camara ua Bagagem-R~. ,1:2HJ.;, a saber:
1 Secretario e expediente. 450$
2 Fiscal. . . 300$
3 Portei 1'0. . 120.
4 Aferidor. 100$
5 Encarregado do orçamento de

obras.
(\ Caminheiros
7 Custas judiciarias.
8 Limpeza da cadêa e luz.
O Jornaes
10 Qualificação, eleição, jury e apo-

sen tauoria. . . . . . . .
11 Porcentagem ao agente munici-

pal . . . . . . . . . .
12 Dita ao procu 1'ador '.
13 Depositario. . . . . . . .
14 Eventuaes. auras publicas, repo-

sições e escolas . . . . .. 1:547$800
13 3,1. Camara tia Olivoira.-Rs. 10>100$,a saber:
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130$

S 31.
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10 Diario Of!icial . 20$
11 Obras publicas .' 8:000$

~ 29. Camara de Jaguary-Rs. 13:600$, a sauer:
1 Pessoal 2: 100$
2 Expediente, 100$
3 Eleição e qualificação. 200$
4 Custas judiciarias 500$
5 Illuminação e limpeza da ca-

dea 200$
6 Divida passiva 500$
7 Jornaes .' 50$
8 Compra de ternos para fiscaes 100$
9 Evelltuaes 250$
10 Obras publicas. 9:500$
Camara de Marianna-Rs. 9:890$, a saber:
1 Secretario, inclusive a reer-

ganisação da escripturaçito de
foros e numeração das casas 1:240$

2 Fiscal. 400$
3 Procurador '180$
4 Continuo 150$
5 Pregoeiro. 40$.
6 Procissão de Corpo de Deos. 250$
7 Expediente 200$
8 Medicamentos 540$
9 Eleições e jury 200$
10 Caminheiro 200$
11 l11uminação o festojes. 50$
12 l\luminação da cadea 250$
13 Custas judiciarias 300$
14 Eventuaos. 40.
15 Expostos 100$
16 Obras publicas 5:350$
Camara de Arassuahy-Rs. 3:000$, a saber:
1 Secretario, continuo efiscaes. 670$
2 Cariünheiros. 30$
3 Procurador, 12 por cen to do

que arrecadar
-1 Expediente e impressos.

~ 30.



1:300$
1:::-:00~
300:;;
240$

2:000~
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10 Festejos nacionaes 30$
1L Medicamentos aos pobres 200$
12 Medico do partido. . . 300$
13 Formigueiros 200$
14 lllumluação da mdade 1:500$
15 Guarda da praça do mercado 120$
15 Obms publicas. . . . . .. 3:70.1$

~ 37. C,w!al'a de Entre Rios.-Rs. 3:020$, a saber:
1 Secretario . 200$
2 Procurador. 500$
3 PQrteiro. . 60
4 Fiscai. 120$
5 Utensilios e expediente. 500$
ô Limpeza da cadêa e luz. 60$
7 Custas judiciarias e jury 300$
8 Eleições. .. .' 100$
9 Caminheiros 40
10 Eventuaes 180$
11 Obras publicas. .... 900$

~ 38. Carnara de Uberaba.-Rs. 8:724$, a saber:
1 Pessoal, inclusive o medico e

procurador. 3:943$'000
2 Bens do evento .. 100$
3 IlIuminação e utensilios da cadêa. 100$
4 Jury e eleições. 200$
5 Recrutamento. 100$
() Custas. 300$
7 Expediente. . 200$
8 Formigueiros . 100
{) Divida passiva. . . . . 450$
10 Assignatut'a da Actualidade 15$
11 Obras publicas. 2;765$
12 E\'entuaes 400"
13 Remessa ele omcias . . . .. 30$

~ 39. Caroara do :\Iar de Hespanha.-Rs. 23:494$ a sabar:
1 Secretario, inclusive .100$de gra. '

tificaçào . . . . . . "' 1:200$
2 Fiscal geral, inclusive 300$ d",

gratificação
3 Fiscaes de districto
oi Guarda fiscal
5 Porteiro e sineiro.
fi Porcentage"m ao procurador. •
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1:510$
100$
180$
2lü$
120
300 .

1:000$
200.
130$

200$
100$
200 .
70$

2]5$
50$

1:000$

500.
300,
100
200:;;

1:200$
3:800.
200$
50,
10$

750. 700
300
350
10()$

7:G~Ç):ji400
8:IQ5:ji, l\

1 Secl etario
2 Fiscal geral.
3 Supplente
4 Continuo ou porteiro
5 Procurador e agente.
ô Obras publicas.
7 Caminheiros •
8 Medicamentos a presos pobres.
{) IIIuminação em dias nacionaes
10 Agua, luz e limpeza da cadea e

casa de camara
11 Jury e eleições ..
12 Fiscaes das freguezias de fora.
13 Eventuaes e jornaes .
14 Custas j udiciarias. .
15 Expediente
16 Divida passiva.

~ 3f3. Camara do Ubá-Rs. 10:000$, a saber:
1 Secretario, fiscaes, continuo e

afel'Ídor.
2 Expediente.
3 IIIuminação da cadêa
4 Limpeza e agua.
5 Caminheiro.
ô Custas j udiciarias.
7 Procurador.
~ Eventuaes
\) Jury e eleições.
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1 Secretario
2 Expediente.
3 Fiscal da cidade
4 Continuo. . . • . . .
5 Procissão de Corpus Christi
(3 Pesos e medidas do systema mo-

trico.. .....
. 7 Custas judiciarias, sendo 350$700

ao '\~cl'ivão do jury, 8aturniuo.
Oandido de Moraes.

8 Caminheiros e eventuaes
{) Inspecção e limpeza do rego
10 Cl'iação de expostos. . .
11 Obras publicas.

~ 35. Camara da Viçosa de Santa Rita-Rs.
saber:
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300$
00$
80$

311~400
200$
80$
80$

250$
19Q$3S0. . . .
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1 Secretario
2 Fiscal.
8 Porteiro.
4 Procurador.
5 Expediente, eleições e impressões.
6 Custas j tfdiciariils.
7 Agua, luz e limpeza da cadêa.
8 Exercicios findos.
!) Aferidor. •
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13 Porcentagem ao procurador e
aferiLlor. • • 065$

14 Obras publicas. . 889$
S 42. Camara de Santa Luzia.-Rs. 2:500$, a saber:

1 Secretario 350$
2 Continuo. . 60$
3 Fiscal. '. .• 100$
4 Expediente 120$
5 Agua, luz e aceio da cadêa 180$
5 Jury o eleições. 00$
7 Custas ju(liciarias 200$
8 Aposentadoria ao juiz de direito. 1.10$
9 Extincção de formigueiros. 60$

10 Correios. . 180$
II Even tuaes 200$
12 Obras publicas, porcentagem ao

procumdor e jornal otIlcial . 880$
~ 43. Camara de 'l'res Pontas.-Rs. 3:080$, a saber;

1 Secretario • • 500$
2 Continuo. 80$
3 Fiscaes 350$
4 Expediente. 100$
5 Caminheiros '. . 50$
(3 Agua, luz e limpeza da cadêa. 80$
7 Custas judiciarias. 150$
8 Eleições, jury e qualificações. 50$
9 Expostos e pobres. 80$

10 Limpeza do encanamento d'agua
pota vel 100$

11 Obras publicas. 1:010$
12 Eventuaes e porcentagem ao pro-

curador. 500$
~ 14. Camara de Santo Antonio do Monte-Rs. 2:066$,

a sabor:

300$
2,10 .
50"

200$
180$
50$

1:000$
220$

1:000$
50$

200
1:500$
2:500$
800$

S 41

7 Medico do partido.
8 Auxi 1io a estaJotas
O Caminhei ros

10 Correição fiscal
11 Expodionte.
12 Jury e eleições. .
13 Custas j udiciarias.
14 Agua, luz e li~peza da cadêa.
15 Limpeza da Cidade
16 Jornaes
17 Formigueiros . .
18 Exercicios findos. .
10 Sustento de presos pobros
20 Eventuaes
21 llluminação da cidade, augmen-

tando-se mais 10 Iampeões ., 3:400$
22 Auxilio ao club litterario. .. 490$
23 Obras publicas e irrigação. ., 4:6;)1$

S 40. Cumam de Grão-Mogol-H.s. 2:0,10$,a sab
3
e';0:$

1 Secretario . . -
2 Fisc~l. . . . . . . . . i~g'
3 Continuo. : •.
4 Jury e eleições. . , . .~ . 1::>0:;;
5 Acrua luz e limpeza da cadea. 120$
U Obl'a~ publicas. . . . .' 1:489$
7 Expediente. . . . l~g$$
8 Eventuaes . . . . .
Ü Custas judiciarias. . 2~O$

10 Festejos nacionaes. " . . v~~
11 Assignatura da Aclualtdade. lv$
1') Formirrueiros . . . . . .. 100$
Camara <Í~lBoa Espemnça-Rs. 2:660$, a sabe~':
1 Secretario . . . . . . .. 300~
2 Fiscal. 140$
3 Continuo. 8~~
4 Cadeiro. 1_$
5 Caminheir0. . . . . . .. 100$
6 Aposentadoria a.ojuiz de direito. 60$
7 Custas j tH.licial'ias. . 1~0S.
8 Jury e eleições. . . " 60~
\) EKpeLliente e public~ções 30,

.10 Utensílios, papel e tmta. . ~O$
11 Cumtivos a presos pobres. . 00
12 Agua, luz e limpeza da cadêa • 114$



200$
100$
50:;;
80$
45$
50$
20$

150$
305$

100 .
24$

3:000$
56 .
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2 Expediente e eleições. 200 .
3 Exposto~" 50$
4 Procissão de Oorpus Ohristi . 100$
5 Agua e 1uzes . 28U$
ti Oustas j udiciarias . 150$
7 Eventuaes 50$
8 Obras publicas . 1:500$
Oamara de Pouso Alto-5:375$, a saber:

1 Secretario. 500$
2 Procurador . :->50
3 Fiscaes 400$
4 Continuo... ] 20$
5 Agua, luz e limpeza da cadea 100$
6 J ury e qualificações 125$
7 Expediente . 100$
8 Oustas j udiciarias • . 300$
9 Eventuaes 200$

10 Medicamentos aos doçntes po-
bres .

11 Jornaes
12 Obras publicas
13 Formigueiros.

S 49.

DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 3.° As demais Oatllaras da provincia, que deixa-
rão de enviar seus orçamen tos, reger-se-hüo pelos u lti-
mos approvados, ficando multadas em 100$ cada uma, re-
partidamente entre os vel'eadores, devendo estas multaiii
figurar no 1. o trimestre do anno seguÍ!":.te.

Art. 4.° Para o fim determinado no art. 5.° da Re-
soluçãO n. 2516 de 3 de Dezembl'o de ]878, fica aberto o
nece 'sario credito á Camara da Christina pela verba-Obras
publicas, ou pela dos impostos trlunicipalisados.

Art. 5.° São concedidas as seguintes autorisações:
S 1.0 A' Oamara municipal do Ourvello, par~ appli-

cal' o rendimento das verbas dos ns. 10 e H do S 17 do
'l"OrtlO XXXXVI. PARTE l.a

< N. 13.

500$
500$
100$
300$
180$
300$
120$
150$
50$
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1 SeCl'etario . . . . . . . .
2 Fiscal. . . . . . . . . .
3 Porteiro. . . . . . . . .
4 Aposentadoria ao juiz de direito.
5 Agua, luz e limpeza da cadêa.
() Custas j uIIicia rias. . . . .
7 Quali ficaçõés e eleições. . .
8 P.rocumJor. . . . . . .
ü Obras publicas. . . . . ' .

!3 46. Oamara do Turvo-4:000$, a saber.
1 SeCl'etario.
2 Procurador .
:-> Aferidor. . .
.1 Fiscal da cidade.
5 Inspector do encanamento
6 Fiscaes de fregulJzias .
7 Porteiro .
8 Oustas judiciarias .
9 J ury e despeza do" mesmo

10 Illuminação e limpeza da
cadea 200$

11 Obras publicas . 1:500$
12 Eventuaes. . 100$

S 47. Oamara de Harbacena-9: 120$, a saber:
1 Secretario. 800$
2 Fi~caJ. 50U$
3 POI'teiro . , 220:ji
4 IllnminaçITo da cidade. 2:300$
5 Idem da cadea 120$
ü ,Cmitas judiciarias 1:400$
7 Eleições . 200;"
8 Expediente . 100$
9 Estafetas. 80$

10 'E\'entuae~ . . . . .' 400$
11 :01~ra~publicas. . . .' 3:000$

!3 48. Oa,.m11,ra.de.MinasNovas-3:060$, a saber:
1 Pessoal/inclusive caminheiros 730$

10 Jornaes . , . . . . . .. 51$
11 Obras publicas. . . . . ,. 45,1$270

S 45. Camara de Santo Antonio dOi>Patos-Rs. 1:000$,
a saber:
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art. 1. o desta Resol ução à despeza com o abasteci meu tI)

d'agua potavel da mesma cidade, alem da quota do S 17 lI.
IH do art. ~. o da presente Resolução.

S 2.0 A' Oamara da Leopoldina:
I Para conceder ao porteiro do jury da mesma cida-

de uma gratificação annual de 1='0$, pagos trimestralmente.
2 .Para pagar ao ex-tabeHião, João Baptista OGllos-

tino Ferreira, as custas de exercicios findos, que lhe esti-
ver a dever.

3 Para pagar ao escrivão Antonio de Santa Oecilia
as custas quo lhe forem devidas. Para esse fim fica aberto
o necessario credito.

S 3.0 A' Oamara de S. João d'EI-Rei, para pagar
ao escri vão Fernando Machado de Magalhães as custas
qne lhe forem devidas, aberto para esse fim o necessario
credito.

S 4. o A' Oamam de Pouso Alto, para' pagar as custas
que dever ao escrivão João Guilherme Ferreira de Oastro.

S 5.0 A' Oa!nura de Baependy, para pagar as custas
que dever ao escrivão Affonso Oelso Ferreira.

S O." A' Oamara de Lavras, para empregar 1:500$
em pagamento de obras feitas na casa de instrucção publica,
conforme constar do contas documentadas; correndo esta
despeza pela quota dos impostos municipalisados.

S 7.0 A' Oamara do Uba, para pagar a Manoel Anto-
nio Severino os vencimentos a que tiver direito corno fiscal
do districto do Presidia.

S 8.0 A' Oamam do Rio Pardo, para pagar à viuva
e herdeiros do ex-tabellião Ludovico Gonçalves Chaves,
pelas sobras das verbas de sua receita, a importancia de
custas j udiciarias que ficou a dever ao mesmo tabollião.

S 9.0 A' Oamara do Pomba, para pagar ao escriv1l:o
do jury do mesmo termo, Genuino Moreira da Silva Oam-
pos, a quantia de 155$, que lhe deve de custas vencidas.

S 10. A' Oamara de Pouso Alto, para empregar nas
obras da matriz d'aquella cidade toda a importancia dos
impostos municipalisados.

S 11. A' camara de Baependy, para empregar dos im-
postos municipalisados: 500$ para a matriz; 500$ para a
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capella (~ORos:lrio; 500$ para a da Bôa Morte, todas da
mesma üldade, e 500$ para a lItatriz du l{io Verde.
. S 12. A' mesma Oamara, para abator a difI'erença dos
Impostos arrematados e anecadados pelos cidadãos .JoséOar-
los Nogueira e Eugenio Octaviano de Carvalho, referentes
ao exercicio de 1872 a 1873, e a quo tenhão direito e o pro-
varem.

3 13. A' Oamara de Alfenas:
I Pan vender em hasta publica o terreno e alicerces

começados para edificação de UllJacadêa, e bem assim a casa
que a?tualmente serve de detenção, de'de que so torne lle-
cessana a venda com a promptíficação do novo edificio des-
tinado áquello fim, ou a transformai' os referidos alicerces
em casa para instrucção publica, caso entellda-o mais con-
"eniente.

2 Para applicar na construcção da nova cadêa o PI'O-
dueto dos impostos municipa1isados.

Art. ~. o Nenhuma pOI'centagem terá o procurador tIa
camar,a acnua. pela .arrecadaçã? de qualquer imposto ou
quantia que for destllJada espeCIalmente para a construcção
d'aquelle edificio.

Art. 7. o Oaso se effectue a venda da casa que actual-
mente serve de cadêa, a camara, nos eelitaes que aflixar,
marcará o prazo em que eleva o comprador entrar na posso
da.,m~sma, o que não terá lugar antes ele prompto o novo
etilficlO.

Art. ~..e Fic<1oalliviados ela multa imposta pela ca-
mara mUIllclpa.l de flaependy a viuva e herdeiros de Quin-
tiliano José de Seixas e seu fiador, como al'fematante do
encanamento d'agua, chamada do Registre.

TITULO 4 .•

DISPOSIÇÕES PERMANENTES.

Art. 9.0 Fica elevado a 800$ o ordenado do medico
do partido ela Oamara de. capital, e a 300$ o da camara
dI)Baependy.

TOMO XXXXVI PARTE 1."



pesos e meJidas nos mezes de Dezembro. e Janeiro de carla
anno.

S 2. o A 1:240$ os do secretario da Camara <leMarian-
na, ficando a seu cargo a reorganisação da escripturação
dos foros e numeraçào das casas.

~ 3, o A mais 20 por % os do secretario e amanuonse
da Carnal'a da capital, tlcando supprimido o 111gar de ca-
minh(~jl'(), ~ correndo pela verba- expodionte":"'a despoza
que 'o fizer com a conducção. de oflicios.

S 4,0 Esses vencimentos serão pagos de conformidade
com o art. 23 da H.esolução n. 2516 de 10 de ovembro de
187&.

Art. 16. As Camaras municipaes podem applicar para
obras publicas as sobras de quaesquer verbas de despeza.

Al't. 17. São obrigadas as Camaras municipaes a
prestar caminheiros aos juizes de direito, juil,es ll1unici-
paes e <lelegado de policia, para cOllducÇl10 de livros, of-
ficios e maIs papei" do serviço publico, nos lugares ,omento
onde não houver corroios,o dentro do municipio respectivo.

Art. 18. E' arbitrada ao escrivão do jury da cidade
da Ponte Nova uma gratificação annual de 300$, pagos
pelo cofre da respectiva Camara, para o que fica aberia
em seu orçamento a competente verba.

Art. 19. E' prohibido o imposto sobre carros, que
transitãü no municipio de Santo Antonio do Monte, e ac-
tualmente cobrado pela respectiva Camara.

Art. 20. E' autorisada a Camara municipal de La-
vras a contrahir um emprestimo até á quantia de 20:000$,
a juro não excedente a 8 % e amortisação não infe-
rior a 10 % annuaes, para occorrer às despezas com
a abastecimento d'agua potaval da mesma cid~de.

Art. 21. No periodo final do art. 16 da Resolução 'n.
2516 de 13 de Novembro de '1878, onde so 113: « as multas,
porem, que forem impostas pelos juizes de paz, »-lêa-sc:
-as multas, porem, que não forem impostas pelos juizes
de paz. »
TOMO XXXXVI. PARTE 1.&
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A.rt. 10. f1ica elevada a 200$ a verba destinada paL'a
l'emedlOs aos poures pt:da Camara de Baepondy, deduzido
este aUg'monLoda verba-Ouras Publicas-da lOc:sma ca-
lOara.
. Art. 11. E' fixado E1m1$ o imposto sobre cada baL'-
rI1 de agn,l.rdente,que se cobra no municipio da Diamantina,
e em 40() réis o que actualménte cobra a camara da capi-
tal soure o mesmo genero. .

Art. 12. A Camal'a do Mar de Hespanha, psla verba
-im postos municipalisados, farã. melhorar, ue"de jà, a
estrada que communica a mesma cidade com a Ulllã.OMi-
neira, e providenciara sobre a ')lua conservação e commodo
transito, dm quanto não se tizer o ramal ferrec,) e farú
igualmente os concertos necessarios e conservará. as es-
tradas do Espirito Santo a cidade, e d'alli ao Chiador.

Art. 13.. As Camaras da provincia codificarão em um
só volume todas a~ disposições de suas posturas, propondo
à. Assembléa as alteraçõ'~s que julgarem necessarias,no sen-
tido de uniformisal-as o mais possivel em toda a provincia.

Art. 14. O anno financeiro municipal serú de Ja-
neiro a Dezembro.

S 1. o Os orçamen~os que actualmente vigorão para
as diversas Camara<, no exerci cio de 1878 a lS79,continua-
rilo até ;jI de Dezembl'o do mesmo anno; devendo. as respec-
tivas contas ser encereadas nessa data.

S 2.0 As Camaras remetterão annualmente as pro-
po tas de orçamento para o anno. seguinte, devendo estas
S8 auhar na secretaria da AssembJéa até ao firÍLde Março de
cada anno, sob pena de multa de 100$ l'l~partidamente entre
os vereadores. Estas propostas conterão a receita e a des-
peza orç.adas, relativamente a cada uma das differelltes
verbas, e bem assim os artigos de disposições geraes e per-
manentes, flue forem nel:essarios. .

Art 15. Ficão elevados os seguintes vencimentos:
~ 1.o A 1:200$ o do secretario da Camal'a do Mar

de Hespanha, o a 1:300$ o do fi"cal, ficando este (,bri"ado a
percorrer aquel1e municipio para proceder ú aferiçãO uo

~. 3. - 181 -
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Art. 22. Para a escripturação das Camaras haverá
os seguintes livros: .

1.0 Livro do protocol1o da entra(la s salllda dos pa-
peis, que, sell,lo recebidos pelas C,~lllaras, forem pur dias
despachados para serem entregues as partes.

2.° Livro das netas.
3.° LiVl'O de assentamento dos ell1pre~adm que ven-

cem ordelJados.
4.0 Livro da receita e despeza das Cam~.•ras.
5. ° Livro das CGntas l;orrentes e caixa.
6.0 Diarios trimestraes da receita e despeza.
7. ° Li Vr'0 de tr..lões.
8.° Livro do registro dos titulos dos empregados mu-

nicipaes. .
9." Livro do juramento das Camaras, seus fUllCCIO-

na rios e empregaclos. .
10. Livro de juramentos elas autol'J(iades que os to-

nhão de prestar perante as Camaras. .
11. Livro dos juramentDs dos llatu1'allsados e do 1'0-

gistro das respectivas cartas de ..llaturaiislu;ãO, e termos de
decla rações feitas pelos estrangeiros quo so q Ul zerem na-
tu1'alisar.

12. L iI'1'0 do registro gera 1.
13. Livro dos proprios municipaes e das rendas das

camaras.
14. Livro doscolltratos celebrados com as Camara.s.
15. Livro dos cemitel'Íos publicos a cargo das ll1UIll-

cipaIidades. .'. . .
16. Livro dO registro. da LO! de ~.o de Out~lbro de

182~;e de todos os artigos dos que se forem publicando o
disserem respeito ás CaÍnaras, e bem assim das posturas
respoctivas.

17. Livro do registro das portarias, omcios e mais
cort'espondencla. ofllcia: recebida pola::; CaIOaras.

18. Livro do rogistro das porl:u'ias, oflici!)s e mai:; cor-
re::;pon(lencia oflicial ex per! idos polas lIl~smas.

19. Livro do in(lice geral do arclllvo.
Art. 2:~. Nos livros do registros (lS socrelarios tran:;-

creverão ipis verbis os papeis que tenhão de ser rogistradus,
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datando e assignando, depois de conferirem e acharem con-
formes.

Art. 24. Nos de juramentos serão estes lavrados na.
forma do estylo, rubricados pelos pf(:sidentes que os defe-
rirem e assignados por aq uelles que os prestarem. Quanto
ao dos naturalisados, os secretarios declararão seu estado
e naturalidade, si casados com brasileira ou e~trangeira, si
toem tilhos, quantos, de que idade, religião, sexo, estado,
naturalidade. Quanto ás declarações dos llaturalisados,
consistiriio apenas em que os declarantes o queirão ser.
Estas declarações serão assignadas.

:Art. 25. No livro da receita e despeza serão fielmen-
te escripturadas todas as transacções diarias, por partida.
simples, e no fim de cada trimestre registrados os balance-
tes trimestmes,e bem assim o balanço geral no fim do anno.

Art. 26. No de contas correntes serão oscripturadas
as que se abrirem com todos os devedores fJ credores das
Gamaras, seus procuradores, agen tes o recebedores de di-
nheiros municipaes, e bem assim serão abertas contas cor-
rontes de cada uma das verbas da. receita e da de::>peza.
1 T '!le havera tambem um titulo de caixa, oscripturado
polos methodos mercantis usuaes o com a maxima limpeza
o clareza.

Art. 27. Nos dial'ios trimestraes farão os secretarios
as conferencias dos pagamentos, quer da receita, quer.da
(Iespeza: os daq uella :lerão assignados pelos procll radores
das Camaras, e os destas pelas partes ou seus procuradoros
legalmente constituidos, e umas e outras rubricadas pelo
secretario. Estes diarios serilo remettidos á Assemblea por
intermedio do Governo,e deverão achar-so na secI'etaria da
mesma até ao dia 31 de Março de cada anno, acompanhados
di.s respectivos balancetes trime'tra.es e balanço geral de
[oeloo ar1ll0; e depois de approvadas as contas pela Assem-
blea, f'eriio devolvidas ao a rchi vo (Ias rospecti vas. Camaras.

Art. 28. No livro dos proprios municipnes sorc10
aqllellos inventariados com signaes caractori ,ticos, e hem
assilll so assenlanl0 as rendas COIII(IUO 1'01'011Idotadas as Ca-
maras, classificando-se-as por sua natureza.
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RESOLUÇÃO N. 26 lO-DE 8 DE JANEIRO DE 1880.

Contem artigos additivos ás posturas da Camar: Municipal úo Carmo
do Rio Claro.

o COIIl'go Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presidento
ela Pl'ovillcia de Minas Goraes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assotnblea Legislativa Provincial, :::oure
pt'Opnsta ria Camara Municipal do Carmo cio Rio Claro, decre-
tou a Resolução seguinte:

,\rt. 1.0 E' prohibirlo ter soltos pelas ruas Jas povoa-
ÇÕOtõ porcos, cabras, ca rnei ros e cães.

S 1.0 Os porcos, cabras e carnoiro, quo forem encon-
trados nas yuas, serão conduzidos ao curral do concelho por
ol:deltl do fIscal, e seus donos pagat'ãoa multa do quatro mil
t'els por cabeça; e quando não paguem om 11uarOnL<1o oito
horas, sorão as. refuriJas cc'iaçãos postas em praça, al't'ettllt-
tadas e o p['()ducto recolhido ao cofre municipal, sem mais
reclamações.

S 2.° Pelos cães que vagarom pelas rnas, seus donos
pllgari'io annualmente, poc' cada um, a. quantia (le dous mil
réis, e so-;[';10obr;gar1os a tmzel-os com uma colleira ao pes-
coço e nesta a marca do dono.

Ar'L 2 o Fica estabelecido o imposto de cinco mil róis
sobre os engenhos em quese fabricarem assucar e rapaduras.

At't. 3:° Revogão-se as disposições em contrario.
M:ltlllo, portanto, a trHlas as autoridades a quem o c.)-

n!Jccimollto e execução da referida ;tesoluçãu pertollcoc',que
a Cll1llJlr,10e f'Wã'l cumprir "tão inteiramente como lJella ::,e
cOlltOIl1. O Secretario desta Provincia a far'a illlllrimir

I 1
. i ,

(lU I !Car e ellt'ror. Dada 110 Palacio da Prusidollcia da 1'1'0-

villcia de Millas Goraos, aos oito dias do lllez de Janeiro do
alJtJOdo Na~cjJJle.))to de Nus:;o Senhor Jesus Chrislo de mil

JOAQUIM JOSE DE SANT'ANNA.
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OURO-PRETO 1880~TYP, DA ACTUALIDADE.

Camillo Augusto Maria de Brito.

Art. 29. As Camaras farão acquisiçãO oestes livro:
pola veroa-Evontuaes, supprindo-a, quando insufficiente.

Art. 30. Revogão-so as cli~posições em contrario.
1\1al1(10,podanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da referida Resolução pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tüo jnteiramellt~ com? n,olla sr, ?on-
tem. O SecI'otat'ia <ll'~ta P I'"vi IIcia a faça )In [J1'l1llJr, pu ~llcar
e COlTor. Dada no Palacll.J tia P~'esidencia da ProvlIlcla de
Minas Gomes, aos se to dias do mor. ,1e ,Janeiro do anno do
N,lscimento de Nosso Senhor JesusChristo de mil o.itocentos
o oitenta., quinquagosimo nono da Independencla o ,lo
Impel'io.
(L. S.)

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

Seltada o publicada nesta Secretaria aos 2'1 de Abril
de 1880.
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Camillo Augusto Maria de Brito.
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ohecor quo pela divisão do districto os trabalhos do cada fis-
cal nito valem a rom u nOl'açã(i.

~ 2.° Feita a Ilivislío do di'tl'jcto, n Camal'a pouoril. re-
formai-a, sempre que entendeI' convenionte aos intoressos do
serviço; provideneiara para o bom desempenho das I'uncções
dos fiscaes, e, quando succeder quo o territorio, ou a popu-
lação do districto, nito exija a divisão em uuas secções wp-
primirá esta divisão e um dos fiseaeSl, '

,AI't, 8.° . A Camara provideneiarâ para que OSpropl'ie-
tarros arUOl'ISem as ruas e praças em suas tastadag,

Art, 4,° Fica elovauo a 50$000 monsaos o ordenado do
portoiro d,], Oa~ara, a quem competflm,' não só os encargos
que até agora tmha, mas tambem a gual'lJa, asseio e conser-
vação do jal'dim, tot'lleiras e mais dopendencias do palacio
municipal e I'orum.

Art. 5.° A. area da cidade. do Juiz de Fora tem por li mi-
tos: ao norte a !Jnha qua, partllldo da mal'gem direita do Rio
Parahybuna,e. terminando no ai to da SeiTa, ~epara os terre-
no.s uo:; hordelros do commendador Marianno Procopio For-
rOlra Lago e os torl'enos da companhia União o Industria dos
que'são pertencentes aos momdores do l\Iorro da GratiMío o
outros possuidores. da v~dente da cidade; o na margem es-
quorda do mosmo 1'10a IlIIha que actualmente divide os ter-
.ronos de Felismino Corrêa de Mendonça dos do José Ro'lri-
guos Braga e Francisco Rodrigues dos Reis, ató duzentos e
ci~coenta metros para os morros, contados os metro:, da [lOI'-
tOlra quo dá entrada para as terras de Folismino Corrêa do
11endonça.

. Ao S?,1' a linha que, partindo das casas do capiti'ío Anto-
11I?DI~s lostes, na margem esquerda do Rio Purahybnna, no
I)['lmolro alto do Bota n'Agua, dirige-se rocta ao pontilhão
do l\Iacedo, na extromi(\a(lu sul da !'lia Diroita da cidade' se-
guindo d'ahi à pOI'toira no fim da rua de S. Matheus, e d'este
ponto pelo camInho velho entre as propriedados de João Sa-
hino de Las-Cas;~s e d~ João F~ rtado de Mendonça, ató ao cor-
rego e a Serra, lllclullldo na cldaLle as terras de Domingos Al-
vos de Sá.

, Ao oriente,o Rio Parahybllna uesde a divisa com os her-
dOlros do commondadol' Ferreira Lago ató ao ponto frontoi-
1'0 ao 0111 que na margem osq !lorda começa a linha quo divido
as te nas do Folismillo COl'l'êa. tias tio Braga e Reis; e depois

TOMO XXXXVl. PARTE l.a

RESOLUÇÃO N. 2()11.~DE 8 DE JANEIRO DE 1880.

Contem artigos au(1itivos ás posturas da Camar~ Municipal do Juiz
de Fom.

O Conego Joaquim ,Jo~é rle Sant'Anna, Vice-Pre~idento
da Provineia de Minas Gerae",: Faço saber a todo:; o:; seus
habit,llltes, que a :\:;sOIl~blea Legblativa Proyilleial, sobro
prop()~ta da Camara MUllieipul do Juiz de For~, decrotou
a Rosolu(Jw seguinte:

Al't. i.o A Camara rlespp,ndera annnalmente um conto
e dUt.entos mil róis. (lo seo eofro, com uma escola nocturna
(lo j llstrucç,'io pl'i ma ria, em q ne se flnsi ne, pelo met)10(Jo-:-,lo[(.'
de Deos, a pessoas pobres, que não P.OS8[0 a~rendl~r slllão a
noite, por necessitarem trabalhar durante () uw. jJara llJante-
rom-so.S 1.0 J:\a falta do professol' que ensino pol? metho<1o-
João do Dr~os, pode a Oamal'a nomear quem ensIno pelo mo-
thodo or<1inario.S 2. ° A cargo ria Ualllara fic;10, não. só a nomeação do
profos80r e direcção da e?cola, quo funcclOnara na sala da
escola publica provincml, mas tambem:l eonfecção rIo regula-
ment.o intet'llo, no qual pode limitar (J numero dos alumno",
e consignar o IIuo en tondor con ven íen te, 'p~)dendo refor-
ma I-o; e CJ uando reC011hocer fi ne o eofre lIl.un.lCl(ml n110.com-
porta a dospBza com a ()~cola, pOllo sUPP~'lmIl-a: tudo Il1de-
Jlenden to da in tervonção do ou tras a u torl<lades.

Art. 2.° O districto lia cillalio do .Juiz de Fora fica llivi-
dillo em duas secçõos, C:l(la lima (Ias (Iuaos terà. um' fbcalo
seo su I'plen te.

~ 1.0 Calla fiscal terá veneimento~ i.gl1;~I'S ao. fiseal
actual; mas a Uall1ara (ica autorisada a UIll1111Ull-o:i,SI roeu-

oitocentos o oitenta, quinquagesimo
ei.l e do I 1I1perio.
(L. S.) JOAQUIM JOSE' DE S.\NT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Augusto M. ela Costa Lima a fez.

'3eIlada e publicaria ne~ta ~Qcretaria aos 27 de Abril
de 1880,
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a linha quo une as extremidades das dos limites norto 0. ~ul,
in(;1ui nllo na cidade a porçào do terreno U/l1 q \lO h:l 0<\ dlca-
ções /Ia margom uSlj,uerda do rio chama.do B{l!u- /I' Agua

Ao oc(;ídente, as vOl'tentos para a cluade entre as ex.tre-
midades das duas linhas sul e norte. .

Al't. 6.° Revog,Lo-se as disposiçi'5es em contrarIO.
Mando, portanto, a todas a:~autoridades a quem o C,)-

nhocilueu to e ex.ecuQ,lo da refel'lda Resoluç,Lo pertencer' ,q ua
acumpr:'ío e fação cumprir tão !nt?iramenle.com:J I~olla se
contem. O Secretario desta ProvlllClU a faça unpI'lmlr, ~u-
blicar e correr. Dada no Pabcio da Prosirlencia da Pr'ovlJl-
cia do Minas Geraes, aos seto dias do mez de Jtllleiro ~lo a~no
do Nascimento de Nosso SeI1hor Jesus Christo de IllII Olt?-
contos o oitenta, quinq uagesirno nono da Independoncla
e do lmperio.
(L. S.) JOAQUHtlJOSE' DESAN'l"ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonçalves das Neves a fez.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 27 àe Abril
de 1880.

Camillo Augusto Maria de Brito.

RESOLUÇÃO N. 2642-DE 8 DE JANEIRO DE 1880.
Altera os al,tigos 7G, 81 e 83 das posturas da Camara Municipal da.

cidade do ~erro.
O Cünego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-l;lresidente

da Pl'ovincla de Minas Gentes: Faço s~bGlr a t~rlo~ o" seus
habitantes, que a Assomblca Legislatlva ProvincIal, soure
proposta da Çamara Municipal do Serro, decretou a 1\,e-
solução segulllte: ~

Art. 1.° Ficão alterados os artigos 76, 81 e 83 das
posturas. da Camara Municipal do Serro, do seg.uinte modo:

S 1.0 Substituà-se o ar't. 76 pelo segu~nte: .
Pelo gado que for achado nas planta~oes aI h 01a.. ,

eu nas terras convenientemente tapadas, alIlda que nao
plantadas, o dono pagarà a multa de 5$000 por cabeça
de animal vaccum, cavallar ou mual', não pcrtenc.ente
a retiro do criação; e a de 2$000 por cabeça de anlIual
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cabrum, ovelhum, ou suino, alem do damno causado; tendo
sido an tes ad vertido por ordem do juiz de paz.

S i.' O art. 81 fica substituido pelo seguinto:
I-Iuvendo dois la vradoees ,limi teophes, e querendo um

(lolle~ converter suas terras de plantas em pastos de ceiar,
ser'ú este obl'igado a fechar seus pastos, para nelles contor
a SlIa criaç,L0.

Ex.istindo retiros de criar em terrenos que extremem
com terras rle cultura, ou cujos propriotal'Íos viv,lo da.
lavoura, serão os donos do retiro obrigados a fechar os
seus terrenos; e quando por falta de fechos con veniente-
mGl1te sHguros, o gado ou animaes prejudicarem as plan-
tações, pagará o nono a multa de 30$ e o dobro na reinci-
delIcia, alem do prejllizo causado ao lavrador; o quando fol.'
somente em terras de cultura convenientemente tapadas,
ainda fi le não plantadas. pagil.rá a multa do 15$ e o dobro
na reincidencia.

S 3. ° Ao art. 83 fica additado o seguinte s:
Quem matar seriemas. pagará a multa de 15$000 da

CHIa uma e o dobro na reincidencia.
Art. 2.° Revog,Lo-se as disposições em contrario.
filando, portalIto, 'a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e exocuçn:o da referida Resol uçn:o pertencer, que
a cumpr1l:o e faç1l:o cumprir tão inteiramente como nella
!lO COIltem, O Secretat'io desta Pro\'incia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada 110 Palacio da Presidencia da
Pt'ovincia de Minas Geraes, aos oito. dias do mez da Ja-
neiro do anno do Tascimento de Nosso Senhor Jesus Chris-
to de mil oitocento~ o oite~ta, quinquagesimo nono da In-
dependencia o do Imperio.
(L. S). JOAQUIMJOSE DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Augusto M. da Costa Lima a féz~

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 27 de
Abril de 1880.

Camillo 11ugusto i1f aria de Brito.

TOMO XXXXVI. PARTE l.a



Art. 3. ° lIa "erã um agente do procurador em cada
um dos districtos do municipio do Pomba, à excepr,;üo do
districto da cidarle observando-se a respeito das nOtlleaçõ(~s
e attribuições desses agentes as disposições dos paragra-
phos seguin tes:

S 1.0 Os agentes serão nomeados pela Call1ara, e pe-
l'an te ella ou o seu presidente tomarão posse.

S 2.° Os agentes prestar;lo fiança idonea (le toda a
importancia das rendas municipaes orçadas em seu respec~
tivo distl"Ícto.

S 3. o Si a fiança não for exigida pela Camara antes
(la posse do agente, serão solidariamente seus fiadores os
vereadores que se acharem na sessão da Ca:nara, em que
tiver tido lugar a nomeaç,to do agente .

. S 4.0 Os agentes seriío conservados.em quanto mere-
corem a confiança da Camara.

S 5.° Os agentes tento as mesmas attl'i1Juiçõcs do pro~
curador, para as ;u"['<.lcadações das rendas lllllllici paes, so-
mente no seu respect:\'o distl'ido.

S G. ° O.s agen te.; não poderãO fazor pagamento algum
das despeza,; m uuicipacs

Al't. 4.° Os agentes terão 10 % dos imposto.", 15 %
das muitas que al'l'ecadarem em seus respectivos districtos,
sem prejuizo da p:.>rcentagem do procurador.

CAPITULO 2.°
DISPOSIÇÕES 'l"RANSITORIAS.

Art. 5. o Logo que estejão em vigor as presen tes pos-
turas, a Camara designará o prazo de trinta dias para os
actuaes Ilgentes virem prestar U respectiva fiança; e o
agen te que nã:.. presta r a fiança no prazo designado, serit
immediatamente exonerado, e nomeado ou tro em seu lugar.

Art. 6. o Si a Carnara, na forma determinaria !lO arti-
go an teceden te, não designar o prazo para os agen te~ vi-
rem prestar a respectiva fiança, serào ~:()lidariamenfo fiado-
res de todos os Ilgentes os ver'eadores que so uL;haromna
primeira süss;10 da Oamara, <[uo terá lugal' Jogo que oSLe-
jão em vigoL' as presontes posturas.
'rOMO XXXXVI. PARTE L"
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Posturas rB[nlalllButarBS I

CAPITULO 1.°
EMPREGADOS MUNICIPAES.

Art. 1.0 O procurador da Camara nomeará 1.0 e 2.°
substitutos, para servirem no seo impedimento,. o?servan-
do-se a respeito de taes nomeações e substituições as
disposições dos SS seguintes:

13 1.0 O procura<lo[' parikipará offidalmente a Cu-
mara as nomeaç,ões e exonerações quo fizer de seus su bsti-
tu tos.

S 2.° Os :mbstitutos, .logo que forem .nomeados, to-
marão posse perante a Oamara ou seu pre:-ldente.

S 3.° Os substitutos serão cllnset'vados, em quanto
merecerem a cllnf1ança do procurador.

S 4.° Os substituto:) servirão sob responsabilidauo
e fiança do procurador. . . . .

S 5.° O sub,;tituto. que estiver em exerCLCIO, tera
as mesmas atiribuit;õe,; do procurador.

S 6.0 As :-ull'tituiçõ~s de' pl;OCUrà(~Or serão in:media-
tamente publicada~ por edltaes ou pel~ lmprensl~, SI. a hou-
ver na cidade do Pomba, e esta pubItcação sera feita pelo
substituto que entrar em exercicio.

Art. 2.0 O substituto,durante o tempo em que esti ver
em exercicio, vencerú a metade da porcentagem do procu-
rador, pertencendo a este a outra metade.
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RESOLUÇÃO N. 2643-DE 8 DE JANEJRO DE 1880.
Approva as posturas regulamentares do municipio do Pomba.

O Conego Joaquim .IO'lê 'de Sant'Anna, Vice-Presidente
da Provincia do 1\1inas Geraes: Faço saber a todos o'~seus
habitantes, que a AS::iell1blea Legislativa Provincial, sobro
proposta d;t CUlllara Municipal do Pomba, decretou a Reso-
lu\~àO seguinte:

Art. unico. Ficão approvadas as po;turas r;egulamen-
tares,organ isatlas pola Camara :Municipal da c~dado, do [)om-
ba, como abaixo se seguem; revogadas as diSpOSIções om
contrario.
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Art. 7.0 Logo que o presidente da Camara receba e:>c-
tas posturas competentemente approvadas pelo GOVOl"110
Provincial, con vocara uma sessão extraordiuaria da Cama-
ra, para executar as disposições dos arts. 5. o e G.o

Art. 8.. Estas posturas, logo quo sejão approvadas
pela Camara, serão remettidas ao Govemo Provincial,
acompanhadas da rept'esentação da Camara, manifestando
a urgente necessidade da prompta approvação do Governo
para serem executadas sem perda de tempo.

CAPITULO 3.0
DISPOSIÇÕES ATTINENTES A' ARRECADAÇÃO DAS RENDAS

l\1UNICIPAES.

Art. 9.0 Só em talões impressos e rubricados pelo
presidente da Camara, ou por vereadores por elle desiglla-
dos,poderão o Ilrocuradot. e agontes passar recibos da' (luan-
tias que receberem, pertencentes ús rendas municipaes.

Art. 10. O procurador mandar* imprimir talões e os
entregara à Camara, sempre que julgar necessario, 11 fim
de que nunca faltem talões em brancu, para serem distri-
buidos, conforme dispoem os arts. 14 e 15.

Art. 11. A Camara entregarú ao secretario os livros
de talões em branco, que receber do procurador; devondo
constar da acta o seu numero, e o numero de talões de
cada um.

Art. 12. Na ultima sessão do anno, o presidente da
Camara, ou um vereador por elle designado, rubricarú os
livros de talões necessarios para o anno seguinte, e os en-
tregará ao secretario; devendo constar da acta o numero
de livros rubricados, e numero de talões de cada um livro.

Art. 13. O procurarlor e agentes receberáõ sómente
um livro de talões em branco rubricados, quando apre~eIl-
tarem ao presiden te da Camara os que estiverem em soú po-
der com os talões esgotados.

Art. 14. Os li nos de talões em branco e ru ht'Ícailos
serão entregues ao procurador o agentes pelo secretario,
por ordem escripta du presidente.

Art. 15. lIaveni. em poder do secretario um livrp,nu
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merado e rubricado por lVll vereador designado pelo pre-
sidente da Camara, no qual o procurador e agentes passa-
rão t'ecibos dos livros de talões em branco e rubricados
que t'eceberem, com declaração nos recibos do numero de
talões, e por quem rubricados.

Arl. lG. O procurador conservara em !:len poder os
li vros de taliJes esgotados, tanto por elle,como pelos agentes,
e os apresentará à Camara, ou á commissão de contas, sem-
pro que lhes forem exigidos, para serem examinados.

Art. 17. O procurador passará recibos dos livros de
talões esgotados que lhe forem entregues pelos agen te~.

Art. 18. Dos dia~ 1.0 fi. 4 dos mezes de J a.netro,
Abril. Julho e Outubt'o, os agentes pr~starão contas ao pt'~-
curador, apresentando-lhe o respecttvo balancete do trt-
mestre findo, o livro de talões e a impot'taneia dali1 rendas
municipaes por elles al'l'ecadadas, quú estiverem em seu
poder, sob pena de 30$000 de multa.

Art. 19. Os agentes pagarão o juro de 2 % ao mez
das quantias pertencentes ás rendas' municipaes por elles
arrecadadas em cada trimestre, que não entrarem para o
cofre municipal DOS dias designados no artigo antecedent~.

O juro sera contado desde o dia 4 do m~z que se segu~r
ao trimestre até ao dia da entrada das quantIas no respectt-
vo cofre.

Art. 20. O procurador communicará à Camara, sem
perda de tempo, a falta do pontual cumprimento das dis-
posições dos arts. 18 e 19.

Art. 21. O procurador e agentes terão livros nume-
rados e rubt'icados por um vereador designado pelo presi-
dente da Camara, para o lançamento annual dos impostos
em seus respectivos districtos.

Art. 22. Os agentes remetterão ao procurador, até ao
fim do mez de Dezembro, uma copia exacta dos lallçamentos
de impostos nos seus respectivos districtos para o seguinte
anno, sob pena de 30$000 de multa.

Art. 23. O procurador apresentará á qamara, nas
TOMO XXXXVI. PARTE l.&



Camillo Augusto J.l1aria de Brito.

RESOLUÇÃO N. 2644-DE 8 DE JANEIRO DE 1880.

- 195-I. N. 14.

oitocentos e oitenta. quinquagesimo nono da Independencia.
e do Imperio.
(L. S.) JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

Para V. Exc. ver.
Francisco Gonsalves das Neves a fez.

Sellada Q publicada nesta Secretaria aos 27 da Abril
de 1880.

Cl'ea novoa impOlitoa no municipio do Mar do Helipanhs. redu.zindo
outrOIi. . .
O Oonego Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presiden-

te da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial, sobra
proposta da Gamara Municipal doMar de Hespaha, decretou
a Resolução seguinte:

Art. 1.o Ficão reduzidas ao pagamento do imposto
de 250$000 ~duzentos e ciucoenta mil réis) as licenças do S
5.• do art. 237 da ResoluçãO n. 2137 de 9 de Janeiro de
1875; a 100$000 (cem mil réi~) as do ã 9.• , e a 50$000 (ciri-
coenta mil réis) a do ~ 31 do mesmo artigo, combinado com
a Resolução n. 2357 de 12 de Julho de 1876: os infractores
incorrerão na multa de 20$000 (vinte mil réis).

Art. 2.. A mesma Oamara é autorisada a cobrar an••
nualmente de cada uma fabrica de telhas, tijolos, caeira,
ou fumo para vender-20$000 (vinte mil réis); e outrosim
arrecadará annualmente de cada um proprietario de pos-
ses ou casas na cidade-2$000 (doi~ mil réis) por ses:.enta.
palmos de frente, para a limpeza da mesma cidade, desone-
rados os seus habi tall tos do fazel-a, conformo a legislaç;lo
vigente: os iufractores illcorrenlo na multa de 5$000 (cinco
mil réis).

Art. 3.0 Revogão-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co.•

nhecimento e execução da referida ResoluçãO pertencer, que
TOMO XXXXVI. PARTE La
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H~$::;oe~ordinal'ias do mez de Janeiro. uma copia exacta do
lançamento de illlpo:,;tosdo di~tricto da cida.de, bem como as
copla~ do" lallçalllolltos que huuver receoldo dos agentes,
~()bpena de 30$000 de multa. ,
. Art, 24, O procUl'ador fornecerá opportunamente a~s

agentes os modelos dos ~alancetes e lançamentos determI-
nados nos a rt::;, 18, 21 A 22.

Art. 25. Quando os agentes arrecadar~m e~equ.tiva-
mente os impostos e multas nos seus re.spect.lvos dlstrtctos,
ficai ão !o;ujeit()sús vantagens o onus pI'escl'lotos no a:t. 18
da. Pl,stul'as pr<lmulgadas pela Resolução n. 1448 de 31 de
Dezolllbr'u de 18J7. .

Art. 26. O pr'Ocuraoor, quando apresentar á. Oamara
o Diurio de Receita e Despeza do trimestl'e findo, apre~en-
tará tambem o livro de talões para a commissào de contas
examinar si as verbas da receita estão de accordo com os
respecti Vus talões.

Al't. 27. Na mesma sessão da Oamara, em que o pr~-
cUl'ali'll' apre,ontar o Dir.:1'io~e Receita ~ Despe;;a do tl'l-
lIle"tre findo e o respedlvo llvl'o de taloos, ou em outra
sossào desi<rnada pela Oarnar'a, a commi"são de cdutas, ~m
presenCia l:~procurador, cumprirà ,'lS dispo'ições do artigo
antecedente e're"tituirá o livro de talões ao procurador.

Art. 28. Os fiscaes não poderão requisitar officiaes de
justiça como dispõe o art. 11 da Resolução n. 1448 do 31
de Dez~mbro de 1867, sem previa autorisação dê..Oamara.

Art. 29. Ficão rJvogados os arts. 22 e 23 das postu-
ras prolllulgadas pela ftesolução n. 1448 de 31 do Dezem-
bro de 1>:ilfl,

:Mando, portanto, a todas a.s autoridad~s a quem o co-
nhecimento e execução da referida Resoluçao pertencer,que
a cumprilo e fação cymprir tão int~ir~mente com? nel,la .so
contem, O SecretarIO desta Provlilcla a faça unprumI',
publicar e correr. Da~a no P.alac~o da. Presidencia d~ Pro-
vincia de Mina:; Ger<Jos,aos OIto dIaS do mez de .JaneIro d.o
anno do !'ascimento do Nosso Senhor J8SUSOhnsto de mil
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Camillo .llugusto 111aria de Brito.
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que forem negociantes estabelecidos; quando e. tenrlerem
s~as operal;ões a outras freguezias,q uo n<1Oforem de "lia re-
slder~~a. pai?arão SlIlllente a licelll;a especial de 10$, alem do
quo Ja j,aga rau pm' seu ueg' -cio.

S 5. ° Essas I iceuças ~erão nom illaes e in transferi veis
e ~onlo dev idas por q lIalq lIOt' pe~soa q lIe mascatear, q ue~
seja duno, SOClO,C.llxelro, ou empregado.
. .Art. 2.' Os f.abricantes ou lJ('gociantes de fogos ar-
t1ÍicI~e" l:agal'ciO o llllpostO allnllal de 10 . Si, porelfl, tivo-
rem labrwas ou depo"lto de qualquer qualidade dentro da
povoação, pagarão 20$ por arino.
, At't, 3.° Os fabricantos de licores e be!.Jidas' espiri-

tuosas pagarão o imposto ann lIal de 5$.
. . -:\rt: 4. o J: pessoa quo den tro das povoações do U1U-

~IClPlO tiver malS de duas vac(;as dando lei Le, pagarão c
1I0posto annual de 5$por cada uma que excedel' da :;0-
gunda. .
. Art. 5.° Os nego cios om que se venrlerem hebidas do
fora ou da terra pagarão o illlposto allLlual de 5$.
. Art. 6.° Por cada rez gorda eXJ:'lortada coorar-:;o-ha

o uo posto allllUal de 200 reis.
Art. 7. ° H.evogão-se as di~po~içõe~ em contrario.
~1ando, portallto, a tOllas a" autoridades a (lu~Jm o co-

oheclmo~lto e execução d(~ reflmcla 1{e",()1uçl10 pCrlell(;Cr. que
aClllllprao o fa<';,lo ~umpnr t.10 inteiramente como nel1a se
l:optell1. O Secretarto desta Pl'?villcia a faça llnplilllil', pu-
o~lcal' e ~ol'rer. Dada no PalaclO da Pre"idencla lia P 'ovin-
Cla de 1\1111asGõraes, ans uito dias do mel. de Janeiro do
:l!lnO d() Nasdmento de Nosso Senhor .1e::-usGhl'isto de mil
o~to(;eTltos e ol~en ta, q u inq uagesimo n0110 da Independeu-
Cla e do Impol'lo.
(L. 5.) JOAQUIM JOSE DE SANT'Al'\NA.

Para V. Exc. ver.
Augusto M. da Costa Lima a fez.

SellaÚ e publicada nosta Secretaria aos 27 de Abril da
1880.

camillo Augusto iY!w'ia de Brito,

OURO-PRETO lti80-.'l'YP, DA ACTUALIDAOE.

RESOLUÇÃO N. 2G4~-DE 8 DE JANEIRO DE 1880.
Contem artigvs ad,litivos ás pustUl'IlS da Camara Municipal de Alfenl\s,

O Cuncgo Joaquim José de Sant'Anna, Vice-Presi,lente
lla P roV i\lcla de Minas Geraes: Faço saber a todos os seu!!
habitantos, que a Asscmblea Legislativa Provincial, sobre
p!'Opll,.ta da Gamara iVlunicipal de Alfenas, decretuu a Reso-

lllç.lu seguinte:
Art. 1.0 Os mascates e negociantes ambulantes pa-

gi\l ão u imp ,sto <ltlnual de 20$ p()r cada freguczia, pela
llc,,,";a d I\lU "e pl' ,vur,io pl'<Jv,alllenLe, sob pena de multa
de5/ '. . .
• ~ l.0 ElIes serãll (Ibrig.i(lu': a apl'e'ent~r .sua lLcença
ClmlO cunhecanento de e tareUl pag-os os dlreltos, SGlllprO
que isto lhes for ,ex.igido por qllalqu~r)uiz de paz, sulllle-
legado, fiscal ou lllspedor de quartelrao.S 2.° As pessoas das mencionadas. no S antecedente,
que promoverem a cobrança (~aquelle. lmposto, tet'ào um
l)remio da quarta parte do que for elfec1Jl.vamente arrecadado.

S 3.° Si os m.ascates o. forem somen~e de artefactos e
pronuctos da indu,:tria do {Jalz, page,rilo o lmposto annnal do
20$, o y.ue cu mprirão prevlamenw, sob pe~H~d~ 10$.

!3 4.° Si o:>mascates. forem dOml(;L11~lrLllSdeste mu-
nicipLO e não forem negoclautes estabelecldos, pagarão o
impost~ de 30$ por cada fl'oguezia, e o mesmo pagarão os

a cumpnl0 e fação cumprir tão inte.ira.mente com~ nel.la.s
conte.n. O Sec 'etario desta ProVlllCla a faça llnprlll1lr,
pulJ1I-':U' e c ,fI'é!'. Dada no Pala(;iu.da Presidellda da P~o-
villc L 'Il ,1,tliS G,ras;, aos alto dl.LS du mez de Janelro
,lo ,i 111) ,l, :\a;c;imentd Ile :\,)SSU Sdll!lOr Je"us Ghl'isto .de
Júd 'l!t .:\Jllt lS UoiteLlLa,qUlllq uagc::;im<l nonO da lllllel'eL\den-
cia e do llllpel'lo.(L. 5.) Jo.,\QUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

Pará V. Ex.c. ver.
AHguslo AI. da Costa Lima a fez. .

Seltada e pu h1icadJ. nesta Secretal'ia aos 27 de Alll'll de

1830.



RESOLUÇÃO N. 2646-DE 8 DE JANEIRO DE 1880.

Approva as posturas da CaroarA Municipal do Cabo IVOl'de,

O Conego Joaquim ,To é de Sant' Anna, Vice-Pl'esiden-
te rIa Provincia rIe Minas Gerae,,: Faço sah,'r a todc)s os ~ell
habitantes, que a Asseml>lea Legislativa Provincial do :\1.-
nas Geraes, sobre proposta da Camara J\lunit.:ipal de CaIJo
Verde, (lecrotou a ResoluçãO segui'nte:

TITULO 1,'

FOLHA N, 15,PARTE 1/'

M
1879.

TOMO XXXIV!.

DLsposrçõES GERAES,

Art. 1,. lia contravençãO ou infracçi'io, quaúdo ~e Mio
observa o doterlnLnado em qualquer artigo' ou paragrapho
destas posturas, e editaes que, m vil,tude (rellas. f"relu pu-
hlicados. Contl'aventor ou infracto[' <30 (lue COlnlllolto (;on-
tra venção ou infracção.

Art. 2 o Praças süo os largos no interior das povoa-
ções, o ha\'ol1do duvida si algum lal'g"o do\'o ou \1110 SOl' as-
sim considerado, a camam o decidirú, dalI.lo por edita0'
publicidade do tal decisi'io, que fkarú fazendo parto de,;tas
poturas.

Art, :~.' Quando depois da disposiç:l0 do Qualquer ar-
tigo ou paragl'apho,soguirem-so as paLl vras-pl'i:>àO, milIta
ou ohriga~::1() do filZAt' ou dflsfazer-dp~.;(glIa-sp a pl'i fio,
multa ou obl'igaç:lo a que ficar ~lIjoito o (;Outl'avellt" r do
cada uma das disposições estabelecidas no aI'ligo lU pnra-
grapho, salvo quando no mesmo se fizor oxpre~sa (lifrAl'en~:a.

r\ rt. 4.' O termo-pena-cllTlI pl'phellrle pl'Ísúo, 11I U 1-
ta, obrignção de fazer ou de não fazer. E quand" elll '1111

<\l,tigo so declara que a pena: ó a de outro artigo, se entende



medio dos inspectores de quarteirão, que darão participa-
ção ameia!'

Art. 12. Os fise;les dos districtos de fora participarão
ao lla villa as infraeções da (Jonstituiç,10, Acto Addicional,
leis, regulanlentos e postUl'aS, que so tiverem nado em seos
1listl'lCtos; o o da villa, rounindo tacs in formaçõe" ás obser-
vações cuncernento, a ~eo districlo, farú de tudo um rela-
tul'io, pal'a sel' pre:,cnte it camara no primeiro dia de cada
~essüo onlinal'ia.

Art, 13, Quando nestas posturas se estabelece o ma-
:imo e minimo das ponas o multas, o medio será tomado
énit'e os dous termos dados, 30mmando-so as duas quanti-
dade,.; e applicando-se metade.

Art. 14, A applicação dos gl'aos das penas e multa~
confia-se ao prut\oule al'bilrio do juiz, o qual deveril, con-
forme as regras de dil'eito, attendur às cil'cunstancias ag-
gravantos ou a~tel~U,antes ~le que for rev:-stido o, facto. Quan-
di) UIL1mesmo IndIViduo tlver COll1lucttldo mal"; do Ullla J1l-

ft'<I<.:1:;1f I na mesma occasi,lo, poderá ser condemnado 110me,;-
mil l;I'OCtlSSOa todas as penas e multas om quo houver in-
COITido,

Al't. 15. Quando o infractor livre não tiver ben", nem
meios de pagar a multa e cu~tas em que for l:,Ollllt!m,nado;
()ccultar, alhear ou dispuzor dos bens que po"sUlr, sora pre-
so o reeolhid0 a cadêa, por tanto tompo, quanto equivalha á
liuan lia, con tando-so um ,d,ia de p.ri~ao por cada mi 1réis.
NllO :erá porem preso, e "I J<l o estl VOt', dar-se-Iho-ha 11bel'-
(Iad(~, logo que apr()sente a C[uantia.l:u,conhecimento' j~rma.
do pelo procurêulor da camara. O .ll1l~ d~ paz pod~l'a no-
mo:.!r 11m ,eposita:'io, que receba a deVIda Imp0l't<1I1Cta,

Art. 16, Sempre que, pal'a a cobrança de qualquer
parte da renda municipal, for necessario o emprego do~
meios .iudiciaes, effectuando-se penhora, o execu tado 'pagara
ll1:lis 90/., como os devedores fiscae,;, sobre a quantIa pela
qual sofl'l'()l' a execução.

Art. 17, Na conce~são de terrono~ ou lugares para
r:on 'tl'm;ç1:1 de casas, a camara (Ieverei. ,regular-se, de, modo
'IUU a PÜ\'IJ'l(,:ão comeco du centro para os lados, o\'ltandu
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que o contra vento r fica sujeito á prisão, multa ou obriga-
ção estabelecida no artigo a que se refere, e se especifica a
palavra prisão, multa ou obrigação, quando o contraventor
não fica sujeito senão a algumas das penas estabelecidas
no artigo referido.

Art. 5.. Quando o multado for escravo e não tivOl'
meios de pagar a multa, será esta satisfeita pelo senhor.

Art. 6,. Quando nestas posturas se impõe a nece,,-
sidade de licença, e não se declara a quem se ha de pedir,
entende-se que, nesta villa, a concederá o presidente da ca-
mara,e nos districtos de fora, os respectivos juizes de paz.

Art. 7.. Os que se sentirem aggravados pela conces-
são ou denegação das licenças dadas pelos juizes de paz ou
pelo presidente, poderão recorrer á camam, expondo em re-
querimento os moti vos do aggravo ou queixa.

Art. 8.. As multas e a importancia das licenças fa-
rão parte da receita da camara.

Art. 9.. Quando nestas posturas se impõe a obriga-
ção de fazer ou desfazer, será marcado o prazo de
48 horas para se co'meçar a cumpril' a obrigação, e o
que for razoavel para ultimal-a; e quando não se
observar o determinado na sentença, mandara o juiz de paz
Jazer ou desfazer a. custa daquelle que a isso tiver sido con-
demnado na sentença.

Art. 10. No caso do artigo antecedente, quando o on-
uemnado a fazer ou desfazer qualquer serviço ou obra, Ilau
cumpl'il' a pena, será posto em praça esse sel'viço ou obra, o
arrematado por quem melhores condições off6recer. Não ap-
parecendo lançado 1', e não excedendo a sua importancia a
100$000, o juiz de paz mandal'a fazel-o, procedendo-so em
todo caso executivamente contra o infractor, para a cobran-
ça das respectivas despezas.

Art. 11. Quando nestas posturas se manda aeIvertil'
aIguem do cumprimento de qualquer disposição ou disposi-
ções, sel'á a advel'tencia feita por ordem e mandado du juiz
de paz, P0l' intermedio do escrivão ou qualquer official de
justiça, que passará certidão da notificaçãO. Exceptua-sQ
desta disposiçãO a adyertencia aos pl'oprietal'ios de tenas,
para a promptificaç1ío das estradas qne atravessão as mo&-
mas, devendo neste caso ser feita a advertencia por intor-
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que se.ião habitados os arrabaldes, an.tes de estar o intet'Íor
o<.:cupado, (3 que nas ruas. entre um e outro morador, n
haja longos espaços.

Arf. 18. Quando dous ou mais individuos requererem
simultaneamente um mesmo lugar, será preferido aquelle
que por termo obrigar-se a edificar ca"u de sobrado em
menol' prazo; mas, si concorrer a igualdade de Cil'Clunstan-
cias, decidira a sorte.

TI TU LO 2. o

DO ACEIO, REGULARIDADE E E~IBELEZA~IENTO DAS POVOAÇÕES.

CAPITULO, 1.o
Do alinltamenlo.

A!'t. l!). A call1ara formarú os planos desta villa I

povoações de fóra, empregando' para este fim p~ssoas apla~.
e os fará publicar por editaes, e uma vez organlsados, farão
parto integrante destas posturas.

A!'t. 20, Haverá em cada povoação um alinhador o sou
su pplon te, que serão llomeallos pela camara, vencen(\o por
cada alinhamento 2 01)0. que serão pagos pelo dono (ia
obm.

A.rt, 21. Compete ao alinhador perfilar e alinhar o
edificio, conforme o plano da povoação, si o hOUVAI', 0,u so-
gundo as instrucções que lhe forem apre~entada~ ptll? ~Iscal

Art. 22. O alinhador que contmvlOr a dlsposlçao tio
a!'tiao antece(lente, gerá multado em 1$000, e quando o etli-
ficio" ou obra offenda o alinhamenlo,' sera desfeito à sua
custa. tornan!lo a levuntal-o até ao ponto em que e:tava
quando foi desfeito,

Art, 23. Nesta vilIa e nas outras povoações do llluni-
cipio, nao se pOllerà sem licença.

S 1.. Ediflcar, nem ree(\iflcal'.
S 2, o Fazer concertos ou q uaIq uer ohra~ fi ue pos~a

Qfi'endor o alillhamonto: multa de tresdobro lia llnportanc,la
!lo salario quú havia de' vencoI' o alinhador, alem do sei'
desfeita no todo, ou na parte quo prejudicar esse ali-
nhamento.

Ad. 24. O alinhado!' quo. sem licença. 'alinhar e pOI'-
filar o e(lifIcio, concorto ou obra. incorrera na multa do
artigo antecedente. , , .

Art. 23. Or(lenal1o o desfazllnento do etllflclo, concorto
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ou oura, será ~oti fl.c~d()o proprietario ou seu procurador, o
na sua ~alt~t ? IllqUllmo, e o alinhador. nos casos do art. 22,
para prlllClplar a exe(;uç[(o dentro de 48 horas, e flndar em
um termo razoavel, sob pena de ser executado à custa da
pI'opriedade, e não poder o notificado pedir indemnisação
alguma.

Art. 26. As licenças de qne traf.ilo 08 arts. 23 e 24
serão concedidas, na vi lia, pejo (lrf1siden te da CHllIara, ~
nos districtos, pelos juizes de paz, ou vidos em todo caso
os respectivos flscaes. Custará a licença 2$000 que farão
parte das rendas municipaes. ' ,

Art, ~7. E' prohibibo edificar ou fazer qualquer oura
em telTenos publicos, sem licença ou alTtlllllarnento: multa.
de 10,'000 a 20$000.

Art, 2~. O U:ITendatario, ou o que obtiver licença para
levantamento de casas, e obrigado a principiar a obra don-
tro de t,Im annó, a,contar da data da licença. que noverá
SOl'registrada em lIvro cOlllpt'Jtente. Os prazo;; para as reedi-
flcações serão fixados pelo fiscal,com recul'~O para a camara.
O que não cumprir a pr'imoira obt'lgação deste artigo, quan-
to ao ~ome9ar.' olltondondo-sA cahida a licença em eonllllisso,
perdora o d/['elto ao tu['rono. O, que tiver começado a obra
e n;i.O,concluil-a, na forma da segunda obrigaçao, pagará
um aforamento de 1$000 annuae;; por cada dous metro~ de
frente. A.camara, em visla de razões attendiveis, poderá
pl'Orogar os prazos sobreditos por mais um anno.

CAPITULO 2.•

. Da limpeza.

Art. 29, E' pl'ohibido nas ruas e pl'aças:
~ 1.. Lançar imlllundicias, ainda mesmo por encana-

mentos.
~ 2, o Fazer estrumei ras,
R a,o Lançar animaes mortos ou moribundos
i\lult;l, rle ,1$000 a 12,,000,
.\ rI.. :10 Os Illoradores são obrigados a conservar lilll-

nas as Í('st.ada.s do" quintaes e casas em que morarem, A
tesl<tila das ruas c(llJlprchendo a metade das mesmas, a das
praças:i(l pallllos: multa do 5 '000 a 10$000, e ()douro nas re-
incil1ell(;ias.

Al't, ai, Os mor:\(loI'Os das povoações do municipio são

'1'01110XXXXVI. PARTE 1."



- 204 -

obrigados a conservar reboc~das e caiadas as frentes de sua,
casas, quer sl'jão donos. inquilinos ou ággl'egado~. .

Os quo até ao (lia 15 Ile Abril (113 cada anno não cumprI-
rem esta obl'lgação, serãu multado, em 5$000 e no dobro nas
rei ncidoncias.Art. 32. Velarão na guanla llestas posturas os juizes
de paz e fiscae:::, que percOl'rerão as ruas e praças dó seu.
distl'lctos, IIIlla VI1Z no pl'ltnciro mez (le cada trillle,:tre.

Art. 33. E' prllhibidú ob"truil' as ruas e praça,: com
matoriae~ ou qualquer genero (le entulhl~: 1l1ul~a 1111 5$OUO.a
10$000,a!em da ubl'lgação (le desentulnal'lncont1l1onte, l.ll'pol.
de sei' intimado. Exceptua-se o caso (Ie urgente nece:<sH.lnde.•
impetranuo liconça, quo custará 2$000, e neste caso eVitara
quo os materiaes embaracem o livre uso das ruas e praças,
conservando à noite lUZI~Sou Ilivi:<ts, a lim .de não causal' (Ia-
mno ao publico: multa de 4$000 a 8$000 e do dobro nas rein-

ci'lencias,
CAPITULO 3,°

Das el.li/lcações.

Art, 34. Nenhum predio será edificado ou reedi.fic~do
nas [Jovoações, sem ter pelo menos 18 palmos de pé direito,
contados da soleira â. Iinh,l LIa telhado, e sobre ba~es de
pedl'a ou taipa; e sendo do sobrado, 18 palmos até ao pa-
vimento ,lo 1 ° andar, e 16 até i linha do telhado: multa de
lO$OO:)a :zO~,OOO,alom (la obl'igaçilo de <lemolir.

Ai't, 33. E' prohibido abril' janellas e portas nos ou-
tões das casas, de fOl'lna que embaracem a construcção <le
novo., e,li!iciol> a elles unirlo.;: multa ,le'5$000,alem da obriga-
ção do fech:u'em essas ~,ortas e janclln:s.

Art. 35. 'fo(los os terrel~OS fIue estl verem abertos entre
pro1lio.;, nas rllas e praças, sorão por seus dl)nos ou foreiros
tn.pa(los no prazo de um anno. ou seja com a frcnte da casa
qlle nelles se houver de edificar, ou com um. muro de \)
palmos Ile altura, Os muros sentO rebocados e calados: mul-
ta de :)$000 a 10$000 naq uello caso, e de 3$000 a 5$000 neste.

CAPITULO 4 .•

Das obr'as publicas,

Art. :n. A conservação o reparo <las muralhas, ilarll-
dões ou outras obras, feitas para segurança de edificios pu-

- 205-

blicos, calçadas, pontes, chafarizes, regos e aqueductos,
~oços, tanques e quaesquer outms construcções em bene-
hclO commum, ou para decoro das povoações, serão feitas
pela camara.

Ar~. 38 As estradas e pontes que COI'l'om por c~nta
de partIculares, serão por estes conservadas' Illulla de lO:;iOOO
a 20~000. .

Al't, 39. Quan~o. algum particular se propuzer a fazer
qualquer obra mUlllClpal á sua custa, conformal'- o-ha com
o plano da camara, e lhe será concedilla licença gratuita-
mente: pona do desfazimento do quo hou ver fei to.

Art. 40. Qua?~o.a camara ~zer. chafarizes na villa ou
pOl'o,ações do mU~ICIpIO, poderá dI tn bu iI' as sobras da "gna
serVIdas, em annelS, q ne se rão ven,l i(las em !la .d.u. pu bl,ca.

Art. 4L O dono do andei d'aglla obl'igar-se .!la !lO ncto
da arrel~1flotação a encanal-a em prazo fixo, e 1\(1 modo que
não pl'eJutllque as ruas e pl'aças: multa (Ie 5 000 '1. 10$UOO
e pel'dimento do dir'eito sobre o annel d'ilgua~ '

Art. 42, O ~rrematante das obras mandadas fazer pela
camara será obl'lga.do a conservai-as por um anno, a contar
da rlata da entrega. Esta condição será subentendida, quan-
do não for expressa no contrato.
. _Art. 43. Si no decurso do anno verificar-so que as COI1-

rllçoes d.o contl'ato, quanto. á solidoz e belleza da obl'a, não
farão rtgor?samente cumprtdas, será o ompl'ezal'io obrigado
a reconstrull-a no prazo que lhe for estipulado no contrato
exceptuando-se os casos de força maior. '

Art. 44. E' prohibido:
~ 1.0 Arruinar ou desmanchar quaesquor das ditas

obras, ainda que minima sejaS 2,° Abrir encanam~n.to~ publicas ou particulal'os nas
ruas ou praças, sem par'tJclpação do fiscal, que o assistirá,
podendo, ,

~ 3. ° Fazer esca vaçõAs nas ruas e praças.
!\lu lt:l.de 10.'000 a 30, OOO,alem da obrigação de repor tudo

no seo antIgo estado.
Art. 45. E' igualmente prohibido:
S \,0 Esgaravatar e tirar a tona enti'e as calça(1as,
S 2.° Tirar dos ~ncanamontos agnas puhlicas ou PUI'ti-

cular~s, para o propl'lo uso, sem auto('llIad(j competente, ou
para Inzar mal: multa de 10$000 a 20$000 e o duplo naS rein-
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Art. 54. E' pI'ohibido:
S 10 Ter-se chiqueiros do porcoil no interior dos pateos

e hortas,
S 2.0 E"taboiecerom-se nn.s povoações cortumes de cou-

ro, ou qualquor' outra manufactura, que pos~a prejudicar a
au le )ublica: multa de 10$000 a 20 000 e do duplo nas rein-
cidencias. '

Art. 55, Os fiscaes torão cu idn.do em que nos seos dis-
tri<:tos não haja estagnação d!3 aguas infectas, que possão
prejudicar a saude publica. A camara, logo que ti 1'01' disso
conhe<;imento, mandará esgotar as aguas estagnadas em ter-
rlllWS publi(':llS, sendo os particulares obrig,l,l"s a tilzer o
mesmo em se os terrenos, sob multa d\~ lO.•OUO a 20$000, si
On:1:1)r1zGr'Olndentro do prazo l'azoavel quo lhes fuI' marca-
do polo f]St;al.

Art, 56. QU1l.ndohouver duvida si as manufacturas ou
e tagnações de aguas palIem prejudicar a saude publica, po-
der-se-ha recorrer à camara, ou £1.(; seo presiden te, nào es-
tando ella reunida.

Art .. 57. Só nos matadouros publicas, e com licença, se
podora matar e esquartejar rezes, para seroem corladas e'
venrl idas ao publico. Perm itti r-se- ha aos donos do gado CI)Q-

duzil-o, depois de esquartejado, e vendei-os pelos preços que
quizer'em, e onde bem lhes convier, com tanto que o fação
em lugLr patente, em que se possa flscalisar a limp za, salu-
bril\.ule dos talhos da carne e fidelidade d'JS pesos: multa de
5$000 a 10$000 e do dobro nas ruincidencias,

Art. 58. O gado não será morto, sem que tenhão
passado 24 horas, depois que tiver chegado ao matadouro. Os
curraes tOl'ão cochos com agua limpa, para o gado beber:
multa de 5$000 a 10$000.

Art. 59, Os CU1'I'aes e matadouros se conservar1'í.o lim-
po."quanto for possivel, tendo espocial cuidafll.l o carniceiro
m não amontoar os despojos das rezes mortas,.de uns dias

ll:.ll'a outros. Quando nito for observada a disposição deste
artigo, o fiscal o atlvet'til'á ao carniceiro, e não sendo atten-
dida a advertencia, soifrerá a multa de 5$000 a 1$000 e do
duplo nas reincidencias.

Art. ao. o carniceiro ó obrigado a pesar a carne, si o
compl'ildor o exigir: multa de 2,ii000 a 4$000.

Art. 61. E' prohibido:
~ 1.0 Matar peixo com veneno.

PARTE 1."

'l'lTULO 3.0

CAPITULO 1.'
Sobt'e a salubt'irlacle do ar, agua e alimentos.

Art. 50. E' prohibido enterrarem-se corpos humanqs
em outro lugar que não seja o cemitet'io publico, havendo-o:
multa de 20$000 a 40$000 e do duplo nas; reincidencias.

Art. 51. Reputi'í.o-se contraventores do artigo antece-
dente:

S 1.0 Os fabriquei ros.
S 2.' Os, procuradores das irmandades, ou qu~m suas

Tezes fizer. . "
S 3.0 Os parochos que mandarem fazer os enterramen-

tos no recinto dos templos.
S 4 o Os herdeiros ou .testamenteiros que mandarem

enterrar tambem no recinto dos templos,
Art. 52. As irmandades q"ue quizerem enterrar seos

irmãos em lugar distincto dentro do I'eferido cemiterio, de-
verão concorrer para o aperfeiçoamento e conservação do
mesmo, em proporção dos fundos de que puder dispor.

Art, 53. E' permittido aos particulares formarem car-
neiras ou cata~umbas no cemiterio geral. para enterramento
de pessoas da familia, obtendo para isso licença, que cus-
tará 10$000,

cidencias. Esta disposição ó extensiva aos regos d'agua não
encanalla.

ArL 46. A camara [l0dorá conceder licença para o fim
do ~ 3.0 do art. 44, quando não prejudique a terceiro e utili-
se a alguelll.

Art. 47. Os donos das aguas, nascidas ou encanadas em
seos quintaos ou pateos, são obrigados a provel'em, de modo
que nào dalllniflquem as ruas, nem as obras e bem feitorias
dos visillhos: multa de 10$000 a 20$000.

An. 48. Os encanamentos se conservarão sempre lim-
pos e em bom estado,á custa de seos donos: multa de 10$000 a
20$000 e obrigação de o fazer.

Art. 49. Nas penas do artigo antecedente incorrerá o
dono do terreno por que passar o encanamento, no caso em
que, havendo-se-Ihe par'ticipado ~ dia'e hora em que se tem
de razer a limpeza ou concprto do mesmo, queira impedil-o.
Exceptua-se I) caso ero que o don0 do terreno prefira fazer
á :lU3. custa a limpeza ou concerto, a admittir pessoas estra-
nhas em seos terrenos.
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~ 2.0 Vender viveres, alimeritos e bebidas derrancados
e corrompidos.S :3.0 Falsificar quaesqlwr generos alimenticios e bebi-
(la;;;,m istu ral:do-l hes ou tras su bstancias, <i ue augmen tem 'eo
peso, volume ou quantidade: multa de 20$000 a ::10$000,alem
d<!obl'ig,lçã.) de inuLilisar os generos derrancados, corrom-
pidos ou falsi f1ca,los.

Art. 02. E' prohibido lançar immundicias, lavar rou-
pas ou infectaI' de qualquer modo as fontes, chafarizes ou
canos que conduzem agua para beber: multa de 4$000 a 8$000.

Art 63. A camal'a marcara por editaes qual o lugar
que tenha de servir para matadouro publico, em quanto não
construir um que sirva para esse f1m, e bem assim nas po-
voações do municipio.

CAPITULO 2. o

Sob1'eos meios preservaliVÓs de enfermidades.

Art. 64. A camara pedIrá ao governo da provincia, ou
ao respectivo commissario, a vaccina, e não havendo no mu-
nicipio pessoas devidamente' autol'isadas para vaccinal'em, L
camara nomeará um ou dous cidadãos em cada distl'ieio, e
lhes envial'á o puz vaccinico, para o applicarem au povo,
precedendo designação de dia, hora e lugar, por meio de edi-
taes. Art. 65. E' prohibida a entrada de bexiguentos nas po-
voações; e logo que venha ao conhecimento do fiscal que ex-
iste algum, convidará o medico uo partido ou pessoa enten-
dida, para examinar si são oa não bexigas, e quando sejão,
communicará immediatamente ao delegado ou subdelegado,
que o mandara retirar, para ser tratado a expensas da cama-
ra, senílo inuigente. .

Art, ()(). E' prohibido abrir botica', sem licença da auto-
ridade competente, e sem que apresente à camal'a titulos
lerraes de habilitação: multa de 2$000 a 3$000 e obriga-
Çã"'ode fechar a b:)tica.

Art. 07, Com licença da camara,será permittida a ven-
da de remedios em casas de negocias, menos a de substancias
corro<;i vas, na rcol,icas e d rasticas, taes como as preparações
mercuriaes, antimoniaes, morphina, opio e seus compostos,
colloquintillas, elebro e outms, cuja venda é só permettiua
nas boticas, á vista das receitas do facultativo: multa de
2$000 a 3$000 e o' dobro nas reincidenclas.

Art, 68. Os fiscaes visitarão, uma vez ao menos cada
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anno, as boticas o as casas de negocios em que ~e ven('OrOffi
I l'ogas em seus llistricLo " com o llIedico lIa partido, G na ~U:l

fitlta, com um possoa nome!llla polo sulllloI8"',lIlo.
Al'L. ÜU O~ boticarios e os tlonlls ths oca 'as lIe l\(HI'ocio" • :::> '

que tlvol'om a vonda droga" ou rClIle(IIOS adultorado:, paga-
r~lO u.ma multa tle 10$000 a :1O 000 () (, duplo nas roin-
]flenClas, alem de serem inutilisados os ['oIllLlliio:,e dr(w;ls

cOl'l'oll1pidos e altOrl1(los. o
Art',70. O bllticario ou negocian to qu pl'ohibi[' ou so

oppuzer a ontmda em.sua botica ou Cil.sa (Ie negocio, para ()
exame sobro os remedJos e drogas, ,;erú Illultado em 20,000 a
'0",000, e preceder-se-ha ao exame iu<lBpen,len torneu te do
sua vontade, lavrando-se de tudo o competonte auto,

TITULO -1.0

DA SEGURANÇA PUBLIlJA,

CAPITllLO 1.o.
SolH'e ar'lificios pr'f'}udiciaes,

Art, 71. E: pronibiflo pe(lir esmolas para Il'lalquer in-
vocação, sem licença, que custará ;).'000: ll1ulta. de <~000
;t .10:;;080., Esta disposição ó ex tansi va aos fesLei 1'0:; o pe-
(\Int's. hxceptua-se pol'ern lL 1Ilisel'icortlia, a ir llandade
tIo Santissimo, o as que tivorom 0111 ~Oll comprolui"u obri-
ga 'ào de pedir esmola.

Art. 72, Nos c~s~s mesmo em que é pol'mittido pOflil'
o,sas esmolas, é pl'ohlhlllo levaI' imagem, caixinhas e folias:
muILa d? 8$000 a lü$OOO para o chofo lia folia, couductol'
d,t ban<1Olra, e para os concomitantes prisão por lo) uias.

Art. 73. São prohibidos:
~ I. o Os jogos de pa ra~a e azar, nas praças, ruas e cas'lS

pu blIcas, tavernas e boteq u ITlS,ai nda mesmo "em t,\Volarrelll,
. ~ 2. o As loterias que não forem concedidas por ;~uto-

I'Iuade competente,
~ 3.0 As rifas de quaesquor nbjectos ou planos.
Multa (\e 30$000 aos contraventoros.
Art. 74. E' prohibido ter casa I)ublica d: )'00"0 sem

\
. 1 . o , ,
Icença (a camara, quo custat'il. 2.j$000: mil Ita do 30$000

o do dobl'o nas reincidencias,
Art. 75. E' prohíbido a escravos e menOl'eg (le 21 annos

toda a qualid~de de jogos em ~~lsa publica, licencia(la ou não,
~asa de negoc~o ou lugar pu?lIco. O tlono lIa casa publica lia
.logo ou negocIo que admlttll' e consontir jogo com eSCl'avoS
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e menores de 21 annos, seri multado
e no dobro nas roincidencias.

Art. 76. O homem livre que for encontrado em jogos
a dinheiro, ou cousa equivalente, com escravos ou menores
de 21. annos, será multauo em 15$000 a 20$000.

Art. 77. E' prohibido:
S l.0 Fingir-se inspirado por potencias invisiveis, ou

predizer casos tristes, extraordinar~os 'ou alegres, dos quaes
resultem rlamnos ou prejuizo aalguem.

S 2.° Inculcar-se curador de enfermidades e molestias
por meio ue feitiços, orações. gestos ou accionados: multa
de 30$000, e o duplo nas reinciuencias. Nesta mesma multa
incorrerão os chefes de familias, e quaesquer pessoas tIuo
se prestarem e derem assenso a taes embustes.

CAPITULO 2. o

SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS DE DAMNO.

Al't. 78. Os fiscaes mandarão collocar divisas ou guar-
dasjunto as escavações e precipicios que houvel' nas obras
e servidões publicas, ;:Jrovondo com brevidade ao seu concerto.

Art. 79. Quando as escavações e prccipicios que hou-
ver nas obras e servidões publicas, forem feitos ou causa-
dos por alguem, sera este obrigado ao concerto e â reposi-
ção de tudo ao seu antigo estado, e multado em 10$000 a
20$000, si não attender logo á advertencia do fiscal.

Art. 80. As escavações e precipicios, nas proximidades
das servidões e obras pu blicas, serão concertados pejos do-
nos do terreno em que estiverem. O fiscal advertira áquel-
le que for obrigado ao.concerto, para queo faça, e não sen(l~
attendi(la a advertenclu no prazo que lhe for declarado, sera
multado em 8$000 a 16$000, e o concerto feito â. sua custa.

Art. 8l. E' prohibido fazer fojos o~ laços occ,ul.tos, ai~-
danas proprias terras, sem que se pubiJque e notICIe aos VI-
sinhos confinantes: multa de 5$000 a 20$00q e obrigação de os
desfazer.

Art. 82 Os fojos ou laços de que trata o artigo ante-
cedente nunca se farão nas divisas não muradas, cercadas
ou vall~das das fazendas, chacaras ou quintaes: multa de
5$000 a 20$000 e obrigação de os uesfazer ou entupir.

Art. 83. A camara concederá licença,que custara 2 '000,
para as escavações constantes d~s artigos ante~edentes, qual:-
do del1as não possa resultar perIgo ou damno, Impondo ~ our!-
gação das guardas, divisas ou luzes. Os que tendoobtldo]1
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nça, não cumprirem as condições impostas, serão multa-
s em 5$000 a 10$000.

Art. 81. Os odificios, muros. auras ou casal' que :lllléd-
arem ruina, de que possa resultar damllo ao publico ou a
articu lar, sorãu desfei tos o l'eodilicados, lle modo quo cesso
'perigo.

\1'1.. 85. A obrigação de desfazer, roollilicar ou con-
!'tal' incumbe aos pl'opl'ietarios, sens procuradores ou in-

uilinos: estos porem, quando I eedilicarenl ou concertarem
. erlillcios em quú morarem, se pagarão uo>;alugueres, :::i o
r (lrietario lhes não quizor sati ..fazor a llespeza.

Art, 80. Si, no ter1110 assignado, não fOI' o edifh:io,
ra ou muro de'foito, ou si o euJ!icio não foI' habitado, ou

. se souber quem soja o dono, e na opiui<lo de periio:,1I:1o se
uuer demorar o desfazimento, será immediatamcnto llos-
ito a custa LIa propriellado, ficanelo sflTnpro obrig:ulo o pl'O-

rielario, quando não sojiio suillcieutes os matel'laes.
Al't. 87. E' prohiuido:
• l.0 Fabricar polvora no interior (las poyoac;ões.
~ 2.° O fogo ou tiro do rouqueiras c uuscapés.
~ :3.0 O fogo do are gil':tndolas que forom mal feitos, ou

aI encaminhados por quem as soltar.
Multa tIo 10$000 e do dobro nas roillcicleucia ..
Art.88 São obrigildos os carpinteiro", poilreiro, f,l'-

iras ojornaleiros a accudir ao toquo de fogo que prg<ll' 0111

ualqner edificio: multa de 5$000 a :.?O$OOO.
Art. 80. Os sachrj::;t<Ies são obrigados a tocar a rogo,

"O qne Ihes for noticiado quo e5t;\ ello prga n(lo eUI CJlia Iq \lor
il1cio, cabendo' lIIesma. Obrigação ao curcorei ['o: lIIulta de
000 a 10,"000.

AI't. 90. E' prc,hibillo lançar rogo ao campo ou mato
hoio: multa elo 10$000 a 30$000.

Art. 9l. E' probidn:
~ l.0 Lançar fogo nos campos proprios, ou de quI') se

1..ia Iltilisando, sem pl'evio aviso aos visinhos confinantes.
S 2.° Queimai' a propria roça, sem ter feito aceiro (lo

palmos pelo menos, o sem participar aos Yisinhos con-
) otos () dia em que se pretende queimar; e qllando, pela.
ntr:tvenção de qualquer <lestes paragmphos, passar o fogo

campos e matos dos visinhos, soffrorá o contraventor a
Ilta de 10$000 a 30$000, e do rluplo lias roincillencias.

Art. 02. O babado achado lias ruas, praç:\s, estradas ou
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o"utros lugares publicos, será preso nos dous casos seguiq;
1.-, de estar em estado de fazer mal; 2.°, de correr peri
por se não poder acautellar de qual uer mal que lhe 10'
succeder. Preso que seja o bebado, se'á entregue á sua fal111
lia ou conduzido.á sua casa, e quando nem uma nem outr
tenha no lugar, nem visinhança para onde possa ser COIHlu
zido será conservado em custodia, €lm quanto durar a beb-
deir'a. .

Art. 93. Os loucos furiosos serão presos e en tragues â
suas familias, e em falta destas no municipio, ou quando I1
queirão encarregar-se delles, serão recolhidos ás casas qu
lhes forem destinadas; e não havendo estas, nas prisões pu-
blicas.

Art. 94. Nos casos dos artigos an tecodentes, será pl'e
ferivel avisar-se as familias ou domesticos do bebado ou lau
co, para o recolherem, não havendo na demora damno, pre-
juizo publico ou particular. .'

Art. 95. E' prohibido correr a cavalIo nas ruas e pra-
ças das povoações, salvo o Icaso de urgente necessida(le ou
serviço publico: multa de 1$000 a 8$000.

Art. 06. E' prohibido:
~ 1.0 Terem-se soltos, nas portas d.as cas1l:s, nas ruas e

praças das povOaçÕBl!e nas estradas pubiJcas,ammaes bravo,
que possão offender os passageiros: mul~a de 4$000, porland o
animal ser morto por qualquer passagell'o que for accommet-
tido ou investido.

~ 2.° Terem-se soltos, pelas ruas e praças das p~voac:õl\
porcos, carnei ros, cabritos, ou' cães, excepto os pe l'(1JgueI 1'0. I

si estiverem açamados: multa de 4$000, alem de serem morto
por ordem do delegado, subdelegado ou fiscaes. ARcal'nes do
carneiros, cabritos e porcos serão destinadas ao sustento de
presos pobres.

~ 3.° Terem-se soltos, nas povoações e logradouros pu-
blicas, cavallos não castmdos, eguas, jumentos e tOUl'O~,
quaes serão recolhidos aos curraes do conselho, quando o
houver, ou no lugar designado pelo fiscal: mult~t de '1.;'.000 d
cada uma cabeça.. Exceptuão-se as vacas de Im te, cu.J0~ Ih""
nos nesta villa impetrarão licença annual, que custaI"
2$000 de cada va~a: multá de S$OOO.

Art. 97. No caso do ~ 3. ° do artigo anteceden te, o tis
cal annunciará por edital o numero, qualidade e signaes do.
animaes que forem apprehendidos, para que seus llonos
procurem dentro do prazo de 48 horas, findas as q unes, n

- 213-

mparecendo o dono, serão arrematados eI?- hasta publica,
uzindo-se de seu producto a multa e maIS despezas.
Art. OS. E' [lrohibido amansar animaes bravos dentro

. povoações, em Iugal' publico: muI ta de 5 '000 alO 000.
At't. !:lO. E' prohibido soltar animal damnado, que se

oder conservar [ll'eso ou matar: multa de 5$000 a 10$000,
lendo o animal ser morto por q ualq uer pessoa.

At't. 100. E' prohibido conduzir, sem guia, pellas povoa-
, s, can'os puchados por bois ou cavallos: multa de 4$000 a
~OOO. ,

At't. 101. E'prohibida a dança cle batuque ou cateretês,
1: m algazarra, nas casas das povoações, de dia ou de noite,
(I sorte que incommode a visinhança: pena de dissol ver~se
o ajuntamento; e multa de 2$000 de cada pessoa que lar

lie encon trada, e de 10$000 a quem para esse fim prestar
ua casa.

Art. 102. São permittidos os quimbetes ou 1'einados,
quo costumão faze I' os escravos nas festas do Rosario, com
. nto que não sej ão de noite.

Art. 103. São armas defesas:
~ 1.- Clavinas, clavinotas, gauuchas a pistolas.
13 2.. Espadas, sabres, refes, espadões, estoques, facas

de ponta, punhaes, canivetes de mola, azagaias, lanças, chu-
ço e foucinhas. Exceptuão-se os espadins dos magistrados
li pessoas gradas, espadas com os otnciaes da guarda na-
cional, quando fardados, armas com os officiaes do justiça e
perlostt'es, quando em serviço Penni tte-se aos tropei ros e
c<ll'l'eil'os o uso da faca,quando em exercicio de seu emprego.

Art. 104. A camam, quando tiver recursos, proverá á
'Iluminação das ruas e praças nas noites que não forem
e luar.

AI't. 105. Nenhum mascate, quitandeiro ou quitan-
eim poderá vender em qualquer fazenda, sem licença de

seu dono, leitor' ou administrauor: multa de 0$000 a 12$000,
e do duplo nas reincidencias.

CAPI'rUL03.0
SOBRE. CONTRAVENÇÕES CONTRA AS PESSOAS.

Art. 106. Os taverneiros que comprarem a escravos
usas que não costumão ter, sem quo sejão autol'isarios por

!ilhete de seussenhores,sofI'rerão a multa de 10~000 a 20 '000.
Art. 107. E' prohibiclo occultal' escravos fugidos, sem
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pal,ticipar imlllel1iatamonte a seus senh~res, rlentro de
horas. :,;.'nilo moradores em um raio de 4lulometros;de 48 11:
l'••'. " 'JI',llLl,1.-t,tlli,;i,l e assim pI'ogl'essivamente: mui
d1 IOsUOUa ;~O.'UUO r a rn~sma puna incorrera o quegu[Lrda
obj ~i,;\(Ifurtado /lur bcravo.

AI't. 101:>. O sonh'lr do escravo, a quem se {heI' a pal'-
tid p:lç:lu do a l'tigo ali toc den te, seri! obrigado a pagar toda
as duspezas t'd tas curn a mesma o com o escravo.

Art. 100. E' prohibido negociar escravos, ~nimaes
objectos de \'alor com ciganos e pes~oas desconhec.ldas e sus-
peitas. Ciganos e I'uspeitosse denomlnll0 neste artlg~ os <lu
são por taes ha villos. Os que forem acl~ados a negoi,;lal' COI11

ciganos, serão multados em 10$000 a :30$000,'incorrendo na
mesma multa o cigano ou suspeito.

ArL. 110. E' pl'ohibirlo,nas praças e ruas das povouçüü ,
Jovall ta r Ile noi te altos gri tos, sem que delles possão re 'ul-
tal' utilillalle alguma, ou sem que a isso obrigue a neco",,,i-
rlltlio oU medo: mui ta de 10$000 a 20$000 e do dobro nas relll-
cidencias.

Art. 11L A disposiçãO do al'tigo antecedente cOlnpre-
hende os tll'OS dados a noi te nas povoações.

Art, 112. E' prohibiclo:
S 1.0 Espancar animaes mansos, cortar-lhes as carnes,

crinas ou cuu,la, ou maltratai-os.
'~.o E'cl'evcr disticus ou letreiros llas porias ou p't-

rOlles, I'm aífl'Ollta aos (Ionos ou alguem, ou sujar as lIIeSll1US
paredes oU portas com immundicias: multa do 10$000 a ~O 000,
para os int'l'actol'es do S 1.0, e de 20,000 a 30$000 para as de S
2. o, alem da pena de prisão POI' oi to dias.

Art.. 113. E' prohibidiJ:
~ I. ° Mostt'a l' em pu bl ico as partes pudendas de propo-

sito, ~wja por insulto, desppjo, ou qualquer outro motIVO,
S 2.° Praticar actos om publico, que na opinião com-

muru silo l'epulados libidinosos, por meditadaoffensa Llopojo,
Multa tiel0$000 a30 OOOe doduplo nas reincidollcias.
Art. 1L4. E' prohibido jogar entrudo nas ruas e pl'uçns

das povuações: multa de 2$000 a 4.~000 e do duplo nas reinci-
dencias. Quantio o brinqlledo for com limoss natul'aes, 011
qualquer. outra causa q~o p.ossa causar perigo Ot~ dor, ou. com
aeruas retIdas o substanclas llnmulldas:multa do 8$000 a i(j~OOO
~do dobro nas l'eillChlenClas.
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TITULO 5.•
SOBRE ABASTANÇA DE VIVERES,

CAPl'l'ULO 1..
Da industr'ia em geral.

Art. 115. A camara tratará de haver novos animaes
uteis ou de melhorar as raças dos existontos, assim como de
ajuntar sementes de plantas interessantes e arvores rructi-
foras ou prestadias, para as distribuir peLos agricultores ou
horticul tOI'es.

Art. liG. A camara tratarLL igualmente de obtel' ins-
trumentos aratorios e novos processos de roteamento das ter-
ras, que sejão mais adaptaveis ao municipio, solicitando-os do
governo, quando lhe fal tem recursos pam obtel-os.

Art. 117, Os que tiverem de codar carne nas p0voaçoes,
sorão obrigados a entregar ao fiscal um bilhete, contendo os
ferros das rezes que hão de inatar: multa de 4$000 sobre
cada rez, cujo ferro não for apresentado.

Art. 118. Os camiceiros serão obrigados a conservar
por tres dias no matadouro, ou em lugar a olle proximo, mas
nunca em rua, os couros uas rezes que matarom, e a ninguem
ostorvarão o exame uos mesmos couros: multa de 2$000 por
caua couro que occultarem,

Art. 1Hl. E' prohibido entrar nos quintaes e planta-
ções alheias, sem licença de seus donos, salvo o caso de neces-
sidade urgente: multa de 5$000 e do dobro nas reincidencias.

Art. ,120. Os que ue proposito metterem gado ou quaes-
quer outras creações nas plantações alheias e nas terras cer-
cadas, abrindo para esse fim cercas, ou franqueando qual-
quer tapume, alem ue sorem o~ animaes conSiderados dam-
ninhos, incorrerão na multa de 10$000 a 30$000 e no duplo
em caso de reincidencia ..

Art. 121. O dono do gauo achado nas plantações,
alheias ou nas terras tapadas, ainl1a que não plan tadas,
pagará a multa de 2$000 por cada um animal cavallar, va-
cum ou muar, e de 1$000 paI' cada um dos outros animaes,
tendo sido urna vez advertido por ordem do fiscal. Entende-
se por terreno cercado o q'le estiver circumdado por cerca
de madeira em pé ou deitada, muro, valia ou arbustos de es-
pinhos, capazes de obstar a entrada de quaesquer animaes.

Al't. 122. Todos os moradores das povoações deste mu-
nicipio, em cujos predios, quintaes ou chacaras houver
't aMO XXXXVI. PARTE La
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fOl'lnigueiros, são obrigados a exiinguil-os, começando pelo,
lllais uoui 'os: multu. do 3 '000 a 10$000, alem tle ser o formi-
gUljiro exti luto à. sua cu,;ta. A ua:nal'a m'lndarà tirar os
1'orllllg'ueiro,; <lu tOI'l',euos e lugraduuros publiuos, ainda não
habl l,LI\O'; (lU eoneetlldos,

Art, \:!:J, E' prohlbiuo matar sel'iemas, emas ou cor\'os:
mu1la \ e "l~OOO o do dobrv nas roinddeneias.

Art 1:;,1. E' prohibido caçar penl.zos o codol'nizesdesuo
o mez de Ag0st<) ate ao de Março: multa de 5$000 e do dobro
nas reincideucias,

Art. 125, E' prohibido aos sacias ou cohel'fleiros met-
ter gado em terras de cultura ou do lavoura, de que não
lwuve divi.são ainda entre os mesmos, sem que estes convo-
nhão, uma ve7, que sejão tapadas ou hajão nellas plantações:
multa de '1$000 de cada cabeça de animal cavallar, muar o
vacum, e de. I '000 de cada cabeça. de outros animaes.

Art, 120, E' prohibido aos socios na propriedade do
cultura ou ue campos de uriar, empregar maior serviço ou
<1estl'Uição e cortes de madei ras, lia q ne lhes com pete pro-
porcional mon te, e eontra vontade dos consocios. O mesmo
lia enteuderà. a respeito dos animaes lançados nas fazendas e
eampos de criar. Havendo desavença, qualquer dellos cha-
mara os socios á presença do juiz de paz, e ahi nomearão ar-
hitros, llue dedarelll a parte que cada um pode (Iesfructar
de mato ou campO !la fazenda UOll1mUIl1,O contra ventar seril
multado etn 20.;000 e n<)dobro nas reincideneias. A nomeação
(Ie arbitros, no U:Vü de revelia, pertence ao juiz de paz.

Art. 127. Quando a fawnda commum for de crial', o
qualquer dos socios quizur plantaI' om ,~lg~lln capão, ser;;\.
obri""a.lo a cercar, sob pena de renler o dIreito ao àalllno ou
11l'()jiIiZOoccaslllJ1{u.lo pelas criações, Q.uar1Cloa f<lzend:l COIll-
munI fuI' (10 cultura. o dono das el'lações sel'il obrigado a
contei-as em pasto fechado, ou \'edal' (lUe offendão as plan-
tações alheia' Nos casos aCima mencionados, a parte oll'tm-
(lida fara intimar aos donos das criações para contei-as, quan-
do em eu tura, e para c rcar a roça, C[uano.o em campo de
criar: Hlulta e 10$000 a 30$000 e do douru nas reincidendas,

Art, 128. E' prol1ibido fazer cercas ou quaesquel' ta-
pumesdivisorios nos limites communs da~ tenas e f:a70pnd~
de cultura ou criação, sem preceder aVISO ou partlelpaçao
aos vi:.:inhos confinantes: multa de 20$000 a 30..000 e do ,lo-
uro nas reincideneias.

Art, 120. Quando amigavelmente não accorclare:n, se-
~'ÚO aviso de que trata O artigo antecedente, feito por of-
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Clcial de justiça, o em virtude de ordem ou despacho do snb-
J.ell'gado.

Art. 130. Os tapumes ou cercas dh'isorias Ile quo tJ'a-
tão os artigos antecedentes, ser,lo l"Jitos ú uusta dos \lIon\t1orcs
ou proprietal'ios conlinantes, c,bsenatlas as regras' s»gullltes:

fi l.0 Quando os confinantes n, o acconlar !lI al\liga-
velmente sobre a qualIdade do taPIl\llO, a parto rCcllsallte
sorà. obt'ig.l.da a compareceI' na audiollcia dojuiz de paz, para
que for no ti licada, e ahi nOlllearà um lou \'ado, O q ua I. com
outro nomeado pela outra parte, il'ão ao lugal' e designarão
a natureza do tapume que de preferen~ia se deva empregar,
em attenção á localidade, /'acilidade. segurança e eeonomia,

S 2.° Na falta de comparecimento tio qualquer da' par-
tes, será o louvado nomeado à revelia pelo .i lliz de paz.

fi 3,° Quando os louvados di'Virjào em suas opiniões,
alloptarà o JUIZ a que lhe parecer mais razoave\.

S 4.. Quando as duvidas das oal'tes versarem sobre a
di recç,lo do tapume, se docidi ra corú lou vados, na forllla uos
S~ant(~ct-dentes.S 5,° Quando o juiz decidir a que8tão, designara um
prazo não exe8dente a 30 dias, para o começo do tapumo, e
outro l'awavfll pal'a a conclusão.

S G,o Findo o prazo maruaclo para começar a obra, sem
que a parte recusante o tenha feito, a outra parte proceuor3.
a ella ate aonde deva ser, fOl'llland(1 umá cauta corrente de
toda a despeza da obra., COIll ospecif!caç<lo dos jornaos, sus-
tento e custo dos materiues, para haver da parte recusante
metade da somma despendida com to rio o tapume.

S 7.° A conta cOITente, formada, assignada e juruda,
faz prova no caso do S an teceden te, e ,ómell te contra ella se
poderá allegar erro na somma, e será a conta cobrada execu-
tivamente.S 8,° O que recusar-se, ou de qualquer modo oppor-se,
sorá muI tado em 20~000 a 30$000.

Art. l;~l. Os que desfizerem ou arruinarem obra ou
~el'viç()s alheios,e de, proposito deixarem abortas as porteiras
que vedão a eu tt'ada das fazendas, pastos ou plantações,
serão multados em 10$000 a 20$000,

Art. 132. E' prohibido eo!'tal' os matos uas ol'igens e
margens das aguas, e bem assim jaboticabeiras, qualquer
arvoro l'ructifera ou de madeira de loi, som um fim util: mul-
ta de 10$000 a 20$000,

PARTE 1.•
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CAPITULO 2 .•
Sobre servidões publicas, eslr'adas e navegação.

Art. 1:38. E' prohibido a qualquer pessoa cercar e tor-
nar de seo uso exclusivo qualquer parte de um terreno pu-
blico: multa de 5$000 a 10$000, alem de desfazer o tapume.

Art. 134. Não poderão os proprietarios impedir lJue em
suas terras, por ordem do poder competente, se fação estra-
das do comprimento e largura que forem necessal'ios. As
estradas terào largura tal, que por ellas possão transitar li-
vromnn te dous carros, e bem assim o descortinamento lato-
ral do quinze palmos, salvo nos lugares onde haja grando
difJlcultlalle de se lhes dar ess;a largul'a. O que se recusar a
tal onus pagal'á a multa de 10 '000 a 20$000 e do dobro nas
rei ncit\encias, fazendo-se a estrada, independente de sua
vontade.

Art. 1'35. No onus de estradas e servidões publicas Ó
comprehendido o de se dar esgoto ás aguas e ás immundicias
que arruinarem ou fizerem menos commodas as servidões- pu-
blicas. Quan(l') não se puder conseguir o esgoto, sem que so
dirijão ou lancem as aguas ou imlllundicias para os (luin-
taes, tel'l'ei ros ou plan tações, ou sem que se façào bu mcos
em muros ou quaesquer tapumes, o proprietario, ou quem
suas vezes fizer, não terá direito a obstar; e quando lho in-
cumha conser'lUr limpa sua testa(la, será o seo maior cuida-
do dar o dito esgoto: multa de 2$000 a 8$000, alem da obri-
gação de fazer.

Art, 136. No caso do artigo antecedente, se procederá
com a maior moderação, não se fazendo o esgoto sobre plan-
tações ou quaesq uer bem fei torias, senão no caso de necessi-
dade. E ainda assim, deverá ser ouvido o proprietario ou
quem suas vezes fizer, para designar o lugar, pelo qual mo-
nos prejudiquo a passagem ou lançamento da!! aguas o
immun,licias, salvo todavia a neces~idade publica. O que
não avisar, será obrigado pelos damnos que camar.

'A 1'1. 137. Quando o proprietario, ou quem suas vezes
fizer, n<1oquiznr llesignar o lugar, ou designar tal, que não
dp. o preciso esgoto, ou quando não apparecer o proprietario,
nem quem snas vezes fizer, ou quando a necessidade for t<1o
11 rgente, q nA não ar1mitti r demora no chamamen to, o fiscal
manrlará razer o esgoto. guardando a moderação recommen-
dada no artigo anteceden te.

Art. 138, Os proprietarios são obrigados a concertar e
trazor limpas suas testadas, uando esgoto:\:o aguas, dosas-
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som brando os caminhos quando for neces!iario e ordenado
nestas posturas, ou desúlllpachando-os: multa do 10:;;00u a
:30$000 e do duplo nas reincidencias.

. Art. 13ü: Os fazendeiros, ou Jonas de terras (lo cultura,
criação 01~mll1~ra9(~0, serão obrigados a fazor pontes subro
todos os rIOS, l'IbolJoes e cOl'l'egus, que n<1o tiverem muis de
no,vo metros de largul'a !1O lugar da estrada, ou call1illhu JlU-
blIco, bem como os precl:-;os aterros,quo nüo excedúlJ de vinto
o uous metl'?s de comprimento e quatro do largura: multa
de 20$000 a 30'l0~0 edo duplo nas reincidencias, aJellJ de eXe-
cutar-se a obra a su" custa, não a fazendo no terllJU 'l"~J"'-
d N . .' ' ~-'b

~a. o. a mesllIa m~lta IIIcoI.'l'erão os quo de 1)I'op"sito ar-
I umarem ou uemollreru as dItas pontes, sem consentimento
dos donos, ou ol'dem da camara.

Ar,t. 140. No caso do artigo antecedente, a camara con-
correra com a metade dr, valor da obra, q uandu O cum pri.
mento da ponte exceda a seis metros, e do ator1'o a ue;wito
metros. Para a execução deste o do artigo uu tecedon te a.
camara mandará pelo, fiscal ou pessoa idonea fazer o coin-
petente orçamen to, de accordo com o' fazondei ros.
_ Art. 141. Quando o caminho 1'01'de algum lIIorador, e

nao_estra~la publica, os moradores que d'eJles so servirem
serao obl'lgados a concertai-o, pagas as despezas em propor~
ção das testadas de ~ada um. Quando algum ou alguns mo-
~a.dores não ~urnpl'Ir~.rn este dever, poderú qualquor delles
fazer r: concel to 01: Illnpeza e haver a desJlola dos outros
gue ,na~ concorremo, sel~ 9ue pos~ão oppor cousa alguma
a fJtI,ln.tm qua se lhes eXIgi I'. Quando Ilollhllm dos 1lJol'ado-
res qUlzel' ex~cutal'~) trabalho, r'lcoror-so-haaojuiz de paz
p~ll'a r~a_ndal' fazol,o a custa dos rnoradores ou d(lnOS, Est:~
dJSpOSj(;~lOc~rnprehellde os herdeiros de uma fazellda em corn-
rnum .• :::ipgulr-se:ha par.a ~ execuç,LO dei'to artigo o dbposto
110~ 7, ?o art. ],~O. Os Il1tractores sel'<1o punidos com a 1lI111-
ta de 10:;;000a 30 000 (3 do dobro lias rei ncide!lcias.

Art. 14~. NOI,1hum proprietario, ou pessoa. que suas
vezos faça. podera osturvar o cól'te do madoi ras em suas
matas, nem o arcancamonto ,Ie pedras, Urna vez que se lhes
r~a~,~1Oo ~~o. valor: ~pgutld() a COlllmUlll o geral l'stirnaçito.
~el,l e.ntret,1nto .tvlsado, para deSignar a lJIal1l'ira que
~olldo Igualmente ~lptil para a construcç;lo o concertos jh~
kr menos necessarla: mui ta do lO."OOUa ;.lU'OOU. '

, Art 143. E' prohibido usu,l'par, tapar, muda~, estrei-
tal, entulhar, ou do qualquer 10n11a al'l'uinar ou damn'fi
cal' as estradas, caminhos, pontes ou quaosquer obraI) ;~:



CAPITULO 3. o
Sobre a venda dos generoso

Art, 149, N'enhuma loja, taverna, casas de bebidas,
armazens ou quaesq uer outras casas de negocio se esta-
belecerão no municipio sem licença, que se renovará annual-

. mente, pela forma declarada nesta postura: multa do dobro
do imposto da mesma licença.

Art. 150, E' prohibida a venda de geueros de primeira
necessidade, taes como toucinho, milho, farinha, feijão e
arroz, nas occasiões de grande escassez, sem est2.rem prllnci-
ramente expostos nos lugares mais publicas pelo tempo de 24
horas, para que todas as pessoas possão SA prover, devendo
taes gAneroS ser venrlidos a retalhú durante esse tempo: mui-
ta ,1e 5$000 a 10$000, e mais, em caso de reincidencias, :3
dias de prisão. Nas mesmas penas incorrerão /)s comprado-
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blicas: multa de 20$000 a 30$000 e do duplo nas reinci-
dencias

Art. 141. A prohibiçãoe [lena~ do artigo antecedente ~,10
exlensivas ao caminho [Jarticular, ainda de um "ó morador.

1\1't 1.15, Os rios navegaveis serão limpos, na primeira
occa,;i<10 que a estação der lugar, ext.nthindo-~e do seu leito
todas a,; madui ras que nelle ~e acharem deposi taJas, e os
ma tos (}as ri bancei ras serão cortados de modo que não t:-
quem pendentes sobl'e os mesmos rios. A obl'igaçilo de limpai'
a:-;ribanceiras e extrahir os pãos, que dellas tiverem cahi-
do, compete aos pl'oprietarios dos respectivos terrenos, sob
pena de 4$000 de mui ta. 'fadas as maJei ras e mais corpos
que estiverem depositados nos lei tos dos di tos rios, serão
tirados a expensas da camara. com a concul'rencia dos que
nelles tiverem traficas de canoas.

Art. 146. Ninguem poderá construir pontes sobro os
rios na voga veis, sem Iicença da camara, que terá a obrigação
de designar a altura que devem ter, para não estorvar a na-
vegação nas enchentes dos mesmos rios: multa de 6, 000 e
obrigação de demolir a obra na parte offenslva á navegação.

Art, 147. E' pl'ohibido escavar as ribanceiras dos rios
navegaveis: multa de 4$000,

Àrt. 148. Ficão pl'ohibidos os parys, cercas ou curraes
para apanhar peixe nos rios caudaes, ribeirões, conegos o-
vallos: multa de 20$000, alem de serem demolidos a custa dos
infractores.
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CAPITULu .1."

Sob)'e )'ixas CJ'il) 'e pessoas,

A!'L, 152. E' proh ibiuo rotlll' 011 occu !tal' mach;tllo~,
fouce,;, enxadas ou ou tm q ualq uer ferramen ta, rou pa, a n i~
lIlaos e arreios, portencentes a camaradas, sob pretexto
118 t(~rem os mesmos recebido quantias adiantallas, por conLa
(Ie qualquer sel'\'i~:o, qUA tenhão conLratado fazere nfio ha~
jão cl1mprillo: milita de 5 000 a 20$000,

A.rt. 153, E' igualmente prohibido a quem contraial'-
';0 para qualquer serviço, e receber jornal, quantia conven-
cionada ou pade desta, nào o f,\Zel' pelo lIlodo aj ustado, ou
n,10 preencher os dias eq 11ivalHl1tes ,'\ fi uan tia con tratada,
deixando sem motivo justitic,lllo (Ie cumprir o trato feito, c
cal1:-5anrlocom isto desarranjo e pl'ejuizo ao dono llo serviço:
pena de 5$000 a 20 '000, alem de pagara quantia recebid;i. Ex-
ceplnãn-so, pOl'e)ll:

S 1 o Os que, antes de retil'arem-se,restituircm a quan-
tia recebida, conyin<lo nisso o ,lona do serviço.

~ 2.0 Os que forem emprega(los Olll serviço publico.
!:j :~." Os quo, por doentes, não puderem trabalhar.
Ar1. lfi l. Para se tornarem efl'ectivas as di:posiçües

ilo artigo an tecetlcn te, precederá COllLra to, ainda q 110par-
tieulal', por escriptura, nu pl'osonciado P01' dua" tesL'lIlu-
nhas, quo declarem as condições Llo ajuste feito,

Art, 155. E' prohibido:
~ 1.0 Consent.ir nas t:t\'ernas ajuntamento 118 m'cra,'o,;.

fino nilo est'>j,10 t:OlllPl':lJH!O O YC'lHIl'dol' terá o cuida(lo d,.
despr::dir os quo liverolll cOlllprailo. ou não ii\'l'r(Jm ql1l'
l'azor ahi.

!:j.2.0 Vend'lr hnbillas rspiritllosas ao,; quo ja (J,;Liverolll
clldll'lagailos, 011 tl'<l1l.-erelll armas prohibi<las: multa do
J,'UOO:t : ()S;()()() () do duplo nas I'oincidoncia,;.

.Ar!.. \"ri. Todo ...;os pesos, medillas e balallças il(worú<I
ser al'(Jl'iilis, antos que pela pI'imeil':i vez se abra casa do
negocio, ou se estabole<;a o talho, O procurador da camara

ros q l1e aLra vossa ['om ossos genel'(l~, an tes de decorrido o
tell1[iu acima deelarado, nas povoações ou estradas.

AI'L I?\ A ealllara, logo quo lhe for [io,;sivel, tratará
II~ fazer ollIf1C<.l1'uma casa de liIorcado lia lugar mais COllVC-
nlente, observando ne.:sa conSLrlle(;àll as regras que a [ira-
t.iea tem aconsel hallo,
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farú carimbar a balança, medidas e pesos, estando certos
com o pal\l'üo. Os que não aforirem, na forma liesta dispo-
siçiío, sento lllultados em l:i '000 a ~O$OOO,

Art. 157, Os pesos, llledidas e balanças que as ca~as
do negoeio devem aferir, Sêto as (10 que servirem-se nas
vendas que fizerém, A camara L1oeial'al'á em editaes quao:;
sP.iüo os posos iudls(wnsavois.

ArL. 158. Todos os pesos serão de metal, e as medidas
iguaos as da m li fi iei pai idade.

Al't. 150, Quando a medida ou peso for menor, e não
for con hedd, I o cu Ipadü, será eomo tal c()nsi(!cl'aL!o e pu n)tlo
o (!Olh) ou ar!lllillistrador I!e casa de nrgiJcio. ou talho quo
usar de~ses pesos e mediduf', COIlla multa ,lo 10 .ooa a :!O$OOO.

Art \OU. Todos os pesos Illodidas e balanças deverão
e.;;Lal' limp ,o', som fondas, uom quobl'ulluras, de modo que
n<lo seja pr~judicado o publico: Illulta de 5$000 a 20$000.

TITULO G. o
CAPITULO UNICO.

Sobr'e a educação e SOCCOITOS dos expostos.
Al'L, 161. A camam, logo que puder, estabelecerá

lilna Casa destinada à rOI:epy1LOde expo"tos, para depois
sorem di~tribllido:; por al11Q,~.lIa vel'à na casa ou roda de
expo ..;tos uma am:.t de leite 'para amaltlentêu' os meninos
em quanto ahi estiv'~rem,

Art. lü~. Em quanto a call1ar:t não effectuar esta
casa, providellL:ial'<i, a I'e,;polto da criação das crianças des-
vai idas, COlll infol'mação do pa r()CllO o fiscal.

\rt. 10D, A camam cOldhi'á a cl'iação dos expostos
e t1e.;vali(los até ú idade de sete annos ú qualquer familia
ou po,;soa decente, mediante gl'atificaçãa razoavel.

Art. lG L Os meniuos orphàos pobl'es e desampara-
dos e os oxpa"tos sel'ê10 elltregues a quem os eduque até á
idarle de 17 auuos, o ~ervirií,) a 'Sf'IlS educadores gratuita-
mente rlllraute esse tempo, sob acondição de apreuelerem a
ler, e"crev(w (~contar uas e"colas publicas, onde as houver.

Ar!.. 105. 0" paes ele expostos que os reconhecerem,
serão obrigados, si tivel'em meios, a pagar sua criação o
el! ucaçàu a tê aos 7 anuos.

TOMO XXXXVI. P.\RTE l.&
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TITULO 7.0

CAPITULO UNICO.

Sobr'e impostos rnunicipaes.
AI't. 106. A eamat'a lllunicipal de~ta vilIa é autori-

....(Ia a ~obrar, doutro (lo cada auu', fiuauceiro ItIl1llicipal.
o segllltl tes Irnpostos:

~ I. o IJe cada 11:lIa casã de uegor.;io, 0111(jUO "o veucl,,-
I' rn fazendas s~ci.:as, generos s~ccos, ulOlhados ilflIwr,ados,
I 10 lll'l ri os e IIIUISgCJ:wros d" palz, sendo etlt 1I1t1l1Io>mo Iml-
e; o, 8. '000.

S ~ o Sendo na mesma easa, porem em oa leão di vor-
,D, po!'Leucente ao mesmo clono, lllaÍH G$OOO.

~ :~, o De cada C:Isa, de negocio de fazendas ou q ual-
fl~el: outra em quo se \'endereltl tamIJollI as drogas per-
IIlt!lu!as POl' e"ta postul'a, alem do imposto dos ~~ ulltece-
d nLes, Illais 5 '000.

~ 4.0 De cada uma casa dG negodo em que se vell-~$~(~O.lllOlhados de fura, inclusive saIo generos do paiz,

S .5 o De cada ullla casa de negocio em que SI) \'on-
Ilol'OIll somente goneros cio I)aiz a"'uarc!ente ou ristill0,- 000. ' o

li." De cad;l lima botica, 12$000.
!:i. 7. o De cada um masca te de fazendas seccas ou do

, l'Ill'U'lllitos, n;lo sendo III0l'ar!()I' uo termo, 60.000.
Para otrecti\'u. exeL:llção,d~~s(e S' são obrigados os ins-

,Jed'lres d(~I/u.art.olrão a eXigir do mascat.e quo appnl'OCel'
: o Sl'U I]ual'tetl'ê"io, a l'ospoctiv<l licença, cobrando sou i/ll-r )I'le, qll<ludo elle a n,10 apresento: Illulta de 10$OO() ao
t I'pector, que nào cumpril' esto devllr.

.S K o De cada um mascate de fazondas seccas r,u ar-
TIlrLrI li ito, Jnqradol' no termo quo nào tin)r C'Isa 'lbel'/'[, '0(.0 ' , ,., ,-:;i ) .

.~ a" Ll ',cada UIl1 mascate de fora do termo. 1]1lO
%11:" oi1t'as rio OUl'O, prata e pedras preciosas, IOO$ono.s lO. Ll Gada ll!:' l!lasca1e de I]IH) trata O S anteClJ-

r!Ollto, son(!n lllOra<!or no tormo, 50$000.
S 11. D,) cada Ulll dentista, 20$000.
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S 3.0 Por um presepe, 10$000.
~ 4.0 Por cada espectaculo de touro ou CUlTOS, 100$.
Art. JGS. Todo o fazendeiro ou agricultor Ó obrigado

a contribuir annualmente: .
S 1. o 0" que ti verem de u ma a tre. praças de ser-

"iço de roça, com 2$000.
S 2.. Os que ti verel11 de tres praças de ~erviço do

roça para cima, com 5$000.
Art. 169 Todo o empregado publico de nomo:Jção do

govol'l1o imperial ou provincial, cujo titulo del'a SOl' re-
gist.ratlo nos livros da camara, pagará pelo rl'gistro
:3$000.

Quando a nomeação fo[' do juiz de direito ou elo juiz
Illunicipal. se' c••b:arú pelo rtlgbtl'o do tltul" ~oml;lIte
2$000. o igual q Ilantia pelo de titulo de llomeayào con-
ferida pela Clrnal'a pam empl'eg'os estipelldiado~.

Art. 170. Cada um caldeireiro que lllasCatear no mu-
nicipio as obt'as de seu omcio.de qualquer materia que ~eja,
pagara pela licença 20$000, a qual servira durallte o ex.-
ercicio.

Art. 171. Os que trouxerem marmota, realejo ou
qualquer outro objecto, por cuja ex.hibição cobmrem qual-
quer quantia, pagarão igualmente 20$000 pela licellça.

Art. 172. De cada lim barril de aguardente do paiz,
importado por fabricante de fÓl'a, para sei' vendido neste
municipio, se cobrará 320 róis.

Art. 173. De cada engenho movido por boi~, para
moor cann<lS, o qual não est,;ja sugeito a impostos geraos
ou provinciaes, se cobrará l4000.

Art. 174. De cada. commerciante que vender tr'opa
hrava, para isso importada, so cobl'ara, a titulo de licença,
20$000.

Art. li5. De cada baile ou qualquer espectacu10
.dado no paço da camara municipal, se cobrara 5$000 pela
lic'mça, que po(lerá ser dadapelo presidente, com () onus de
sal' indemnisado qualquer damno, que porventura occasio-
nar-se.

Art. 176. De cada mascate de generos que não esti-
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~ 12. De calla um retratista (lue tirar
quall[uel' ~ystema, 20$000. {' .

" l~). UH cada 1110:1 loja ou tenda de o I1CI<'S,em .qu~
.'j . • tI' 'i'le,; comprehendldm; otmba1harem Ilnus ou mais o IV, "

aprendizes, 4$000. . :JO$OOO
~ \4. Pur um dia ou tarlle de ~()1antlln, _. . ,
~ 15. Per ca(~a noite de cava11lnhos, ou qualquel e -

puci'l\';u\o O'}'mna::;tlCo, 10,000. f' 1
J 'E .. cep~li:l().~e os e,;pHctac.ulos conced.i~os a bene lClll (

I[lJalqllOI' igroja ou e,;tabelecl.llIonto publ~IJ~'d ' ')~$úOO
~ lG. De ca,la ca"a de Jogos perllllltl o~, _o.. .
~ 17. \)e cada cabeça de gadu vaccum, que se Ill,\-

tal' I;ar<l vonder. 1$200. . . t.S 18. De carla casa em que se vender carne ,to ,I-

lha, 4$000. t t Só) p"lra~ 19. De cada licença de que tra a o ar. ,), , ,
ex.cav~lçõo,;, 2. 000.

~ 20. De ca(la licença d.:J que trata o art. 71, p:tl'a
tirar 0';1001:1", 5$000. -3S 21. Do carla licença de quo trata o art.;:, , para
c:tlacumbas, lO.~OOO.

~ 22. Do c:lda liconça de que tratão os arts. 23 o 2.1,

2$000. l' o se vons;:. ')" De carla nma casa (e negocLO em qu .-
~ v,), I' t do R 4 o mal'der ~buarllellte do llaiz, alem (O Impas o ~ ..

20 O~O:Ú. De cad:l casa em qu~ se vendei' .agua,rdollte
:-:; 1 d e'lo \)at'rl'l p"ra CWiU alem do llnpo::;to dosporatac:uo, em, , .• " ,

S 4." o :2:3. mais 100$000.. " b 1 '_
Exceptuão-~e o~ engenhulros e fabricante" e~tal e ~CI

dos n; mUllicipio, qUH t~nllo. negocio, ficão isentos (O IIn-
po~to de~tlJ paragrapho. . tr". Art. 167. Os fe:>teiro~, procuradore:>, (lIrec)1 e:-;. ou
adores pagari'lO pela licença: 10$000S 1 o Por um dia' ou tal'lle de cavalhadas, .

~ ')'0 PC)!' uma representaçãO theatral. d~ quo o e~-:-:;_. r ovelld' pecunl' -prezal'io, companhia ou aetores lt'<.lfem pr
rio. 10$000.
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FOLHA N, 1.

Re[ulamento n, 83,

TOMO XXXXV!.

, O Presidente da Provincia, usanlIo lIa autorisaç:10 con-
tida no n. 1 S 3.' al't. 4." lIa lei n. 247Q do Udo Novombro
do 1878, determina que, na cobrança do imposto sohro o sal
se observe o seguinte '

Regulamento.

~rt. l.. O imposto sobre osaI, creado pelo 13 3,. al'L 4 .•
da 101n. 2470, será cobl'ado nas l'ocebodorias da provincia,
por uma vez somente, do modo seguinte:

I 320 réis pelas sacas de 120 kilogramrnas.
II 160 « pelas de 60 kilogrammas.
III 80 « pelas de 30 ki logram mas.ry ~O ~ pelas lIo 15 kilogrammas.
Não mt1111rá para a alteração da taxa ° oxcesso ou do-

cI'oscimento de 2 kilogramlllali nas sacas lIIoncionadas om os
ns. lo lI,ou lIo 1 nas referidas em os ns, UI o IV.

Art. 2.. Si alguma das sacas indicada~; lIO art. antoco-
,Io.nto conti>:er menor quantidado, nem (lOt. isso so reduzirá
o Imposto; SI porom for maior o poso, sera oxigitla a taxa
na raz,lO de 2 e 2/3 por kilogmmma,

Art. 3.° Si. a quantilIado declararia. pelo contribuinto
for dolosamen te lIlexacta, em voz da' taxa e 't<lbelecida, pa-
gará ello a multa de 4$000, si o excosso 110 peso se !verifi-
cal' em relação a alguma das sacas tri ou taclas em 320 ou 100
róis; o de 2$000, rola ti vamen te a cada u ma das ou tms.

~\rt. 4.• _ A.s vendas de sal nos tlivet'sos rnunit;ipios lia
pl'OVIIlCla fica0 Isentas do quaesquer taxas municipaos,

Art. 5." . A,s multas de quo trata o art. 3.", sor,10 impo.~-
ta~ pelos admmlstradores ele I'ocebollorias, com rocurso para
Olllspector da. thOSOIlraria pl'Ovi ncial, no etroi to simplos-
mo,nto devolutIVO. Este rocurso será interposto pelo contt'i-
bumte no prazo de 8 dias.OURO PRETO, 1880. TYP. DA-ACTUALIDADE.
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verem comprehendidos nestas posturas, se cobrará, a titulo
de licença, 10$000.

Art. 177. Ao procurador da camara compete a co-
brança e arrecadação dos impostos municipaes, per~orrendo
o municipio tantas vezes quantas forem necess~rlas p~ra
effectual-a de modo que no fim do anno financeIro esteJão
realisadas: percebendo por isso a porcentagem que for
marcada. . .

Art. 178. Quando os impostos mUlllCIpaes não forem
de prompto pagos, proceder-se-ha executivament~ á sua :0-
brança, do mesmo modo que se procede a respeIto dos Im-
postos provinciaes. " _ '

Art. 179. Revogão-se as dISPOSIÇOCSem contrarIO.
Mando, portanto, a todas !ls autoridad~s a quem o conho-

cimento e execução da refenda Resoluçao pertencer, que a
cumpr~o e fação cumprir tão int~irament~ COl~o, nella s.o
contem. O Secretario desta ProvinCIa .a.(aç~ Impl'lml~, p?bh-
cal' o corror. Dada no Palacio da ProsldenCIa ~a ProvlllCla do
Minas Giraes 1101 oito diall do mez de JaneIro do anno do
Nascimento d~ Nosso Senhor Jesus Christo de mil ~itocentos
oitenta, quinquagesimo nono da IndependenCla e do
Imperio. ,
(L. S.) JOAQUIMJoSÉ DE SA.NT ANN .•.•

Para. V. Exc. ver. .
Ezequiel Augusto Nunes. Bandetra 11. Io.z.

Sellll.da e publicada nesta SecretarIa aos 27 de Abrrl de
USO. . . .t

Camillo .Áugusto Jlarta dI Brt o.
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LIVRO DA LEIMINEIRA
1879.

TOMO XXXXV!.

MEMBROS DO CONCELHO DIRECTOR,

INSPEC'I'ORES DE COMARCA,
Delegados e membros dos concelhos pa,'ochiaes.

SECÇÃO 1.•
DO INSPECTOR.

Art. 2,' O inspector geral, a quem são subordinados
todos os estabelecimentos publicas de instl'ucção e os parti-
culares subvenclOnados, tem as seguintes attribuições:

~ 1.0 Dar expediente a todos os negocios cOllcer-
nentes a instl'ucçàO publica.

S 2. o Inspeccionar os estabelecimentos de instl'ucção
e fiscalisar o seu regimen e methodo. '

O presidente da provincia, autorisado pelo ~ 8 .• do
art, 3." da lei n. 2476 de 9 de Novembro de 1878, deter-
mina que sobre o ensino publico e particular da provincia
se observe o seguinte ' I

Regulomen to.
TITULO 1.' '
CAPiTULO 1."

Da {tScalisação, administração e inspecção do ensino.
Art. L" A direcção e inspecção do ensino publico e

particular subvencionado pertencem ao presidente da pro-
vincia, que as ext.:ercerá por. meio dos seguintes funcciona-
rios:

O secretario,
CAMILLO AUGUSTO MARIA DE BRITO.

Art. 6.. Nos conhecimentos que se derem aos contri-
buintes far-se-ha expressa declaração do numero de sacas,
peso de 'cada uma e taxa respectiv3: ou !llulta. .'

Art, 7." Ficão revogadas as dIsposIções em ,contI 'iflO,
Palacio da Presidencia da Provincia de Mmas Geraes.

Ouro Preto, 20 de Março de 187\).
MANOEL JOSE GOMES REBELLO HORTA.

Nesta secretaria foi publicado o presente regulamento
aos 20 de Março de 187\).

OURO PRETO, 1880. TYP. DA-ACTUALIDADE.
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S 3.' Velar pela execução do regulamento e leis

sobro o ensino.
~ 4.0 Visitar as bibiliothecas publicas, assim como,

por si e por seus delegados, as escolas da comarca da capi-
tal, pelo menos uma vez no anno.

S 5.' H.esponder âs consultas, e dar decis'ões sobro
todas as questõos relativas á. inspecção e admi:listração do
ensino publico.

S 6.' Contratar o ensino das escolas nocturnas e do-
minicaes.

S 7.. Presidir aos concursos dos candidatos ao pro-
fessorato. verificar as provas de capacidade profissional
que tenhão exhibido perante as escolas normaes, e apre-
ciar a sua capacidade moral.

S 8.' Ex~rcer escrupulosa vigilancia sobre as des-
pezas decretadas e necessarias para esse ramo de serviço.

S 9.. Mandar proceder a exame nas casas construi-
das para escolas, de modo que sejão vastas, arejadas e sa-
lubres.

13 10. Promover a fundação de bibliothecas popu-
lares.

S 11. Promever a reunião dos professores para con-
ferencias pedagogicas.

S 12. Exigir informações das autoridades subalter-
nas da inspecção sobro o procedimento dos professores, e
mandar publicar o extracto das exposições annuaes que
devem fazer, da situação. moral. e material das escolas.

S 13. Propor ao presidente da provincia, com previa
audiencia do conselho director:

l.0 A. compra dos livros e compendias appropria-
dos ao enSll10.

2 .• Os novos methodos e systomas de ensino, depois
de experimentados por si e sous agentes, expondo o grão
de aproveitamento que produzirão.

3.' O programma das escolas primarias é dos cursos
das escolas normaes, assi~ como do exame para a admis-
são nesses cursos, e do concurso para os candidatos ao
1)ro[essora to
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4.' O regimento interno dos estabelecimentos publicas

litterarios.
5. o As escolas particulares que devem ser subvencio.

nadas, procedendo informações das camaras municipaes.
(l.o A jubilação .dos professores.
7. & A concessão de gratificações extraordinarias aos

professores.
8. o A creação, suppressão ou remoção de cadeiras.
S 14. Propor ao presidente da provincia:
1.o A nomeação e demissão dos professores.
2.' A nomeação e demissão dos inspectores de comar.

cas e seus supplentes.
3. o Os professores que devem ser nomeados secretarios

dos externatos.
4.' A nomeação e demissão dos empregados das biblio-

thecasl provinciaes.
5.' A concessão de diplomas de norma listas aos alu-

mnos das escolas normaes que tiverem concluido o curso, e
aos individuas que perante o inspector gerallle mostrarem
para isso habilitados.

S 15. Nomear e demittir os delegados parochiaes
e seus supplentes, e membros dos conselhos parochiael.

S 16. Nomear substitutos aos professores impedidos e
faltosos da comarca da capital, e approvar a nomeaç:to
de taes substitutos, feita pelos inspectores das outral!l co-
marcas.

S 17. Nomear e demittir os porteiros e continuos da.
I!lecretaria, lyceu, externatos, escolas normaes e outros
estabelecimentos.

S 18. Deferir juramento e posse a todo! 011 {unc-
cionarios da instrucção publica.

S 19.. Attestar a frequencia dos professores do ly-
cou, oscola normal da capital e aula de pharmacia, do
bibliothecario da capital e inspectores das comarcas.

~ 20. Visar os certificados que aos professores e
mais empregados da instrucção publica forem passados
polos inspectores de comarca e delegados. .

S 2l. Suspender as cadeiras de instrucção primaria
TOMO XXXXVI P.A.RTI!l 2.&



SECÇÃO 3."
Dos INSPECTORES DE COMARCA.

Ad. 11. Em caJa t:omal'ca haverá um inspector e IIIll
supplente, nomeados pelo presidente da (ll'ovincia, sobre
proposta do inspector geral, tI'entre os cil!al!ãos (IUO mais se
tenll:lo <listinguido pelo seu civi~mo e del!it:açãú a este l'amo
de serviço.

Art. 12. Compete-lhes:
1.0 Visitar as escolas publicas pedencentes à sua co-

mal'ml., que forem designadas pelo inspector geral.
~ 2.~ Nessas visitas examinal'ão:
1.0 O procel~!lll~nto lp'oral e civi! dos proi'ossures, o mo'"

do pelo qual transmd,tem seus eonheclmentos aos a!ulllnos' si
observão o prograulma do ensino; si sllo assidnos 110 cu'm-
pri men to da seus deveres; si tmtito cariniJosamen t.o 0'-
alnJl1nos. .

2. ° A casa da escola, suas condiçi>os hyg-iqn it:as e COIll-
modidade para o numel'O de alulllnos que a fl'eq~lOnLão,
'ro~lO XXXXVI. PARTE 2,& . .
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l;t capi tal, serão substi tuidos em sua maioria, de UOUSelll
deus annos.

Art. 5.° As sessões ol'dina'l'ias serão t:elebraelas na 1.&
quinta feira do mez,e as extraorelinarias, quanelo forem con-
vocadas pelo inspector geral, que presidirá umas e outms.

Al't. 6.' O membro do concelho que faltar a duas ses-
sões sem causa participada, perderá o lugar, e immediata-
mente será noml~ado outr'o.

Art. 7.° Não haverá sessão, som que estejiio pre entes
tres membro, o para tratar' ela imposiçàl) elas penas de sus-
pensão e perda de cadeira, é necessario o comparecimento
dc todos.

O secretario será o mesmo da inspector'ia gemI.
Art. 8.° Dividido em duas secções, tendo cada urna o

seu rela~or, non~e~do pelo inspectol.' geral,. será escripto e
submottldo á decI 'ao o parecer q UI) tI ver maIoria de votos.

Art. 9.° Compete ao concelho diroctor omittir parecei'
alem do que está disposto no S 13 do art. 2.°, sl)bre as pe!la~
do su 'pensão e perda de cadeira em quo tiverem incorrido
os professores.

Art. 10. No regimento interno o concelho determina-
ra o pl'Ot:esso de suas sessõds e dos trabalhos que lho por-
toncem.

-G-
ou secundaria da comat'ca da capital que não tiverem a fre-
q uencia legal, e as de ou tras COIll.lrCaS que pela mesma ra-
zão nào tiverem sido Sll 'pen;as pelos respectivos inspectores.

S 22. Tomar conhecime!lto das faltas e irregulari-
dades dos professores, :;ujeitas ás penas de admoestação,
l'eprehensflO, III u!ta e suspensão, julgando-as conl audiencia
do c,)n'.~elho ciirector.

S 23. Marcar o prazo em que devão os professores en-
trar em exercI cio, e liue será de 30 a 80 dias, conforme
as di:-tancias.

S 24. Conceder aos professores licença até oito dias
cum ordenado e até trinta dias sem vencimento algum.

S 25. Designar os membros quedevem servil' em cada
uma das :-ossões do CO!lcelho direct'Or e nomear. o relator.

S 2ó. Fazer inscl'ever em li \TO proprio as pessoas quo
tiverem prestado donativos e serviços relevantes á in-
.tt'ucção.

S 27. ,A.presentar ao presidente da provincia, um mez
antes da reuni:'i.u da as.sea:blea provincial, um relatorio,com
todus os e.c~aret:i!l1Gntos e proPdsÜts,acompanhac1o do mappa
estatistlco uas escolas, do orçamento da despeza a fazer-se
com o pessoal e material do en,;ino.

S 2:; Haver como justificadas, indepelldente de qual-
quer do~umento, até tres faltas por mez, de cada einpre-
gado da secretaria e professores do lyceu, escolá nOl'mal
da capital e aula de pharmacia.

Art. 3.° O inspectOl' geral será subtituido em suas
faltas e impedimentos, nào excedentes a 15 dias, pelo sc-
çretario; ext:etlenrlo porem o impedimento a esse prazo,
o presidente da provincia poderá nomear quem o substitua.

SECÇÃO 2.-

Do CONCELHO DIRECTOR.

Art. 4.. O concelho directol', que será composto de ti
membros; dando-se-Ihes outros tantos substitutos, tem POI'
fim au'\.iliar o Ilesenvolvimento do ensino por meio da in-
specção, aclmiu,istTação e fiscalisação.

Os seus membl'os, nomeados pelo presidente da provin-
Cia, sobre proposta do illspectúr geral, d'entre os profe"sores
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3. o A disciplina, a ,ordem e regularidade das liçõe5,
notando todos os abusos que observar. ., '

4. o Os livros de in ven tal'io da 1~~IHlta, da matncu la,
do ponto, dos termos de ex~me e de visItas. , .

5.0 Os compendios e ltvros eleme,ntares que eXls.te[~
ou faltão na escola, quaes os necessano~ p~ra.os melHno:;
pobros indagando como se tem feito a dlstnbUlção.

~ '3. o Fazer durante a visita uma. prelecç~o so~re o
assumpto de pedagog,ia qu~ for apropriado á slt~açao da
escola, e assistir ás lições, mterrogando os ,alumnos.

S 4. o Enviar ao inspector geral COpIa do termo de
visita, no qual dará conta dos f~ctos.observados., .

S 5.. Reunir, sob sua presldenCla, com a asslste~cla
do delegado, o conselho paro?hial, prOl)Or-lhe. as medl,das
que julgar convenientes aos mteresses d~ enSIllO publIco,
ou vil-o acerca da creação de nov~s ~adelras, e despertar
em cada um de seos membros o maIOr mteresse pelo desen-
vol vimento da instrucção.. . . cr _

S 6.0 Verificar, por SI e por .m,termedlO do~ d~l~?a
dos o alistamento dns menores em Idade escol,ar, Illdao~n-
do da frequencia daq u~lles q~e residem no perlmetro asslg-
nado para o ensino obrlgaton.o. .' . , .

S 7.0 Persuad.ir, por SI e por IIItermedlO de ~essoas
activas e humanitanas, os paes, tuto,res, educadores, amos
e protectores, a que mandem os menmos para a.s escolas.

S 8. o Fazer-lhes intimação para o cumpnmento des-
se dever, e não sendo cumprido, impor-lhes as multas que
por leis e regul~mentos forem marcadas, com recurso ne-
cessario para o mspector geral. .

S 9.. Solicitar informações sobre as escola.s livres,
examinando o seo methodo de ensino e o aproveitamento
dos aIt,mnos.

S 10. Visitar as escolas livres subvencionadas, para
informar si os subsidios são bem empregados.

S 11. Animar a fundação de escolas livres, a orga-
nisação de associações que tenhão ~or. fim estabelecer ~~ylos
ã infanda, e colher m~ios peeumanos para prOp?rCl~nar
vestuario e calçado aos menmos pobres que devem Ir ás es-
colas.
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S 12." Indicar ao inspector geral as escolas livres e os

e tabolecimentos particularos que estão no caso do SOl' 5UO-
Tencionados.

, S 13. Excitar o int~resse p~l~ instrucção, da parto
d?s ho~ens d~ vontade act,lva,o solIcitar do góverno as pro-
VidenCIas que Julgar proprlas para o seu desenvolvimento.

S 14. Propor a nomeação de pessoas idoneas para de-
legados,e supplentes, de professores interinos, assim como
sua demissão.

S 15. No.mear substitutos aos professores impedidos
e faltosos, medIante a ~pprovação do Ínspector geral.

S 16. Conceder llcença aos professores até trinta dias
dentro de um anno, sem vencimento algum.

S 17. D,ar juramento e posse aos empregados da in-
strucção publIca de sua comarca, que ainda o nito tiverem
prest.ado.

~ 18. Admoesta~ e reprehender os professores publicos
e mais empregados da mstrucção publica da comarca.

S 19. Certificar a frequencia dos empreg"ados do sua
comar~a, para que possão receber seus vencimentos, e visar
os certIficados que para o mesmo fim derem os delerrados aos
pI'of'essores publicos e particulares Rubvonciollado~.

S 20. Propor a suspensão de cadeiras, quando não
tenhão fre~ue~cla legal, acompanhando a proposta de pro-
vas que a JustIfiquem.

.S 21. Impor as multa~ que por ~ei são de sua compe-
tenCla, com recurso necessarlO para o lllspector creral.

~ 22. Remetter á secretaria, até aos ultiJ~os dias de
JanOlro e Julho, um quadro demonstrativo do numero de
escolas ~ublicas, escolas l~vres e estabelocimentos particu-
lares de IJ1strucção que eXlst.ão na sua comarca, dos nomes
do' professores, directores, alumnos e das matarias" leccio-
nadas.

Art. 13. Aos inspectores de comarca, onde houver
escola normal, compete, alem das attribuições já mencio-
nadas:

1.o Presidir ao concurso e exame para o magisterio
primaria.

TOMO XXXXYI. PÁRTE 2."
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2.. lome,u' examinadores ti'entre os prüftl~sore,; da
escola normal para os examo;; de capacidade rios candidatos.

3.• Remetter, lindo o aeto, com informação sua, as
provas escriptas e mais papeis concernentes aos referidos
exames.

Art. H. O inspector de comarca, alem da grat iflca-
ção marcada na tabella,terit mais outm de 400$OOÚ,pela di-
recção dos externatos e escolas nürmaes.

13 UlllCO. Essa gt'atilicação será paga semestralmente,
em vista de attestados da inspectoria geral, que lhes serão
passados, somente depois de entregues os mappas, quadros e
a copia dos termos de visita.

SECÇÃO 4.a

DOS DELEGADOS.
Art. 15. Havera om C.lda freguezia da provincia,

districto ou povoaçM onde existir escola publica ou liVt'O
subvencionada, um delegad,o e um supplente, de nomeação
e demissão da inspecLoria geral. sobre proposta do inspec-
tor da comarca.

Art. 16. Aos delegados compete:
13 l.0 Visitar mensalmente as escolas, fazendo os

ex.ames prescriptos no 3 2. o do art. 12.
13 2. o Enviar aos inspectores de comarca as in for-

mações qUf\ obtiver sobre os methodos do ensino, frequencia
Q adiantamento dos alumnos nas escolas livres, e a dacla.
raç,'(o da data em que são abertas elfechadas, assim como,
até aos dias 15 de Janeiro, Abril, Julho e Outubro, os map-
pas das escolas e estabelecimentos publicas e particulares
subvencionados, contendo o nome dos alumnos, dos pro-
fessores e directores.

13 3.0 Communicar ao inspector da comarca o dia em
que os proftlssot'es publicos começarem ou reassumirem o
exercicio, o em que entrarem no gozo de alguma licença ou
fecharem a escola por moti vo de permuta, remoção ou tie-
missão.

13 4.. Dar guia de matricula aos alumnos que preten~
derem frequentar as escolas pu blicas ou subvencionadas.

S 5.0 Atlestar a frequencia dos professores publicas
@ subvoncionados,para que possãO receber seus vencimento~.
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~ O.. ~omm~lnicar sem demora ao inspector (la comarca
qualquor llnperll~ne~lto (los pl'ofessol'es publicos ela parochia,
ql\~ exceda de 1.) cItas, a fim de que lhos seja nomeado :-ll-
b.tItlltO.

~ 7.. Fazer :~dmoostaçõJs resorvadas aos pI'ofessOl'es
publiCaS e subvonclOnados, pot' fal ta de cu m pt'j men to de de-
VOI'OS,o pedir ao inspector da COllHll'ca [ll'ovidencias nos
casos em que meroç:l puniç:io mais sovera, com previa' deli-
beração (lo concel ho parochial.

S 8.~ Nomear examinadores para as escolas publicas o
~ubvonclOnadas, e presidir aos l'especti vos oxamos na I'al ta ,lo
11lspector. ' .

S \).0 Fa7:er invontariar os movois das oscolas na en-
t.~a~la dos pr~l~s~ores nome~(ios ou ~emovidos, o quando dei-
X ,li em o exet CICIO. Destes lIlventanos, que serão assignac\os
polo nel.egado e professor. 11mexemplar set'a remettido á in-
spectot'Ja geral,. fi~ando ou tro em poder do delegado.

~ ~O.. Pt'esldlr ao concelho parochial, e convocal-o ex.-
traol'dll1artamen te, quando julgar necessat'io.

S ~L_Promover, por si e por meio do mesmo concolho.
sllbscrlpçoes entre os seus comparochianos para constrllcções
ou l'e~aros da casa de escola, mobilia, utensis e objectos ne-
cessanos aos alumnos pobres.

S 12. IndagaI', POt' si o por meio dos membros do con-
celho, qllaes os ~neninos que, moran,]o no perímetro assig-
na~lo Pl1;l'a o enslllo obrigatorio, deixão de recebGl' o ensino
prunarJO.

. !3 ]3. Procumr, por. si e polos mesmos, porsuadir, por
meIOs brandos e SllaSOl'lOS, os paos, tu tor~s e ed llcadores,
amos e protectores, a que os mandem para a escola. .

S 14. yazer-Ihes intit!lações pua o cumprimento ,Iesto
(I~ver, e .nao sendo cump~')(lo. dar do tudo parte ci rcumstan-
clarla ao lIlspector da comarca, que impora a pena do re-
gulamento.

Art. 17 Aquelles q.ue edHlcarem ou offerecerem casa
pal'a escola, serão prel'el'ldos para (Ielegados parochiaes.

i~rt. lI:>. Na~ fa.\t:~s e impedimentos do delegarlo e sup-
pl,.lIlt.o, suas attl'lbulço~s serão ex.ercil]as pelo juiz de paz,
membro do concelho parochial. .

SEcçAo 5.&
~os CONCELHOS P \ ItOCIIlAES.

Art. Ifl. Os (jl)llcolh()s parochiaes sel'ão compostos 110

TOMO XX:XVI. PARTE 2."
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CAPITULO 3."
SECÇÃO. 1."

Das escolas publicas, suas condições e regimen.
Art. 20. Em cada freguezia da provincia poderá haver

uma oscola publica primaria para cada um dos sexos, o !lOS
districto~ mais populosos fica livre ao presidento da pro-
vincia crear uma para o sexo masculino, sobre proposta do
inspector geral. .

Art. 27. As escolas primarias serão divididas om dous
gráos, sendo consideradas de 1.0 grae as que tiverem suas
sodes em freguezias o districtos, e de 2.0 as de vil!as o cida-
des. Nas pI'imeiras O ensino compl'ehenderft:

I.. In~trucção moral e religiosa.
2.° Leitura o escripta.
3. ° Noções esse!lciae.~ de grammatica.
4,. Principios eleme!ltares de arithmetica e systoma

comparado de pesos e IIleclidas.
Na' s~gundas, alem daquellas materias, comprehon-

dora: . ,
5.. Toda a arithmetica com suas appÜcaçõos pratica:,:,
6." Elementos rle geographia, histol'Ía do Brazil, prin-

cipalmente cle Minas.
7. o Leitu ['a explicada cio ovangolho e histaria sagrada.
8." NC.lções praticas de geometria e desenho liuear.

Nas do sex.o femiuino o ensino comprehonderà tambem os
trabalhos de agulha e economia domestica.

S unico. Conforme a situação da escola, apreciada
pelo concelho director, pode o inspector gl3l'al determinar
que nella seja ensinado qualq uer ou tI'O ohjecto de instrucção.

Art. 28. Serasuspenso o ensino da escola que não ti-
vor sido effecti vamente frequentada em um trimestre por
20 alumnos ou 15 alumnas.

Neste caso, si houver no lugar esc(')la livre, nos termos
do capitulo 2 .• , recebera o subsidio constante da respectiva
tahel1a.

O me.\mcl sllbsi(!io será daf!o ;'\8 e;;colas !ivI'es que forem
c'tabelocidas em localic1a'!es distantes (las escolas publicas
mais de (\ k ilomotros.

Art. 29. Quando ambas as oscola., f!a parochia ou al-
TONO XXXXVI. PARTE 2."
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respectivo delegado e dous cidadãos esclarecidos e de influ-
encia na localidade, devendo ser nomeados de preferellcia
para estes cargos o parocho e o primeiro juiz de paz.

Art. 20. Os concelhos parochiaes se reunirão, pelo me-
nos uma vez em cada trimestre, e extraordinariamente,
sempre que forem convocados pelo delegado respectivo, a
quem auxiliarão na fiscali'sação das escolas.

Art. 2l. . As suas attribuições são a$ seguintes:
1." Fazer o arrolamento dos meninos que estejão em

idade de frequentar as escolas.
2." Publicar o arrolamento, receber as reclamações e

decidil-as dentro do prazo de 15 dias, formando, segundo o
modelo n. I, o quadro,que remetterli. semestmlmente ao ins-
pector da comarca.

3." Administl'ar as caixas escolares,
.1." Velar em que a paroç:hia e seos districtos tonhão as

escolas necessarias, e em que todos os moninos na idade pro-
pria receMo a instrucção elementar.

5." Dar seo parecel'sobre as faltas conmettidas pelos
professores e as penas em que tenhão incorrido.

CAPITULO 2."
DO ENSINO PARTICULA.R

Art. 2"2. E' permittido aos nacionaes e estrangeiros, ás
associações civis e religiosas, ensinarem livremente, fundar
estabelecimontos de educação e de instrucção, sujeitos uni-
camente li. vigilancia exigida pela ordem publica e respeito
dovido aos bons costume~.

Art. 2:3. As escolas e ostabelecimentos livres podem SOl'
subvencionarios, tQIHl0 prefel'oncia:

l." As salas (le asylo, funfladas por senhoras, para e(lu-
cação e instrucção de meninos de tres a sete annos de idade.

2,° As escolas de ensino profissional e de instrucção pri-
maria, nos lugares om que não oxistirem escolas publicas.

Art. 24. Não serão concedidas subvenções a estabele-
cimentos que não tivorem commuuicado ao d~legat1o da pa-
rochia a eiloca da sua installação, denominação e local, pro-
gramma dos esttHlos e pessoal empregado no ensino, e quo
não enviarem a relação dos alumnos, indicando sua filiação,
idade e aproveitamon to.

Art. 25. Desde que os estabelecimentos forem subven-
cionados, (Jcão sujeitos á fiscalisação e inspecçito prescriptas
neste regulamento.



-14-
guma dellas não tenha a fl'equencia)egal, podorá o ins-
pector, ouvindo o concelho parochlal, l'eunil-as sob o
regillle.J1 da professora. Nesta' escolas mixtas é prohihida
a 1'1'011 uencia- de alulllnos maioros de 12 annos. .

AI'L. 30. 1'\0:'. lug:lI'es em que houver oscola publica
para o sexo feminino, e numero lle alull1nos :nferior a 00,
não sorá' creada Olitra para o sexo mas~u lino.

Art. 31. Poderão SUl' adlllittidos na escola d'o soxo
fóminino moninos até a idade tiQ 12 annos.

Art. 32 Logo que qualqullr escola publica apresento,
durante um semestre, a freq lIencia elTecii va de 60 alulllnos,
crear-so-lIa outm em distancia conveniente, ou serú no-
meado um professor adjunto, que fuuccionará sob a direc-
ç,10 do proprietario, e o auxiliará no desemponllO de tOllos
os trabalhos escolares, com a cat(~gl)ria e vencimentos (\0

professor d~ 1.o grúo.
Art. :33. Para o ensino primaria de adultos,pollerá o

ovel'l1o crear escolas noctul'lli\S ou (lominicaes nas cidal\os
r;lais populo"a~ da provincia.

~ ullico. A I"rel\l1cncia legal destas escolas, para sua
conserva<,:ào, será de 30 alulll110S.

Pelo accres(:imo de trabalho, terão os professores pu-
hlicos que forem (\esignarJ.os para regei-as pelo inspcctor
gemI, COIII approvaçãll do presidente da provincia, na capi-
tal-a gratificaç'-io annuai de 400$000 e nas outras cidarIes a
de 300$000.

Art. 34. A matricula rIos alurnnos e alumnas de in-
st!'ucç110 primaria estará aberta todo o anno.

Art. 35. Não serão admittidos á matricula e à fl'o-
CI uencia nas escolas:

1.0 Os quesolTrerem molestias contagiosas ou que não
tiver&llll sido vaccilla(los.

2.' Os meuol'es de 5 anuas e llIaiores de 14.
3.0 Os escravos.
Art. 36. A matricula será feita em qualquer tempo

pelo pl'ofessor, em vista de guia, passada p,)lo delegado pa-
rochial, ua qual declarará o uome do pai, tutor, curador,
amo ou protecto!', sua residencia e estado, o bem assim a
natural idade o idade doalumno.

- 15-

Art. 37. As recompensas de bom comportamen"to e
aproveitamento nos estudos serão:

Lugar de digtincção na classe.
Bilhete do boas notas.
Premio anuual.
Os meios disciplinares serão:
1. o Admoestação particular.
2.' R'~prehensão na aula. ,
3' Perda do lugar de distincção na classe e ele boas notas
4." Tarefa de tl'abalho fora das horas,
5, o ExpulsãO. •
Art. 38. Em todas as escolas só haverá lição uma

vez por dia, sendo as horas lectivas das 9 da manhà ás 2 da
tarde, ou das 10 ás 3, conforme for mais conveniente a lo-
calidade.

Art. 39. Haverà em cada escola um livro:
1.o De matricula dos alumnos, rubricado pQlo respec-

tivo delegado e escripturado conforme o modelo annexo.
2. o Do pon'to diario.
3.° De inventario.
4. o De termos de visitas o de exames.
Art. 40. Nas escolas primarias olementares começa-

rão os exames no dia 1. o de Dezembro, presididos polo ins-
peetor d1\ comarca nas cidades e v illas, e pelos dolegados
nas freguezias.

Art. 41. 03 exames scrão,ou rIe habilitação,para ava-
liar-se o grào de aproveitamento dos alumnos, ou filmes
para serem declarados prompLos os que forem approvaJos
em todas as mate rias obrigatorias.

Art. 42. Serão feriados nas escolas publicas, alem
dos domingos e dias de guar(la, as 5.no feiras de cada so-'
mana em que não houver dia santo ou feriado, os de
festa nacional marcados por lei, os do carnaval e de cinza,
d(l2." até 4." feira inclusive, os da seman,\ santa, os da.
pascoha, o dia de finados e o tempo quo decorrer depois
dos exame" até 7 de Janeiro futuro.

Art. 43. As professoras podem reger as escolas para
O soxo masculino.

:rOMO XXXXVI. PARTE 2."
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_ Art. 44. Nas escolas publicas só serão admittidos
livros que tenhão sido approvados.

Art. 45. São garantidos premios aos professores que
escreverem compendios o livros para uso das escolas.

Art, 46. No regimento interno das escolas 13eesta-
belecerão regras para os exercicios escolares, empregos dos
meios disciplinares, forma e epocha dos exames dos ~IUlfl-
nos, e para outros objectos que não ~e acharem aqUi ex-
pressamen te regulados.

SECÇÃO 2."
DO ENSINO OBRIGATORIO.

Art. 47. E' obrigatorio para os meninos e meninas,
entre 7 e 12 annos de idade, o ensino das seguintes, ma-
terias: instrucção moral e religiosa, leitura e escripta,
operações praticas de arithmetica e systema legal de pe-
sos e medidas. I

Esta obrigação porem sÓ pre:aleco para os qt~e re-
sidirem dentro do raio de dous kl1ometros, a partIr da
escola de meninos, e de um kilometro, das de meninas.

Art. '48. Os paes, tutores, educadores, amos e pro-
iectores que tiverem em sua companhia meninos nas con-
dições do artigo antecedente, são obrigados a apres~ntal.os
na escola publica, 'para receberem ao menos (J ellSlllO das
mate rias mencionadas no art. 27 ns. 1 a 4, exceptuados:

1. o Os meninos que tiverem algum impedimento p~i-
'sico ou moral.
, 2.° Os que por indigentes não possão frequentar a es-

cola.
3.0 Os que recebem o ~nsino primario em escola par-

iicular ou no seio da familia. .
Art. 49. Ao concelho parochial incumbe fazer e pu-

blicar o arrolamento dos menores sujeitos á obrigaçãO do
ensino, e avel'Íguar e decidir quaesque~ reclamaçõe~ den-
tro do prazo de 15 dias, ou POI' conheCllnento pl'OprlO, ou
em vista das informações que sobre este assumpto lha fo-
rem ministradall. '

Ar. 50. Proferida a decisão do concelho, o delega-
do parochial procurará persuadir, por meios, brandos e
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pai, tutor, educador, amo ou protector do'
menor, a que o mande para a escola, advertindo-o da
pena em que incorrerá, no caso de não cumpril' este
dever.

~ 1.' Baldados os meios suasorios, o delegad,) paro-
chiaI o intimara finalmente para apreslilntar o menur na
escola publica, dentro do prazo de trinta dias, sub pl'na
de multa de 10$000 a, 30$000, que sera. repetida tantas
vezes, quantas forem as reincidencia', a~ quaes se veri-
ficar;Io de dous em dous mezes, a contar do ultimo dia da-
quelle prazo.

~ 2,0 Si, apezar da intimaçãO, ,não for cumprido o
precai to legal, o delegado dará. de tudo illforma\~ào cir-
cumsianciada ao inspector da comarca, que imporá a mul-
ta, com recurso necessario para o inspector geral. e vaI un-
tario da parte para o preaidente da provincia.

!3 3. o Este recurso deverá ser in terpasto perante o
(lelegado, dentro do prazo de 5 dias, dep'ois de intill,lada à
parte a confirmação da multa.

CAPITULO 4. o

DAS CAIXAS ESCOLARES.

Art. 51. Para SOCCOITOl'os meninos indigentes, pro-
porcionando-lhes os meios de aprender, e 011 tl'OSlIll, para
adquirir a mobilia necessal'ia á escola, e fornecer li\'l'()~
e uten ois aoa alulllnos 'pobres. '6 croada em caGa narochia
uma caixa de beneficencia escolar, onde sera reco'lhido:

1.o O producto das multas que, em virtude de::ite re-
gulamento, forem impostas na pal'ohia.

2.' O dos donativosJo\tos em favor do ensino publico,
e das subscripções que pal'a o mesmo fim deverão promo-
ver os membros do concelho parochial.

3.0 O das quotas quo, em auxilio das IllOSm1,lScaixas,
forom consignadas no,~orçamentos provincial e municipal.

Art. 5'~. O concelho parochial nomeará d'eutre seus
lnembras um 'thesoureiro, que presiará contas da recoita o
espeza, e respondera por qualquer desvio ou indevida

applicação das quaniias entmdas.

XXXXVI. PAI~TE /2.'"
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Art. 53. Havera. na escola uma caixa economica.
S 1.0 Nos sabbados de cada. semana, o professor, ex-

plicanllo as vantagens da ~conomla, receberá. dos ai limnos
as pequenas quantias que lhes derem seus pais ou educa-
dores. . .

~ 2.0 O thesoureiro do concel.ho. parochlal e,nvlar~
a importancia elas entradas, com as llldlCações preCisas, a
caixa economica da capital.

Art. 54. O inspector geral dará instrucçÕ9s para a re-
gular administração dessas 'caixas escolares.

CAPITULO 5."
CONFERENCIAS PEDAGOGICAS.

Art. 55. Na capital e nas cidades onde houver escolas
not'maes, os professores se reuniráõ um~ VfJZ por anno, para
conferenciarem sobre as vantagens colhIdas dos methodos o
processos empregados no ensino. . .

Art. 55. As sessões terão lugar em 4 dIaS consecutivos,
dosigrtados pelo inspector, publicando-se o transumpto no
jornal otIlcia!'

CAPITULO 6."

SECÇÃO 1..
Dos prOfessores, condições de habilitação e vantagens,

~<. f~....:..o.-c Art, 57. Fic:l0 respeitados os provim~~tos,e garant;.ll ;
~ :Jr;.?~os direitos dos actuaes professores vitalJclOs nas cadelra~
..; 1~ C? em que se achão. Não podet'ão porem gozar das vantage~s

. é- ecuniarias e outras concedidas por este regulamento. sen,LO
~/ J ~epois de sujeitarem-se a exame, em que m~strem achar-~e
-t J. d-- habilitados para o ensino de todas as materlas do art. 27,
~ confurme a .cadeira que regem. .' .
~ d- ~Ãft. 58 Para ser nomeado professor pubhco, 6 mOls-
f! 1;,./ pensavel provar:
- 1." Maioridade legal.

2 o Moralidade.3:' Capacidade profissional. . _ ' .
Art. 59. As provas destas condlçoes. seEão ~Xllll)l(~as

ante o inspector geral, ou, nas circumscnpçuos llttorarl<t
de que trata o art. 53, ante os
comarca, da seguinte forma: . _

1.o A de maioridade logal, por certldao de
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sendo impossivel obtel-a, por justificação de idade, produ-
zida ante a autoridade competente.

Al't. 2.0 A de moralidade, por folha corrida, lle data
nunca excedente de 60 dias, e mais por attestações do viga-
rio ria fl'eguezia onde resida o impetl'allte, e dos respectivos
juiz do paz e subdelegauo.

:l.0 A de capacidade profissional, por exame oral e por
escripto, que terá lugar na capital, sob a presidencia do
inspector geral, e em qualquel' das circums~l'ipções littera-
rias de que trata o art. 63, sob a presidencia do inspoctor
da comarca em que estiver a escola normal, servindo em
ambos os casos dous examinadores, que serão nomeados
d'entre os professores normaes.

Art. 60. O titulo ou diploma de approvação concedido
pelas escolas normaes, dispensa o exame do capacidade pro-
fissional e a prova de maioridade legal.

E quem o obtiver poderá SOl' nomeado professor do qual-
quer gráo, independente de concurso, si aberto este não \
apresentar-se outro normalista.

Art. 61. Não poderá seI' nomeado professor publico o
individuo que tiver soifrido pena de galés ou condemnação
judicial por furto, reubo, estellionato, banca-rota, rapto,
allu1terio ou por qualquer crime oifensivo da moral publica.
ou religião do estado. .

Ainda quando a accusação judicial por qualquer destes
cri mos tenha sido julgada improcedentê, poderá o inspector
geral, em Yirturie de deliberação do concelho director, não
admittir o candidato, dando recurso pam o'presidente da
provincia, .

Art. 62. As pessoas do sexo feminino que se propuze-
rem ao professorato, deverão exhibi r de mais: si forem casa-
das, a certidão do seo casamento; si viuvas, a de obito de -'
soo marido; si viverem se'paradas, a certiJão do teor da sen-
tença que julgou a separação, para se avaliar o motivo que
a originou.

Art. 03. A provincia sori rlividida em tantas circum-
scripções quantas forem as escolas normaes,para o fim unico
de pOllerem ser fei tos nas mesmas escolas os exames de ca-
p'lcidade profissional e concurso para o magisterio publico.

Art. 64. O exame versal'á não só sobre as materias do
ensino l'espectivo, senão tambem sobl'e o systema pratico e
mothodo do ensino, segu\1do as instl'ucções que forem e:x.pe-

TOMO XXXXVI. PARTE 2.&
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,liüas polo inspector geral, dopois de approvadas pelo govor.
no da provincia, e tendo precedido audiencia do concelho di-
rector.

Art. OC. Nos oxames para proCessoms, ouvirão os exa-
minadores, ácerca dos trabalhos de agulha, o juizo de uma
proCessora publica, ou de uma senhora para esse fim nomea-
da pelo presidonte do examo.

Art. Q(j. Quando vagar ou crear-se alguma cadeira, o
inspector geral o fará aununciar pela imprensa, marcando
o prazo ,Ie 00 dias para inscripção e processo de habilitação
dos candidatos, o qual sÓpoderá ser feito perante o inspec-
tal' geral na capital, ou perante o inspector de comarca da
sóde da circum 'cripção litterarill. á que pertencer a escola.

AI,t. 67. No concurso as provas serão, como n.o oxa-
mo de habilitação; oraes e escriptas. O assumpto ou ponto
da prova oscript,a seru o mesmo pam todos os candidatos;
a oral con,;istirú na argulção reciproca delles.

Art. 68. O inspector da comarca, perante quem, na
f rm:t do art. 63, tiver havido concurso, remetterú 8.0 ins-
peetor geral, com o juizo por escripto dos examinadores,
todas as provas escriptas dos ~oncurrentes.

Art. 69, O inspectol' geral proporá à presidencia,
d'entre os candidato:,: appl'Ovados, aquelle ou aquelles que
lhe parecerem preferiveis,acompanhando á sua proposta as
provas dos exames de todos os concurrentes,'sobre os quaes
deverá ~er ouvi(lo um dos membros do concelho director.

Art, 70. Si o presidente da provillcia entelíúer que
nenhum dos candidatos está no caso de ser nomeado pro-
fessor, mandara que a cadeira yá de novo a concurso.

Art. 71. Nito será admittido à inscripção para con-
curso o impetrante que tiver sido reprovado, senão passado
seis l11czesda reprovação. '

Art. 72. Bm igualdade de circumstancias, preferirão
para o provimento das escolas primarias:

1.0 Os que ja tiverem exerci.io o magisterio publ:co.
2. o Os que t~verem sido pl"ofessores particulares, com

reconhecida vantagem do ensino.
3.' Os bachareis em humanid:1des.
4.' O~ clerigos de ordens sacras. .
Art. 73. O provimento em qualquer cadeira, guar-

dadas as regras precedentes, será consid~rado vitalicio, de-
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pois de 5 annos de effectivo exercicio. O professor ou pro~
fessol'a em taes condições, sÓperdera a sua cadeira por sen-
tença em processo disciplinar, que os sujeite á pena de de-
IIlissão, ou por incapacidade pllysica ou moral, judicial-
mente declarada.

Art. 74. A nomeação dos professores publicos será
feita por provisãO do presidente da p'rovincia.

Art. 75. O professor publico que, sem licença do go-
verno, deixar de tomar posse e 'entrar no exercicio da ca-
deira para que for nomeado, no prazo que lhe. for marcado,
perderá sua nomeação.

Art. 76. O presidente da provincia poderá conceder,
sobre proposta do inspector geral, com audiencia do con-
colho director, uma gratificação extraordinaria, que não
exceda da 5." parte do ordenado, aos professores providos
ou habilitados segundo este regulamento, que se houverem
distinguido no ensino por mais de 15 annos. Tal gratificação
poderá. ser suspensa ao professor que a des,merecer pelo seu
comportamento ulterior.

Art. 77. Os profes.sores providos ou habilitados na
forma deste regulamento, que contarem 25 annos de exer-
cicio effectivo do magisterio, podel'ão ser jubilados com to-
dos os seus vencimentos.

Art. 78. Aquelle que antes desse prazo ficar impos-
sibilitado de continuar no magisterio, poderá obter a sua
jubilação com a parte do ordenado proporcional ao tempo que
tiver effectivamente servido, não podendo porem gozar
deste favor antes de contar 15 'annos liqui'dos de exercicio
no magisterio. Os jubilados nestas circumstancias perderão
a jubilação, si aceitarem qualquer emprego ou commissão
lucrativa do governo provincial.

Art. 79. Os professores terão direito, ouvido o con-
celho director, a perceber mais uma quantia equivalente
à 4." parte de seus vencirnen tos, quando forem conservados
no magisterio depois de 25 annos de serviço.

Art. 80. A jubilação, quando não for decretada pelo
pl"esidente da provincia, sobro. proposta do inspector geral,

TOMO xxXXVI. PARTE 2."
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ouvido o uoncelho director, podera ,ser requerida pelo pro-
1'6:;;sor.

Art. 81. As licenças dos professores publicos e des-
contos do vencimentos serão regulados pelas disposições do
art. 149 do presente regulamento.

Sera porem considerada de nenhum effeito a licença
concedida, si o professor não entrar no gozo della dentro do
prazo de dous mezes, a contar da data do despacho que a
concedeu. .

Art. 82. O professor publico só podera obter permuta
da cadeira com outra do mesmo grao. Podera porem ser
removido, desde que o requeira, para qualqu9r cadeira vaga
do mesmo ou inferior grao.

Quando, a bem do serviço publico. se julgar necessaria
a remoção do um professor, sÓpoderfl. ella ter lugar depois
de justificada a medida em ~sessão plena do concelho direc-
tor, e Sf)lnente para cadeira do mesmo grao.

Nos casos previstos neste artigo, o inspector geral mar-
cará o prazo em que os professores removido:3 ou permu-
tantes devM entrar em exercicio, tendo em attenção as dis-
tancias,Art. 83. No caso que seja suspenso o ensino om al-
guma escola, por falta de frequencia legal, o professor po-
dera ser provido em outr~ escola que esteja vaga;e em .quan-
to o não for, ficará em disponibilidade, percebendo tão so-
mente ordenado, ao qual em nenhum caso terú direito, si
a falta de frequencia da aula fOI'devida á culpa sua.

Art, 84. O professor publico não pode:
1. o Exercer emprego ou cargo algum de nomeação

provincial ou geral, excepto por exigencia do Gerviço
publicc, reconhecida pelo presidente da provincia.

2. o Ter ~ua residencia fora do lugar em que estiver
a cadeira.

3.0 Occupar-se em misteres extranhos ao ensino du-
rante as horas das lições.

4.0 Ausentar-se, sem licença do inspector ou delegado
parochial, por mais de 3 dias consecutivos.

Art. 85. A fim de que não seja interrompido o ensi-
110, o inspector nomeara substitutos aos professores impe-
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didos por mais de 15 dias, os' quaes perceberão uma rrra-
tificaçflo de qual'enta mil reis mensues. b

Estes s\lbsti~~tos entrarM em exercicio logo que fo-
rem nomeados, mdependen te de approvação superior do
acto de sua nomeação.

Art. 86. Igual gratificação será nbonada ao profes-
nomeado interinamente, na forma do art. 12..

SECÇÃO 2."
DAS FALTAS E PENAS, E DO PROCESSO DISCIPLINAR.

Art. 87. As penas disciplinares a que ficão sujeitos
os professores publicos, são:

Admoestação.
Rep'rehensão.
Multa de 20$000 a 50$000.
Suspensão de exerci cio e vencimentos de 1 a 3 mezes.
Perda da cadeira.
Desta~ penas a 1." poderá. ser imposta pelo delegado

da parochIa, a 1." o 2." pelo inspector da comarca as
tros primeiras pelo inspector geral, e todas pelo pr~si-
donte da provincia.

Art. 88. O professor publico que, por negligencia
ou má vontade, nM cumprir os seus deveres, instruin(lo
maIos alumnos, exercendo a disciplina sem criterio, dei-
xando de dar aula sem causa justificada, por mais do tres
dias e,m um me;., ou de cumprir as ordens legaes de seus
supe:lOres, será admoestado ou reprehe~dido, conforme a
graVIdade da falta que houver commetüdo.

Art. 89. Aquelle que, depois do admoestado ou re-
prehendido, reincidir em falta da mesma natureza, infrin-
gir qualquer disposição deste regulamente, a que não es-
teja commi~ada pena especial, ou as instrucções dadas por
seus supenQ)'es, soffrerá a pena de multa, que lhe será
imposta pela autoridade competente, em vista das provas
e documentos que ch13garem a seu conhecimento. Da im-
posiçãO desta pena pelo in~pector geral, poderá o profes-
sor recorrer. para o preSIdente da provincia, dentro do
prazo de 5 dtas, a contar da data da intimáção. Este 1'0-
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curso poderá tambem ser interpost? perante o. i~spector
da ~omarca ou delegado da paroc!lla, mas subIra á pre-

• sidellcia, por in terlllodlO do inspector ge,r~l.
Art. 90. A pena de suspensã~ sera Imposta:
1.o Aos professores que, depoIs de multados,

direm nas mesmas faltas. '.
2. o Aos que derem mãos exemplos ou Inculcarem

mfLosprincipiüs aos alumnos. ....
3 o Aos que faltarem co~ o r~speIto ~evldo ~o lllS-

pector geral e mais funccionar.lOs IncumbIdos da Inspec-
ção do ensino, em acto de serVIço. I

Art. 91. Para imposição desta pena observar-se-ha
o seguinte: ..

S 1.0 Apresentada ao inspecto: geral a pal'tIcIpação
omcial, denuncia particular ou offiCl~I, ou reconhecendo
elle que deve ter lugar a suspensão, Independente de ser
requerida, mandará que o accu~ado responda áce~ca. do
facto ou factos da accusação, dentro do prazo'.de Iv ~Ias,
a contar da intimação, podendo b accusado Juntar a sua
resposta os documentos que quizer, em bem de sua defeza.

S 2.0 Findo O ~razo, CO?! resposta o~ sem .ella, o
inspector geral, depoIs de OUVIr~ cOI:celho diretor s~bre.a
procedencia da accus~çã? e ,applt~a~ao da pena,,- PlOPOI.~
ao presiden te da provlllcla a Imposlçao da suspen.s,~~, exlll
bindo os prec~sos fundamentos, e dando!sua 0pllllao sobre
o tem po della. .

Art. 92. O professor publico perderá sua cadeIra,
mesmo depois, de reI' vitalicio: "

1.o' Quando for condemnado á pena de gal~s ou Pll-
são com trabalho, ou por algum dos crimes espectficados no
art. 61 deste regulamento.

2. o Quando tenha sido suspenso por tres vezes.
3.. Ql\ando fomentar immoralidade entre os.alumnos.
4.. Quando tiver est~belecimento commerclal, ou ~e

qualquer modo usar desta industria no lugar de sua resl-
dencia.

5.. Quando sem causa justificada interromper o ex-
ercicio pelo prazo de um mez.

Art. 93. F.icará suspenso do exercicio e vencimetos
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() professol' que for mdiciado em qualquor dos crin;es men-
cionados no al't. anteCe(\ellte, n. 1, ou pronuncIado em
f[ualt[uer outro. Sempre que a susponsão resultar de de-
creto judiciario, os seus effeitos serão regulados pelas leis
geraes.

Art. 94. Para imposiçãO da pena de perda de cadei:-
ra, o inspector geral,depois de ouvido o accusado, como dis-
põe o art. 91 S 1.o, ~ respeito da pena de suspensão, con-
vocará immediatamente o concelho director, para quo de-
libero sobre a procedencia ou i:nprocodoncia da accllsação.

S 1.0 Julgada procedente a accu~ação, o inspectol'
geral ordenará ao accusado que no dia e 1Jol'adetcl'IlI illa-
da, com o prazo que sera regulado na razão da distancia do
24 kilollletros por dia, compareça perante o concelho di-
rector, a'ifim de ser interrogado e produzir a sua defeza,
apresent~n~o os documentos quo tiver para com'proval-a.

S 2.0 No dia aprazado, feito o interrogatorio o rece-
bida a defeza,o concelho dirfJctor dará seo parocer, funda-
mentando sobre o merecimento das provas, natureza da fal-
ta e applicação da pena.

S 3.0 Organisado o processo com as peças da accusa-
ção e defeza, documentos que forem apresentados, intel'ro-
gatorio do accusado e parecer do concelho dil'ector, o ius-
peetor geral o fará subir com informaç:lo sua ao presiden-
to da provincia, que resolverá por acto administrativo so-
bre a condemnação ou absolviçl o do accusatlo.

Art. ,95. Da deliberação do concelho director que jul-
gar improcedente l1; accusação, poderá o inspector geral re-
correr para o presidente da provincia,

Art. 96. Nos casos que affectarem gravemente a mo-
ral,ou que exijão promptas providéê1Cias, o inspector geral
deverú propor desde logo ao presidente da província a sus-
pensão do professor accusado, intimando-lhe immediata-
mente o processo disciplinar.

CAPITULO 7.0
DAS ESCOLAS NORMAES.

Art. 97. As escolas normaes ora existentes conti-
TOl(O XXXXVI P.A.ltT. 2."



ser nomeados d'entre os do lyceu ou externato a que fo-
\'Om annexos, e os liaS a'llas praticas d'entro os professo-
res primarias de 2,. grúo.

Fora destes ca:3'O';,o provimento de umas e outr:1.~ f:1.r-
so-ha por meio de concul'SO, observadas as disp0::iições do
art. G,Ô e seguintes.

A.l't. 103, A escola normal da capital estará sob a
imme,\iata direcçãó e fiscalisaça:o do in~pect()1' geral, o as
lias outras cidades sob a' dos in,;pectore:i das respectivas
comarcas.

Art. 104. Cada escola normal terá um porteiro, quo
sOI'virá tambem de continu~.

Al't. 105. Os compendios 'e livros que devão SOl'

a,lmittir1os para o estudo das materiasdo CUI'SOnormal,ser£io
dn::iignad(js pelo in"'pector geral, com audiencia do concelho
directol'

Art. 106. Ninguem porlerá ser matriculado no curso
sem tel' provaria:

1.. Ser maiol' de 16 annos.
2 .• Estar \sento d~ cI'(me"e ser de costumeo:; puro,;.
3~.Tel' boa constituiçãO phy,üca, e não soffrer molos-

tia" que o inhabilitom p:1.r<1.o magistnrio.
4. o Sab r catechismo lia dou trina c!lrist,l, ler e oscrfl-

ver correctamonte, " fazor oxpedi tamon to as q na tro opera-
r;.uos fundamentae,; rle ariLhmotica om numero intoiros.

As condições dos ns. I e2 serão provarias polo morlo es-
tabelecir\o no art 59, a do n. 3, por attestação do um facul--
t.ativo, e a do n. 4, porJex.ame oral e escripto perante o ins-
peetor geral, sendo eX:1.minaclores dous dos respectivos pro-
fessores,

A matrieula ,;orá gratuita.
Art. 107. O" exame,s rle admissão á matricula r\as

escolas norm;~es terão lngar rle 1 a 15 de Feveroil'o, 50-
gninr\o-se immec!iatamente a matricula, que liC:ll'Ú encer-
raria, tuntl) para I) I,. como pat'a o 2,. unno da üscola., no
u] limo dia rio c\itll mez.

,\rt. lOS, Aos alumnos e alumnas qno <.:onc1uir()1l1o
(J cu ['..io n'lrllla\ COIllappl'ovaç,lo, sel',\ conferido um di plo-
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nuarão annexas ao lyceo mineiro e aOs externatos da Cam-
panha e Diamantina, e haverá. mais uma na cidade de Mon-
tes Claros e outra na de Paracatu.

Art. 98. O curso de estudos nestas será de dous an-
nos,e comprehenderà as seguintes materias:

1.. Anno.
Exercicios diarios de calligrapllia e orthographia na

escola pratica. . - '
GI'ammatica portugueza, leitura, analyse grámmatical

de prosadores e poetas, exercicios de construcção.
Arithmetica. •
Instrucção moral e religiosa, historia sagrada,
l:ledagogia.

2.• anno.
Grammatica portugueza: analyse philologica, exerci-

cios de redacçãO (3 lições por, semana).
Arithmetica: applicações, ~X6rcicios praticos (2 lições

por semana).
Noções, praticas de geometria e desen~o linear. .
Noções de geogmphia geral e geometna do Brazll (3

lições por semana).
Historia do Brazil (3 lições por semana).
Havera tambem uma aula de musica.
Art. 99. As materias do artigo precedente serão dis-

tribuida~ em 5 cadeiras, 'send,o uma de instrucção moral e
religiosa, pedagogia e historia sagrada, uma de gramma-
ti0a portugueza, uma de arithmetica, uma de noções pra-
ticas de geometria e desenho linear, uma de historia e geo-
graphia do Brazil.

Art. 100. O curso sera frequentado simultaneamente
pelos alumnos ~estres de ambos os .. sexo~, . havendo para
isso nas respectlvas salas as necessanas diVisões.

Art. 101. Haverá. escolas praticas para cada um dos
sexoS,annex<\s ás escolas normaes, em cada uma das quaes
os alumnos mestres e alumnasmestras serão obrigados a fa-
zer exercias de calligraphia, ortographia e de pratica do
ensino. A frequencia não poderà exceder do GO alumnos.

Art. 102. Os professores das escolas normaes poderão
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2.- Anno.

Portuguoz, latim o francez.

3.0 Anno.
Latim, fl'ancez, inglez e arithmetica.

4.0 Anna.
Inglez, algebra, geometria e geographia.

5.0 Annno.
!-Iistoria, littera tura nacional, rheto'rica e philosophia.
Art. 113. E' conset'vada no lyceu a aula de musica,

cujo professor ensinará tambem na e~cola normal.
Art. 114. A a.pprovação .nos exames do lyceu eli~pen-

~a os exames' da" m\3smas materias nos concuf'SOS para o
provimonto de qllrtlquer empl'ego provincial o habilita o
approvado para a. matricula no curso do phul'lnacia.

Art. 115. No caso de serem concedidos ao lyceo os
mesmos favores e privilegias do imperial collegio Pedro lI,
o governo podera augmen tal' o numero de cadeiras e alterar
o progl'amma dos estu'dos, a fim de uniformisal-o com o do
dito collogio.

Art. 116. Havprá no lyceu um sal;10 do estudo, pre-
'idido por um regente, e aberto das 10 horas da manh;1 até
agduas da tard~, onde osalumnosdevem ficar nos interval-
los da~ aulas, preparando as lições do dia ou as do dia sú-
gllinte.

Art. 117. O regimen interno do Iyceu será estabolo-
cillo em regimento especial, expedido pelo inspector gorai,
.com approvação do pl'esidonte da provincia.

At,t. 118. São consel'vados os externatoR existentes
na cidades da Diamantina, Sabara,S. João do EI-Rey e Cam-
panha, os quaes podel'iÍ.õ ser convertidos om estabelecimen-
tos do ensino pl'ofissional, logo que a assemblea provincial
nu VPI' consignaria fu udos pal'a 88Sll fim.

Em quanto a;'[o sll e{fectua.r esta conversão, esses ex-
matos terão as seguintes cadeiras:

i." Latim.
2. & Portugllez e geogra phia.

TOMO XXXXVl. PÁilTIt 2. &Portuguez e latim.
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ma polo pl'esldente da provincia, segundo o lllodelo que for
estabelecido.

E~te diploma lhes servirá de titulo de habilitação, e
só podera ser expedido ao alumno quo tiver completado 18
annos do idade.

Art. 109. Aos actuaes profes ores e professoras, e om
O'eral a todos que tiverem as condições exigidas para a ma-
tricula nos ns. 1, 2, 3 e 4 do art. 106, é permilticio reque-
rer exame v:ago de todas as materias que constituem o curso
normal, a fim de obterem o diploma de normalista, que lhes
conferira os mosmos direitos e van tagens dos que cursarem
as escolas normaes da provincia. , .
• Estes exames s6 poderão ser prestados perante o 111S-

peetor geral, 110 mez de Junho de cada anno, send(l os
examinadores nomeados d'entre os professores da escola
normal. ,

Art. 1l0. Os alumnos das escolas normaes, fora das
horas das lições d~ suas respectivas aulas, eleverão e~erci-
Lar-so nas aulas pmticas, conforme lhes f(lr determinado
pelos profegsores destas, e não sorão adl~ittidos a exame,
som que apresentem attestaç<1o elo .1'0 'pectlvo pl'ofessor so-
bre o cumprimento desse dever.

CAPITULO 8. o

DA INS1'RUCÇÃO SECUNDARIA.

Art. 111. No lyceu mineiro (la capital ha veni as fi 0-
guintes cadeiras:

Uma de portuguez e litteratura nacional.
Uma de latim. .
Uma de philosophia e rhetor'ica
Uma ele fl'alicez.
Uma de inglez.
Uma de arithmetica e algebra.
Uma de geometria e rle~enllO lineal'.
Uma do !listoria univorsal e geographia.
Art. 112. O curso de estudos no lyceu sera de 5 an-

nos, a saber: -
1.o Anno.
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3. a Francez e inglez.
4." M,ithomaticas elementares. ,
Não obstante, nesses externatos ficito mantl(las ,as,ca-

(leiras actualmente existentes, 'que irão sendo SUPPl'lllll(la
à proporção que forem vagando.

Art. 119. S~rão supprimidos os ext?rnat~:;') quo du-
rante um semestre não tiverem a frequenma cle 3_ alumnos
entre toclas as aulas.

Art. 120. Serão suspensas as cadeiras para as quaos
Mio houver ma tricula, ou que não ti verem pelo menos
8 alumnos frequentes dUI'ante um semestre.- .

Art. 121. A direcção du lyce~ compete ao lllspiletor
aeral e sua escripturação e m~\trlcula, bem como ,a da
~scol~ normal da capital, serão feitas pela secretal'la da
instrucção publica. . , 'I 1

A direcção dos outros externatos sera e?,-erClla pc o
inspector rIa comarca, e n!\quelles á .que 'estiver annoxa
a e. cola normal haverá um secretal'lO commUlll a ambos
os estabelecimentos, no~neado 'd'entre os professores, sobre
proposta do inspector geral.. .

Alem deste:; empregados, haverá no lyceu um ~ortOlro
o um continuo, e nos outros externatos um portClro, qu
servirá tambem de continuo.

Art. 122, O provimento das cadeiras do lyceu o o.x-
ternatos far-se-ha por meio de concurso, observ<\(las as dIS-
posições dos artigos 66 e seguintes. a'

Estes concursos porem só. poderão ter lUb~r perante
o inspecLor geral. Tambem 'podera have,r provImento por
meio de contrato por certo prazo.

Art. 1'23. Cada professor do lyce.u e externatos não
poderá reerer nolles mais rle uma cadOlra, salvo?
substituiç~o temporaria, amqne poderá reger mais uma.

Art. 124. No lyceu, externatos .e escolas normaes
serão os professores, nas suas faltas ou \\~pedimentos, !\ub.
stituidos uns pelos outro!, ou por fiuem o \ll:>pectol' geral ou
o inspector da cOlnarca designar.

Do mesm(')modo serão intorinamente
deiras que vagarem, "qmente até ao seu
nitivo.
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O substituto percebera os vencimentos que perder o

substituido, e o professor interino os da cadeira.
Art. 125. O regimento interno dos externatos regu-

lar-se-ha, no quo for applicavel, pelas disposiçqes do 1y-
ceu mineiro.

Art. 126. Até ao dia 15 dos mezes de Janeiro, Abril,
Julho e Outubro de cada anno, remotterão os dlreetores
dos externatos ao inspector geral os mappas de frequencia
dos alumnos. Esses mappas serão coordenádos pelos respe-
ctivos professores.

Art. 127. Ficão supprimidas as cadeiras de instruc-
ção secundaria 'avulsas que não forem frequentadas ef.
fectivamente por vinte alumnos , respeitados todaYia
os direitos que tenhão os respectivos professores á aposen-
tadoria.' .

Art. 128. Os professores do lyceu, externatos e es-
colas normaes terão, no que lhes for applicavel, as mes-
mas vantagons, e ficão sujeitos, pelas faltas que commette-
rem, ás mosmas penas disciplinares dos professores pri .•
marias.

Art. 129. As ferias do lyceu, externatos o escolas
normaes serão as mesmas da instrucção primaria, menos
as do natal, que começarão a 15 de Novemuro o terminarão
a 31 de Janeiro seguinte.

DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 130. A distribuição das materias do curso nor .•
mal, lyceu e externatos da provincia, poderá ser alterada
pela presidencia, quando pela experiencia o julgar neco~-
sario.

Art. 131. Para que o professor publico possa leccio-
nar em estabelecimentos particulares, dev~ impetrar licen-
ça do inspector geral, a qual lhe poderá ser cassada, sem-
pre que assim convier ao serviço publico, a juizo do mesmo
inspector.

Art. 132. Nas instrucçõas qua se expedirem a res-
peito das escolas nocturnas ou dominicaes, dever-se-ha esta-
tuir que só sejão admittidos á matricula alumnos maiores
de 15 annos, excepto:
'l'O}lO XXXXVI. PARTE 2.•
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Dous 2. o. ditos.
Um porteiro.
Um continuo. •
Art. 140. O secretario é o chefe immediato desta I'e-

partição, sob a superintendencia do inspector gel'al.
Art. 141. Ao secretario compete: .
~ 1.0 Distribuir o expediente pelas respechva,s s.ec-

ções, podendo reservar para si o que entender de mal:> lIn-
portancia.

~ 2.0 Dar ao inspector geral as informações neces-
sarias e que lhe forem exigidas, para a solução dos nego-
cias pendentes de despacho.
r.. ~ 3.. Dirigir e inspecionar o~ trabalhos (la secreta-
ria, que serão feitos das 9 haras da manhã as 3 da tard~.

~ 4.0 Lavrar as actas das r~llniões do concelho dl-
rector, dos exa'mes e termos de jnramento e posse.

~ 5.0 Presidir diariamente o livro do ponto dos em-
pregados, encerrando-o as nove e quarto da manhã, ,

~ 6' Oommunicar directamente, de ordem do ll1S-
peetor, aos empregados subord inados a este, o~ ~ICtos que
forem expedidos, e as informações qne forem ,exlglllas ..

~ 7.. Subscreyer as certidões e anthúntlcal: a~ COPIas.
~ 8.0 Dirigir a publicação dos acto;; relatiVOS ao (x.-

pediente da instrucção publica,e assignar 0S editaes que fo-
rem ordenados pelo inspector. . " .

S 9.0 Fiscalisar escrupulosamente a dlstrl.btllção (lo;;
livros e outros objectos pelas escolas e estabelecll?éntos llo
instrucção, fazendo inventariaI-os em liv~'o propr,lO.

S 10. Fazer o i~ventafll) dos mo:,els o objl')ct?s ne-
cessari,os para o expediente e bom arranja da secretarIa, fi;;-
calisan(lo a sua compra.S 11. Rever todos os actos e '~espachl)s que tivorem
de ser submettido~ à assignatura do inspector.

S 12. Escrever e registrar em livro osppcial a cor-
respondencia reserva a do lllspector geral, ficando a mes-
ma sob sua guarda.S 13. Admoestar os empregados da secretaria que
não cumprirem seus deveres.

TOIllO XXXXVI. PARTE 2. a

TITULO 2.'

Esta repartição se comporá elos seguintes

AI't. 138. A secretaria da instrucção ó destinada ao
eX,)ediente e ao processo dos negocios relativos a este ramo
de serviço.

Art. 139.
empregados:

Secretario.
Dous chefes de secção.
Dous 1.o. officiaes.
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SECRETARIA..

OAPITULO UNIOO.

1.o Si os i)aéS dos menores dessa idade, pela sua muita
pobreza, não puderem prescindir do trabalho dos filhos no
tempo em quo fUBccion,lo as aulas diversas.

2. o Si o:> menores forem irmãos, sobrinhos ou filhos
das adultos que frequentarem o curso nocturno.

Art. 133. Os actuaes professores de instrucç1iO secun-
daria que forem designados para as cadeiras reorganisadas
do lyceu, externatos e escolas normaes, não precisão de ti-
rar novo titulo, bastando mandar apostillar os com que
actualm'ente servem.

Art. 134. Ai:>primeiras nomeações para as cadeiras
novamente creadas ou reorganisadas no lyceu, externatos
e escolas normae~, serão feitas pelo presidente da provincia,
independente de concurso.

Art. 135. Os vencimentos dos professores e mais em-
pregados do lyceu. externatos e escolas normaes e prima-
rias, ierão os da tabella annexa, os quaes se dividirão em -1

-partes, con~tituindo 3 o ordenado e 1 a gratificação.
r\rt. 136. Das multas que fOl'em impostas em vir-

tude deste regulamento, o inspector geral remetterà il. the-
souraria provincial copia authentica do acto que as impa-
zer, a fim lie ter lugar a respectiva cobrança.

Art. 137. O governo provera de moveis e utensis
necessarills o lycéu, externatos, escolas normaes e esco-
las primaria:5 da provincia, e fornecera os meninos po-
bres que frequentarem as escolas primaria, dos livros ne-
cessarias ao ensino.
•
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~ 14. Numerar e rubricar todoil os livros exigidos
para o expediente da repartição.

!3 15. Designar as secções em que os empregados
devão servir, podendo mudaI-os de uma para outra, con-
forme a conveniencia do serviço.

Art. 142. Haverâ. na secretaria duas secções, com-
posta cada uma de um chefe e um 1." official.

Os 2 segundos officiaes serão distribuidos conforme a
conveniencia do serviço.

Art. 143. A' primeira secção incumbe: .
!3 l." Confeccionar o mappa geral das escolas publtcas

e particulares subvencionadas, do lyceu, externatos, es-
colas normaes e de pharmacia, calculando a frequencia ef-
fectiva dos alumnos matriculados.

!3 2." Fazer a matricula dos alumnos do lyceu, ex-
ternatos, escolas normaes e escola de pharmacia.

!3 3.- Escripturar os seguintes livro~:
l." Da matricula dos professores publtcos, com decla-

ração da sua naturalidade, filiaçãO,. idade, data da nomea-
ção, juramento, posse, remoção, licença, :faltas, e tudo o
mais que lhes for relativo.

2." Da matricuia dos inspectores de comarca, .seus
supplentes,e dos delegados parochiaes, fazendo o expedIente
qtie a' isso s~ referir.

Art 144. A' segunda secção incumbe:
!3 l. o Escripturar o livro das inscripções para o con-

curso das escolas normaes, primarias, lyceu, externatos e
escola de pharmacia.

~ 2." Coordenar os papeis no archivo, inventarian-
do-os em livro proprio.

!3 3.0 Escripturar o livr~ de posse e juramen~o dos
empregados,e ~ expedição dos titulos de nomeação du lllspec-
tor geral.

!3 4.0 Registrar ros despachos, instrucções e ordens
que forem expedid~s pela inspectoria ~era1,. e o protocollo
das portarias, OffiClOSe ordens da presIdencIa.

!3 5.0 Fazer a cor.respondencia que tiver ~e ser exp~-
dida pelo inspector geral á presidencia e repartições publl-
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cas da cap:tal e das outras provincias, e o respectivo re-
gistro.

!3 6.0 Escripturar os seguintes livros:
1.o Do ponto.
2." De termos da reunião o actas do concelho dil'eetor.
3.. Do registro das deliberações e sentelll:as do mesmo

concelho em materias disciplinares.
4." Do registro detitulus, licenças, portarias, instruc-

çàes e relatorios do insp~ctor geral.
5." Da escripturação das despezas com os objectos ne-

cessarios para o expediente.
~ 6." Do inventario dos moveis da repartição o dos

estabelecimentos litterarios.
!3 7.- Expediras diplomas dos habilitados nas escolas

normaes e de pharmacia, o certificados dos alumnos do
lyceu.

~ 8.. Processar a iubilação dos professores.
~ 9.0 Fazer o registro do assentamento da antiguidade

dos professores. .
~ 10. EscriptuI'ar, alem dos livrosjâ. mencionados, os

que forem estabelecidos pelo secretario, conforme a neces-
sidade do serviço.

Art. 145. Aos chefes de secção compete:
~ l." Redigir o expediente que lhes for distl'ibuido.
::5 2.0 Dar o seu parecer, fundado em lei e regula-

mento, sobre os negocias relativos â. sua secção.
g 3." Fazer que os trabalhos a cargo da secçllo sejão

executados com zelo e pl'omptidão, mantendo o silencio o
respei to necessarios. .

~ 4." Fazer coordenar em livros distinctos as minu-
tas de toda a correspondencia que se expedir pela secção.

Art. }'16. Ao podeiro compete:
!3 1.. Abrir a repartição â.s 81/2 horas da manhã, e

fochaI-a depois do trabalho diario.
~ 2.0 A lim peza e aceio da repartição e conservação

do:;moveis e mais ohjectos ahi existente~, pelos quaes ó
responsavel.

!3 3. o Fazer as despezas miudas da secretaria, apro-

TOMO XXXXVI. PARTE 2."
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'lOTo

3:20.0.1
2:80.0.
2:'100

96o.i1:40.0.
600.

1:20.0.$

1:920.11:20.0.
1:0.0.0.

70.0.
480.

1:2o.o.~
4o.M
20.0.$
400$

TOT.
4:0.0.0.'
2:40.0.
1:6o.o.~
1:'lo.o.~.
1:20.0..

70.0.
480t
4o.o.~

48o.~
3o.o.~
250.$
175~
12o.i30.0.
40.0.

150.$

24~350.
150.

300$

262$50.0. 1:050.$
20.0.$ 80.0.$

GRAT.
1:00o.~

6o.o.~
4o.o.t
350.
300.;,0;
175~
12o.f
40.0.:;>

720.11:0.50.
-450.

1:44o.~
9o.o.~
750.$
525$
360.$
90.0.$

20.0.$
250.$

ORD,

3:0.0.0.11:80.0.
1:20.0.
1:0.50.

90.0.
525.
360.
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'\UL'\S AVULSA,S.

90.0$

ESCOLAS NORMAI!S.

Professor

Professor de escol o. normal
Dito de, escola pratica .
Porteiro continuo • .

INSTRUCçIo PRIMARIA..

Professores o professoras normalis-
tas: de 2.. grão. , . . ,. 787$50.0.

de 1.. grão . . 60.0.$

LYCEU B EXTERNATOS.

Professor do Iyceo. . . .
Itegento do salão do estudos .
Pl'ofossor de musica do lyceu
Portei 1'0 • • • • • • •

Contiuuo . . . . .
Professor de externato •
Direetor. .
Secretario. • . . . . . .
1'ortoil'o continuo de extornato.

De cidade ou villa. • . . • ,720.$ 240.$ 960.1
De freguezia ..,... 540.$ 180~ . 720.
Do districto .... . . 450.$ 150.::; 60.0.

Palacio do governo, 21 de Março de 1879.
MA.NOEL JOSB GOloiES RIlUIlLLO lIORTA.

,
PROFIi:SSORES 1(10 NORMA1.ISTAil, flAntLITADOS PELOS IlIi:GULAMENTOS

ANTERIORES.

IUIPREGOS.
lnspector geral ..
Secretario. . , .
Dous chefes de secção .
Dous primeiros olficiaes
Dous segundos ditos. .
Um porteiro. . .
Um continuo. . •
Inspector de comarca

Tabella dos venclmcntos dOMenlp."cg:ulos d"
!'lcc••claria d:, inMpectoria ;;c•.:,1 da illJil-

t ••ucçiio puhlicu, Iyceu, cxt~~rn:t.to~,
c@llcolasnOI-nu,e"',e do~ prof'el!lSol.clóIl

de in!ilta.uc~~iioprinla ••iu c
sccundaria.
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sentando para ellas os pedidos ao secretario e dando con-
ta no fim de cada mez, para que, examinada e attestada
pelo secretario e rubricada pelo inspector geral, so remet-
ta a thesouraria provincial para o re~pectivo pagamento.

S 4." Fechar e fazer chegar a seu rtestino a corre~.
pondencia official da repartição.

S 5.. Registrar em li \T() da porta os despachos das
petições, Cazendo o resumo de sua substancia e entregan-
do-as ás partes, mediante recibo.

. S 6.. Manter a ordem e o respeito entre as pes-
soas que se acharem fora dos reposteiros. requerendo ao
secretario as providenCias que forem precisas para esse fim.

S 7." Ter sob sua g-uarda o distribuir pela secreta-
ria o papel, livros e mais objecto~ necessarios ao expe-
diente, assim como os livros e utensis destinarias as es-
colas.

Art. 147. Ao continuo compete:
13 L" Entregar a correspondencia que tenha de ser

distribuida dentro da capital.
~ 2.. Cumpr.ir as ordens que lhes forem transmit-

tidas pelo porteiro.
Art. 148. O secretari.o serà. substituido pelo chefe

de secção que o insp\.ctol' designar; os chefes de secçiLo
pelos respectivos 1..' officiae:>.e na falta destes pelos 2. o,,
e o porteiro pelo continuo.

Art. 149. As nomeações, demissões, licenças e des-
contos de vencimentos cIosempregad0s da !'ecretaria, serão
regidos pelo regulamento n. ~2.

Art. 150. Nos casos omissos neste regulamento serão
observadas a'l disposições das leis e rGlgulamentos gerae~,
como subsidiarios.

Art. 151. Ficll:o revogados toclos os regulamentos an-
teriores sobre a instrucção publica da provincia.

Palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes em
Ouro Preto, 21 de Março de 1879.

MANOEL JOSE' GOME.; REBELLO HORTA,

Nesta s;ecretaria foi publicado o presente regulamen-
to no dia 21 de Março de 1879.

Cam~lloAugusto Maria de Brito.
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~ubella dOIl MuhsldloM pal'a as OI!lCOIUM
subvoncionadas.

HaTendo 10 meninos pobres •. 2-10.$
« 15 «« 3GO$
« 20 « « •• 480~
«25« « •• 50~
« 30 ou mais... 620:;;

Pol.1acio do governo, 21 de h1:uço de 1879.

llhNOIIL Joss OON:IlS RllDBLLO HOR.H.

~~

OURO PRETO, 1880. TYP. DA-ACTUALIDADE.

lista ~os meninos em i~a~e ~l' ir á escola, ~e () a '14 anuos.

( FREGDEZIA ou DISTRICTO DE ..• )

- ,
NASCiDO NO

ESTÃO NA IDADEESCO-
DEVEM IR À ES-

NUMERO DE NOME DE PROFIS- NOMES DOS LAR A DATAR DE •••
COLA ATK AO

SAHIRÃO DA ESCOLA.

ORDEM. FAMILIA. SÃO. MENINOS. DIA. 11>1EZE ANXO. A:Kl'\O. I EPOCA DO ANNO .••. ANNO. I DIA. I )lOTIVOS.
ANNO.

I
I-

I

I
\

,
\

I

i. I

.
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1
<1
1

1
1
I
I
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FOLHA N, 3,

I
I

. 2;)-27
comprohollLlondo o

f •• '

CAPITULO L".
DA OlWANISAdÃo DA FORÇA, g SEUS l/lNS.

Art. 1." O corpo policial, fix.auo om mil pra<;:ls, di~
vide.se em:

Estado-maior,
Estado-menor,
Uma. companhia de cavallaria,
Cinco companhias de infantaria.
:3 1" O estado-maior comprehonuo:
COl'onel commandante . . .
Major fiscal. .' ",'
'Capitão cirurgião-móI'.
Tenonte ajudante e secretario
Alfel'es quartel':mestl'e. . . . .
~ 2." O estado-menor com prehende:
Sargento ajudante . .,. . I. •

Chefe de musica . . . . . . .
Musicos. . . . . . . . . .
:3 3." A companhia de cavallal'ia,

estado maior, compõe-se ue:
Capitão. .
Tenente. .
Alferes . .
J." Sargento
2."' ditos
Forriel . .'.
Ca.bos. .
Ferrador.,

O presidente da provincia, autorisado pelo art. 4." da
lei n. 2484 de 9 de Novembro de 1878, orul3na quo a força po-
liciai respectiva passe a regular-se pelas seguintes dis-
posições.

Re[ulamellto UI ~5,

LIVRO DA M
1879.

TOMO XXXXV1. PARTE 2, a
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offlciaes de uma companhia, ficará elIa a cargo daquelIe que
o commandanto designar.

Art. 8.0 Ao aj adanto-secretario e ao quartel-mestre
dara o commandante substitutos, til'ados das classes dos te-
nentes e alferes.

Art. 9°. Todas as demais substituições serão determi-
nadas pelo com mandante, nos ca~os em que o exija a regu-
laridade e boa ordem do serviço.

CAPITULO 3.0
DO ALISTAMENTO E DAS BAIXAS.

Árt. 10. Só podor'ão ass~ntar praç,t no cq:'po policial os
nacionaes ou estrangeir'os maJoros de 14 aIlnos o monores tio
-15 flue alem de mOl'alidade provada por attestaçõe~ de pa-
r(J~h()s,' autoridades ou outras pessoas igual monte dignas de
f' •.ti vel'em a necessaria robustez, veri ficatla em examo me-
(lico, senuo o alistamento voJuntario o pelo prazo de -1 annos
completos.

. Art. 11. .0 .al istamen to serú foi to na ca pital; e fora
d'ella, somento quando e por quem f(rr autorj. ado pelo pre~i-
dento da provinGia. Em ambos os casos, deverú cOllstar' (lo
um termo, quo o alistado assignara ou a!"uelll por elle,
endo depois tran:;cr'ipto em livro a esse fim especialmente

destinado.
Art. 12. As praças que, findo o quatl'iennio, quizerem

permanecer no corpo, poderão ser' a isso admittidas, por'
igual tempo, abonando-~e neste caso a gratificaç.ão do 80
róis cliarios, exclusivamente ús que não tiyerom sldo COll-
lemnada~ pelo crime de lleserção. '

Art. 13. Consider'am-se novamente alistadas as pl':Jças
(lue, tendo concluido o seu tempo de sorviço, não I't:lqyere-
r 1II baixa no decurso de 30 dias, achando-se na capItal, o
no de 90, fora dolla.

Art. 14. As baixas sorão concedirlas ou determinadas
Jl lo presidente da provincia. ~ão pOllorão porem ~e'l' lugar,
m smo quanua osteja preenchidO o tempo do serVlço:

1.° Si os pretonden tes esti verem alcançados para com
corpo.

2. ° Si ti verem sido nomeados para algu ma. (liIigoncla'.
3. o Si hou vorem de respo,nder por falta ou crime.
4.' Si não apresentarem em bom o1'ta.d') o armamento e

ais objectos quo tiverem sob sua guarda, salvo si indcm-
MO XXXXVI. PARTE 2. ao

1
6
1

1~0-174
designadas

2
84-08

incluido na 1." o

Clarins ,
Praças , , , , , , , , , , ,
S 4.0 Cada companhia de infantaria,

estado menor, comprehende: •
Capitão ,
'renente ,
Alferes , ,
1.0 Sargento
2. o. ditos,
Forriel

t Cabos, ,
'. Corneta,
Praças , , , . . . . . . . , .
~ 5.0 As companhias de infantaria serão

pela numeração de 1.", 2.8, 3.", 4." e 5."
Art. 2 .• A força policial assim constituida, centrali.

sada .na séde da. administração, amoYiyol, conforme as exi-
gen?l~s do ~ rVlç~ e determinações do governo, tem por fim
auxlllar as autondades na manutenção da segurança ó l'na
ordem, assim na capital, como, por diligencias e def,tac<l-
mentos, em quaesquer outros pontos da provincia.

[.- 42 -

CAPITULO 2.0

DOS PROVIMENTOS, ACCESSOS, DEM ISSÕES E SUBSTITUIÇÕES.

.Art, ~,o ~ coronel com mandante, o major fiscal, o
cap~tão c~rurgl1l.o-mor, os capitães, !os tenentes e alferes
s~ra~ do lIvre nomeação e demissão do presidente da pro-
VJDCJa.

~rt, 4.0 Não poderã ser provido no posto de capitão ci.
rurglão móI', quem não tenha o titulo de DI'. em medicina por
alguma das faculdades do imperio.

. Art. ,5.0 Os oftlciaes do estado menor e os outros infe-
rlOre~ e cabos serãQ nomeados e rebaixados, tem pararia ou
ind?finitamente, pelo cOllllnandant~, precedendo proposta tIo
maJo~, quanto aos Lo., e dos commandantes de companhia,
relativamente aos demais.

. Art. 5.° Em suas faltas ou impedimentos, serão sub~.;ji-
tUl~OS: o comm.andante pelo major; este pelo capitão mais
antIgo que estiver' 'na. capital; o cirurgião-mór por quelll
for nomeado pelo pl'eslllen te da provincia; os capitães pelos
tenen tes; estes pelos a Iferes. '

Art, 7,. bcéorrendo a falta ou ausencia de todo~ u:;
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nisarom immediatamonte os prejuizos por quo e~tejão r -
ponsavom, e que na occasião forom arbitrados pelu co
mandante.

~ unico. Ainda que não tenhão meios de solver
prompto a responsabilidade pecuniaria figurada em os ns. e
4, teriio logo sua baixa ~s que por inspecção de sau~e fore
julgadas absolutamente 1Dcapazes para todo o servIço.

Art. 15. Quando alguma praça for eliminada pOl' má
procedimento ou por qualquer. motivo criminoso, será leva.•
da á presença da autoridade policial do lugar, a quem I)

commandante do corpo exporá officialmente o motivo da,
baixa, 'para que se proceda como no caso .couber:

Ar,t. 16. Logo que qualquer praça tlver baIXa, o com-
mandante do corpo lhe entregará duas escusas do mesmo teo~.
para quo co~ uma d'estas possa eBa requerer ~ ~hesourarJa
provincial a entrega de qualquer saldo quo alh tiver.

Art. 17. Para as baixas não se contará, nem o tempo
das licenças de favor, nem o de prisão.

Art. 18. As praças que concluire~ o seo tempo d~ s~t-
viço, podem solicitar ~ua baixa ao presIdente da provlllCla,
sendo o requel'lmento inforIl?ado pelo c?~mandante do cor-
po e instruido com a respectI va fé de OfiICIO.

CAPITULO 4.0
DOS VENCIMENTOS.

Art. 19. Os vencimentos dos oiliciaes, inferiores o pra-
ças do corpo policial são os constantes da tabella que a este
regulamento acompanha.

Art. 20. Nenhum omcial perceberâ.,sob o mesmo titulo,
mais do uma gratificação, nem ainda pelo commando de dua
companhias.

Art. 21. O abono de gratificação e de forragens depen-
de essencialmente do offectivo exercicio de quem atues ven-
cimen tos ti ver dir:eito.
. Art. 22. Para pagamento dos offlciaes, organisará
quartel mestre, pela mesma forma actualmente usada, uma
folha em que se assignarão todos os incluidos nella.

Essa folha, que se fará no principio de ca?a mez, con-
tendo os vflncimentos do mez anterior e o certificado (le SUl):

exactidão pelo commandante do corpo, depois ~e sellada com
o sinete respectivo, subirá á presença do 'presIdente ela \lI'

vincia, ° qual, julgando-a regular, a rubr'1~ar;á. .
Art. 23. Rubricada a folha pelo presIdente da Pl'ovJn-

cia, será levada á thesouratia provincial, que, depois do
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HevidosexamEfS,entregará sua importancia ao qüartel me~.
1'e, independente de qualquer procuração.

Art. ~4. Recebida pelo quartel mestro a importancia
aos vencimentos dos otIiciaes, o commandante do corpo a
ara distribuir áquelIes a quem pertencer, registrando-se a
'eiação de pagamento em livro a esse fim destinado.

AI't. 25. O pagamento dos inferiores e das praças, bem
camo o das forragens e ferragens. será feito em vista dos
vencimentos pedidos; os do pessoal, em relações de mostra,
contendo os devidos abatimentos; os outros, em prets espe-
ciaes.

Art. 26. A thesouraria provincial, depois do exame
de taes papeis, entregará a somma de todos elIes ao quartel
mestl'o, o qual, passando recibo em cada um, distribuirá, de
ordem do command!J.nte do corpo, aos uas companhias o
que a estas couber, dando o devido destino á importancia das
forragens e ferragens.

Art. 27. Na capital nenhum vencimento será tirado
para oíllciaes, inferiores ou praças que ahi não estejão, os
qu .Les,quando em diligencia ou destacados, serão pagos pelos
meios prescriptos no capitulo seguinte.

Art. 28. Os ofilciaes expedidos para qualquer diligen-
cia ou destacamento, poderão obter um adiantamento do sim-
ples soldo, nunca excedente ao de 3 mezes.

Art. 29. Para occorrer a estas despezas, bem como ás
de rancho, cavalIariça e adiantamento para etapas e forra-
gens, tera o commandante do corpo om cofre a quantia de
2:000$, supprida pela thesouraria provincial, e de que elIe
assignará carga.

Em vista das folhas- dos omciaes, relações I de mostra e
prets especiaes, se farão opportunamente as deducções e cre-
ditos respectivos, conservando-se porem mensalmente com-
pleta a quantia acima declaràda.

Art. 30. E' absolutamente prohibido fazer desconto
nos vencimentos dos inferiores o praças para pagamento de
dividas particulal'es.

O que infringir este preceito fica obrigado á indemnisa-
ção, pordendo alem disso para o cofre provincial o dobro da
quantia indevidamente descontada.

Art. 31. Sempre que se houver do fazer pagamento a
inforiores e praças de pl'et, formar-se-ha o corpo sem armas,

~XX.XVI. PARTE 2.a
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• o commantianie mandará ler pelo ajUllante. em voz alta.o
intclligivel, as disposições penaes em vigor no meslIlo corpo.

Finda a leitura, se fará em presença do major fiscal ()
pagamell to ús CqllltJ;lnhias, chamando-se os inferiores e as
praças l>elos St30S nomes. segundo a ordem de sua numera-
ção. Os vencimentos serão direetall1ente entregues aos pro-
prills individuos constante;; das relações de pagamento, nas
quaes so assignarão, ou algum companheiro por aquelle que
o não possa fazer, não se admittindo. absolutamente nesse
acto a intervenção de estranhos, nelll mesmo a titulo de
procuradorel'.

CAPITULO 5.0

DOS DESTACA)IENTOS, DILIGENCIAS E CONSIGNAÇÕES.

Art. 32. As praças destacadas ficarão immediatamento
sujeitas ú autoridade que pelo presidente da pi'ovincia for
designada. Na fal ta lle designação, ficarão ás ordens do re-
spectivo delegado de policia.

Art. 33. As que sahirem em rliligencia, ao transitarem
por algum destacamento, deverão apresentar o seu-passe-
ao raspeetivo commandante, para que seja por alie visado.

Art. 34. O aluguel de casas para quarteis de destaca.
mentos serà pago pelos cofres provinciaes, devendo-:se po-
rem. sempre que possivel for, (jontratal-o com os respectivos
proprietarios. . . .

A!'t. 35. Aos Jl1ferlOres e praças que houverem de se-
guir em diligencia ou des.tacados, ou. que d~ qU<l:lquer ponto
tellh~o de regressar li capItal, se adIantara a lmport:wcia
das etapas e fOl'l'agens precisas para chegarem a seu destino,
regulada a marcha a 3 legoas por dia para asde infantaria, o
a 4 para u~de.cavallari~l, sendo-lhes carregaria essa impor-
tancia na gl1la re!'opectlva, o doscon tada lUtegralmen te na
pl'imeil'a relação de mostra que se aprescntar. t

Art. ~1ô. Qhegant\o o destacamento ou diligencia ao
ponto a quo se pestlD<u.', será il~lllediatamente feito pela e.,-
talião fiscal maIs pl'lrXlIna o~dJantamento do valor das re~-
poetivflS etapas para o provImento do rancho até ao fim do
.mez que c ,tiver correndo. •

Art. 37. O valor cie etapas para rancho,e de luzes para.
quarteis, fora da capital, será sempre adiantado pelas csta-
ções locaes, no principio de cada mez, para as despezas de
tO(\o o decurso desÍ'!, liquidando-se, por occasião do recebi-
mento,seguinte, quaesquer alterações occorridas no pessoal.
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Art: . 38. , Os officiaes, inferiores e praças, destacados
o~ om dll1gencJa, .receberão sous vencimentos pelas coUecto-
nas ou re(je~edorlas das localidades por onde transitem ou
om (IUOestaCIOnem.

Pam esto ~m, aosahirem ela capital, se lhes entregará
ullla gUI~, asslgnada pelo commandante, demonstrando até
qu,~nuo (.lCar~m ~agos. Em seu regresso igual documen to de-
V<3I,10 ti azel, fil mado pelo exactor que ti ver foi to o ultimo
pagamento.

Art. :39. A thesouraria provincial, instruindo as esta-
çõ~s subalternas, par,a que bem e pontualmente cumpram
q~anto lhes é determll1ado nos artigos antecedentes, prove-
ra d~ modo q ue nella~ não .faltem nunca os meios de realisar
cle plOmpto. e de preterenCla a qualquer outro. o parramento
das llespezas da fOl'ça policial. ' ::>

Al't. 40. Os commandantes de destacamentos remetta.
rão no fim de cada me;!, uma relação das respectivas ::lraças
COlllas alter~~<?es. quo tiverem occol'rido, informando pel~
mesma occas~ao SI foram pontualmente pagos os venCimentos
do mez anterlOr.

A.rt. 41. Os olilciaes, inferiores ou praças, casados on
qu~ vI~orel.:l em ~ompan,hi~ ~le seu~ paes, ou de pessoas que.
POlebl Igaç,lO mOIai ou J U rldlca, sejam por 'elles sustontadas
pO(~el'ãOestabelecer~lhes consi.gnações na capital ou nas lo:
calldal1es em que haja collectorm ou recebedor ia

.~ L o A (jonsi~n~ção dos otilciaes não exce'derá o valor
do Simples soldo~ l1~llltando-se a dos infel'iores e praças ao do
m~t~de deste, hq Uldo de todos os descontos a q ne esteia
sUJeIto. ~

S ~.o Taes consignações só terão luga.r, quando, forem'
rOl'J.uerl.da~.ao conl:m~ndante d? corpo, o qual, solicitando da
thesoul arla provlllclal expedIção de ordem para serem en-
tl'~gue.s as de fora tla capital a quem as llev,~ recebo I' deter-
ll1111araque n?,s folhas ou relações do mostra seiam f~itos os
descontos tlevldos. ~

~ 3: o As mesmas consignações serão suspen a.~,logo qne
o l'efI.uOlram os que as estabeleceram,cessando tambem os 1'0-
spectlvos descontos desde a data do ultimo pagamento .

CAPITULO O, o
DO RANCHO.

Art .. t2. Os cabos, ferratlor, clal'ills, cornetas e oIda-
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dos, que não tiverem à seu cargo legitima f'amili~, ser~o
obrigados a pernoitar e arranchar no quartel, e al11 se alI-
montarão polo valor das etapas, para esso fim descontadas de
seus soldos no Am do cada mez. .

Al't. ,13. Os gener'):; para fOl'necimento do rancho serão
comprado: om hasta publica, precedendo annuncios, em que
sodc'in'ne o dia e a hora,da anematação, que se fará peran-
te o coonselho administrativo do corpo.

Art. 44. Si no dia marcado não apparecer licitante al-
gum. tlisso se lavrarà no livro das actas do ?onselh~ o ro-
spoctiv() termo, pelo qual desde logo ficara aut~l'Isado o
agente rara procedor á compra dosgoneros necessal'lOS.

~ unico, Essas compras serão justificadas,com os reci-
bos dus vendedores, pal'a que possa o aglJn te receber as I:e-
spoctivas importancias ou dar-se-lhe descarga das quantias
recebidas para taes despezas.

'ruelos os documentos relativos ao rancho serão rubri-
cados pelu major fiscal.
~ Art. 45. O rancho estar~ so~ a immediata iJ1specção
elo commandante do corpo;o major fiscal vclara na execução
das ordcns que furem dadas para o respectivo serviço o para
o bom tratamento das praças; exaniinará todos os genorM
comprados ou fornecidos; será res~onsavel pelo,s q~e.r0r,er~
de ma IIualidade ou pos~ãO ser nocIvos á saudt!, e vigiara SI
o agente e os demais empregados nesse serviço. cumprem
fielmen te seos deveres. .

Art. 46. Alem dos dmpregados do rancho, nomear-
se-hão, d'entrc os soldados, os que devão occupar-se do pre-
paro dos alimentos, prefel'i n~lo-~e para isw, O' que, por ~uas
circumstancias, não poss:lo tazer guardas e outros serviços.

Art. L!7. O rancho ministrara diariamente ús respe-
ctivas praças almoço, janta'I' e ce!a; designan(!o o eomman-
danto em tabella mensal a quantidade e qualIdade dos. ge-
neros álimenticios que durante o mez devão ser forneCidos.

Art. 48. A tabella de avaliaç,lo da etapa continuará
a ser a moslim que s0mest.ralmünte é organisuda para ,•. tro-
1m lle linha na provincia.

Art. 49. E' absolutalnente vedado aos officiaes utili-
sarem-se dos generos cOlllvrad(lS ou fornecidvs para ,o rau-
cho das praças.

- 49-

CAPITULO 7. o

DO FARDAMENTO, ARMAMENTO E EQUIPAMENTO.

Art. 50. O uniforme do corpo policiaL só poderá sei'
alterado por expressa determinaçiIl) do pr'esidente da pro-
vincia.

Art. 5.1. Para o fardamento dos inferiores e praças
de pret será descontada do ver.cimento diario de c:uh uma
a quantia de 100 réis diarios, que ficara na respectiva the-
SOlll'Uria, sendo ahi lançada em conta especial.

S unico. Nenhuma praça será obrigada a ter em de-
posito, a titulo de fardamento, mais de 50$000, tlevendo-se-
lhe restituir qualquer' excesso.

Art. 52. O fornecimento será feito do seguinte modo:
S 1..0 Nos primeiros dias do mez de Abril de cada

anno, o coinmandante do corpo ~orll1ulará o pedido das po-
ças de fardamento que q.urante o proximo fnturo exercicio
de J-.lho a Junho, devao ser fornecidas as praças, o o apro-
sontará ao presidente da provincia, o qual, julgando-o
conf()l'me, determinará a maneira de se procede.r á
acquisiçãO.

S 2~0 Recebido, examinado por pessoas da confiança
do governo, por elle nomeadas, e aceito o fardamento, seri
entregue ao c01l1mandante do corpo, que o mandará alTe-
cada r, carregando-o no livro competente ao quartel-mes-
tre, o qual, conforme as ordens que tiver, o ira distribuin-
do as respectivas praças.

Art. 53. . A thesoural'ia provincial, em vista das
relações mensaes que o commandante do corpo lhe cnliar,
fara em livro proprio a escripturaç,10 de todas as operaçõe:s
concel'l1entes à distribuiçãO de fardamento e aos descontos
que lhe são relati vos.

Art. 54. Para o fornecimento de ar1l1amellto, correa-
mo, equipamento e utensÍs se observará o disposto
no art. 52.

Art. 55. As peças de fardamento, armamento, cal'.
reame e equipamento que devo ter cada pravu, bem COlllO
os utensis destinados ao setviço do quartel, o o tompo de
'l'OMO XXXXVI. PAR'l'~ 2.a



OAPITULO 9.'
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D.\ cmlPRA, SUSTENTO E TRATAMEN'l'O DOS CAVALLOS E RESTAS.

Art. 67. Haverà um livro de matricula dos cavallos
e bestas destinados ao serviço do corpo, e nelIe serão feitas,
com a devida especificação, todas as declarações do cor,
idade, tamanho, preço,marca e' vendedores. Todos os ani-
maes serão numerados no quarto direito, tendo acima do
numero a marca-O. P._

examinadas pelo cirurgi:lo-m6r (lo corpo. Si forem julga-
gadas (J1llesta(!o .de se r<Jcolhel'em á onfermaria, o comman-
dante da respectiva companhia lhes mandará passar baixa,
ruhricada pelo mesmo cil'urgillo-::lor, o com osto t1oeumen-
to sHrão ellas apresentadas ao ellfel'meiro ou administrador
do hospital (quando haja contrato com qualquer estabele-
cimentu de saude), a fim de receberem ahi o devido trata-
mento.

Art. 62. As baixas e altas serão datadas, dec1al'ando-
selnellas:a hora elll que fOI'ão;entregues ás rospeeti vas praças.

Art. 63. As despezas do curati V{l serão pagas em vir-
tude de despacho do presidente da provincia, lallçado em
requerimento das mesas ou principaes admillistradol'os ou
procuradores dos hospitaes ou enfermarias, depois de confe-
ridas as eon tas pelas relações no minaes quo se acharem na
thesoul'aria provincial.

Quando porem. forem feitas em enfermarias pl'oprias
do corpo, serão pagas por ordem do lTlesmo presidente, em
vlsta das contas apresentadas pelo com mandante, as quaes
serãu previamente examinadas.

Art. 64. A ~ praças que enfermarem fora da capital,
serão pela mesma forma tratadas a expensas do cofre pro-
vincial.

Art. 65. As praças, assim tmtadas á custa da pro-
vincia, perdem a favor da mesma os seus vencimontos.

A 1'1..,66. O presidente da provincia, si o julgar mais
conveniente, quer á fazenda provinci:'tl, quer ao bom trata-
mento das praç:t', e~tabelecerá enfermarias, ou contratará
com qualquer estabelecimento pio ou de saude o curativo
das praças enfermas.

F. N. 3.- 50-

DO TI~ATAMENTO E OURATIVO DOS ElNFERMOS.

Art. 61. As praças que adoecerem na capital serão

dllracão de taes ob:octos, so rogularão polas tabel1as quo a
031.0 rO"lllltmonto acompanh;lo.

A ~l. 50. O,; obje<.:to;; mencionado;; nos artigo~ ante-
cedentes serão lançados Ifo liHo rospecLivo sob o tJtulo-
carga; os que forom (listrilJUidos ',ás companhia~ o~ entro-
gues a :lIguem, por arriem do preslflente oa provlncla, serão
lançarlos debaixo do titu lo-descarga, om corresponden-
cia com aquell'outro. Este rnethodo do esc.l'ipturação sOl'á
tambem seguido nos livros de iguaes obJectos das com-
panhias. ..

Art. 57. N as companhias os obJectos a ellas destllla-
dos serão al'recadados e carl'egados, no livro competente,
aos respectivas commandantes, que delles passarão recibo
ao quartel-mestre.

Art. 58., A's praças que, antes de vencidos o fard~-
monto e mais objectos, os estragarem, poderão ser forneCI-
dos outros descontando-se-Ihes neste caso o respectivo
valor, pela'5.a pal'ta do soldo, a~é completa indemnisação.
No acto (lo pagamento, o que assim se descontar ficari~ na
thesouraria pl'ovincial, onde. uma conta corrente para ISSO
se abrirá, devendo o que se tor lançando em crethto a cada
praça en traI' como restituição e ser abonado á ver~a pela
qual se tiver feito o fornecimento.

Art. 59. Ao qual'tel-mestro e aos commandantes das
companhias incumbe velar pela guarda, a~eio e consena-
ção dos objectos recolhidos ás sua~ respectivas arrecada-
ções, e pelos quaes são responsa vels.

Art. 60. Nos fins de Dezembro de cada anno, apre-
sentar:lO os commanclantes das companhias ao d0 corpo uma
rolação circum ..,tanciada de todo o fardamento, armamen-
to, correame, equipamento e utensis, distribuidos ~ em ar-
recadação e guarda nas mesmas companhias, o o dito. com-
man(lante, por essas relaçõ8s, tendo Igualmente em vista o
quo existir na arrecadação a cargo do quartel-mestre,. or~
galli~ará uma relação geral, que será en vlada ao presiden-
te da provincia,

CAPITULO 8. G



1'0, ? a da sogullc\a ol-o-ha'a quem fizer o fornecimento
ItlodTnte recltlGl'imento documentado com attostado do com~
Ill1an(ante do mesmo corpo. com quo prove o cumprimento
I o seu contrato.
, Art. 75, O~ ca'vallos o bosta que se tomarem in-

Cclpa?Os terao b'lI"a d . I 'd. Oi ,. ' (," epols c e examinados, e serão vendi-~Iom ll(l~ta publica pol'ante ;1 tiLesouraria provincial por
'l~(:m ,( O.pl:o:>ldento da provincia, entl'antlo o seu pro;lucto
p.lf.a o:>,IC,Jfros da lOesm,~ repartição, o creditado na verba
pe cl qUcl se fez o respeütl vo fornecimento.

:Art. 76., O fornecimento de cavallos e bestas so fará
por lI1termedlO da thesoll'" ," 1i I ' l.lrla 'ptOVIrlCla , a qual proco-
\el~c o annunclOS, procoderá á compl'a, em hasta 'publica
l ~s q~le ~orem nocessarios, em vista dos Jedidos do com~
m::IH

d
i(l1l:0, 'da u t')\~I>,ados pelo presiden te daI provincia la-

VIcln 0-:;0 e tudo os dev idos termos. . '
t t "rt. 77. A compra dos genero' nece~sarios ;10 SllS-
on
ll
,! (OS cavallos, e be.sta~ so fara ibrrualmotlte om hast'L

PU) Ica o "6 11 ' b'I' I d (o ", .~, a \lnpOSSl I l( a o destn se eífectll'll'.'L POI'
~o,:II,pra .PbartLC~Iar, feita pelo agento e subordinad,; ~s ro-
gl,IS est<l elecldas para o fornecimento do rancho. '

CAPITULO lU.
DAS MUNIÇÕES DE GUERRA.

" I Art. 78. 'Haverá sempre, em depositu no corpo poli-
CI", '. cartuxunle em baIlado para as diligencias (111e o
eXlgI['(~m. . .

H,eglllada sua fJuanti(lade pelo commanflante do cal' o
com approvaç;l~ do presidente da provincia sel"\ rruar<ltd~
em lugar propno tJ a cargo do quart~l-Il1est;'e c b ( c

N'\ mesm j' 'd I h "( " a ~Oll orml aI e avol':l cartuxame sem bqlla
qllO d8v

1
úra serrlr pal'a a~ hUlIl'a:; funebres do:! offici '18 , ~

praças (O corpo, que fal1ecerom. • ::;

Art, 79, A COtllpl'a de polvora metal e a I '
salÍo ú fabricação do cartllx'UIW sel"'l' fe'" . p. po nccus-f' I' I I . " ( lc.L com as meSll1a~
OIma l(:lf e" q~lOa respeito dos 'outros al'tirros de for~eci-
mlluto S;IO ordenarIas no presento l' I o jA ,t 80 O' ° ogu amen~o.

I. ' (Iuartol-mostro, ~alvo o caso do ul'gon-
TOMOXXXXVI. PARTE 2,"
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Ad, 68, A guarda da cavallariça será. commàndada
poi' Um offieial inferior ou cabo; a~ praças da guanla têem
obrigação de pell~ar os cavallos e fazer a limpeza da caval-
lariça, sendo este serviço inspeccionado pelo official de es-
tado maior.

Art. 50 O preço da forragem e ferragem para os
cavallos e bestas será o arbitrado semestralmente para a
força lle linha estacionada na provincia.

Art. 70. O commandante da guarda apresentará dia-
riamente um mappa coro declaraçãO das alterações que
houverem, da entrada e sahida dos animaes, e dos objectos
que se comprarem para forragem e ferragem.

Art. 71. Só se abonara forragem inteira em relação
aos cavallos que estiverem na capital.

A's praças de cavallaria em diligencia, ou fora da ca-
pital, sÓ se abbnará metade da forragem desde a partida.

Art. 72. Os animaes que nM estiverem em effectivo
servi"o serão confiados, mediante contra tos, a pessoas que
oífereção as necessarias garantias de bem trataI-os, e que
I)ossuão terrenos apropriados, com abundante pastagem,sen-
do preferidos os que em concurrencia propuzerem condições
mais vantajosas, para o que se marcará dia de arrematação,
previamente annunciado, ,

Art. 73. As praças que sa,hirem em diligencia ou
destacamentos, e os particulares encarregados do trata-
mento dos cavallos, responderãO pela sua entrega ou pelo
pagamen to do seu valor, sal\':o os casos de mortê ou furto,
que serão justificados e provados perante o commandanto
do corpo, por attestado dealguma autoridade. do lugar ou
pela apresentaçãO da marc'::.. Para verificar-se o pagamen-
to, será o cavallo avaliildo por tres officiaes do corpo, in-
clusive o commandante da companhia de cavallaria.

Art. 74. O commandante do corpo apresentará ao
llresidente da provincla no 1.. dia de cada mez, para o pa-
gamento das respectivas forragens, duas relações, uma de
todos os cavallos e bestas que se acharem á argola, e outra.
dos t;lue ostiverem nos pastos, a_fim de que soja ~ançado
O--VlstO. I

/'. importancia da 1." destas relações será. paga ao cor-



lançárem os' termos de ~uas sessões e todas as SlHlS clelilJe-
rações e ordens. , •

Alem deste, havorá os que a requisiçilo do mesmo con-
selho o commalluante determinar.

Ar1. 88. Haverá tallloem um livro ,le conta corrente
de receita e dospeza. Dobaixo da rubrica-Receita-se lan-
çarão separadamente.as quantias que entrarem para o co-
fre, com declaraç<lo dos titulas porque entrüo, e do fim a
que são destinadas: delJaixo da rubrica-Despeza-em cor-
respondellcia aos llleSlllOS titulos da reel.'ita, só se lançarão
assommas totaes das rle::.pezas que com cada um daljuelles
titulo:; se huuver feito.

A ~()mllla total da despem será dernon:;lrada POi' UILla
folha v(llallte. l'1lu:'it.:ada pelo fiscal, as:-igllarla pelo agl;lltlJ
e quartel me:ôtre, ü t.:Ollllllldo e:;pecilkadullJUute ,i d~clara<,:üo
da:; déspezas feitas, os OUjl;;l:tus, suas qualidades, qua!ltida-
de~, )lre<;os parcial o t<)lal.

E~ita folha :wrá t.:olllJlr0vada com os dOt.:umonlo, da",
respeetivas do:<pl'zas, o:; Cjl1aeos:,;erúo exigida~ das JH;~~();t:-:

que íizerem o fornet.:im<.luto.
Art. 89. O cÚIJse1ho ~o reulJirà )Jelo nlell0S dU(,S vo-

zos em t.:ada mez, para faz'or-~e cnrga ao thef'oureiro dos
dinheiros recebidos, 1.rw:arem-so as C{oOt:1~ e pagarem-~e as
de:-:pezas feitas, podendo, alem di~:,o, rounir-so torla" as ro-
zos que o commandaute elo t.:orpo julgar necL'~,ario uU 1'0-

qui~itar algum dos ,"ogaes.
A1't. 90. A~ <;onta:; serilo tomadas em S('S~nO, \10:' Ulll

termo, il vi"ta dI) li\'l'il clt! cOllta (;01'1 uu.ll) da I'I1Cei!i' U de,'-
peza, da demoI1Rt!'aç(\o elesta, dos doclllllI'nlo" (IUO;'Jl)lrp-
\':1I'el11e do saldo exi:::tente em cofl'LJ, dando-~e descarga ao
th'~s()ureiro, Cr)!lformo as c()uta~ aprr.~entadas o dett;rmi-
nal'Onl.

AI'I. DI. Nenhuma de~p(:zil ~()ra lf'\'ada em cilllta, ~e
não for f",ita em virtpde de deliberaçãtl do con:;elho 0:1 de
aulorisa,:iio d" t.:Olll:lJ<illlbllltedo c\lrpo.

Art. 9:Z, A caixa de !'ancho é do,:tinada a fOl'llucer
alill1eula<;1t') às pl'aças :lrl':lIwhadas, () sua I'l!t.:oita ~el'ú 1'''1'-
nwla pelo de"colJlo 'IULJSI' lho:; fizor a u~to titulo. A do 1'or-
TO~1O xxxx v I. PARTE~: ';

- 55-F. N. 3:- 54-

da não fornecerá cartuxame senão em virtude de ordem
• po; escripto do commandante do corpo, lançada em pedido

rubricado pelo fiscal, e no qual pas~ará recibo Agpessoa a
quem for entregue; e sempre quo tornar a al'l'et.:adar
aquelle que as:;im for dado, o examinará, dando parte do
seu estado ao commandante do corpo.

CAPITULO 11.
DO CONSEI,lIO ADMINISTRATIVO.

Art. 81. Haverá um conselho economico administra-
tivo, encarregado da administração, fiscalisação e eCl,no-
mia das quantias destinadas para rancho e forragens.

Este con:;elho será COlllJlostOdo cfJrnnel commandanto,
corno presidente, do major, como fiscal, e rio.; commandan-
tes de companhias, corrio vogaes, :;endo um thesoureiro.

Art. 82. Haverá mais um agente do conselho, que
será nomeado d'entre os subaltel'llos.

AI't. 83. O the~oureiro e o agente senlo nomoados
sOtllÜ~trallllente pelo conselho, á maioria absoluta de votos,
devenrlo o exerci cio começar sempre nos dias 1,°8 dos mezos
de ,Janeiro e Julho de cada anno.

No caso de empate, decirlirá o presirlente do conselho,
lavrando-se termo de tudo. O thesoureiro e o agent~ não
poder<1o ser reelei tos succe. si vameu.te, sal\'o falta ~bs~llu ta,
que será logo comm unicada ao preslden te da prov mCU1.

1\.1'1. 8'1. Em falta de capitães, Foderão votar H ser
votados os subalternos que commandarelll companhia.;, os
quaos cederão o logar aos capitães respectivos, logo quo
estes se apresentarem.

Art. 85. Si por qualquer mdtiro vag;~'r o lugar de
thosoureiro ou de agen te, iJ_conselho prouederá logo a elei-
ção de outro que o substitua peln tempo que qualquer del-
les deveria ai lula :::ervir.

Art. 8G. Para que o conselho IH)s'a deliberar, ba~ta-
rá que se reuna a metar\e o mais um dos membros que esti-
verom em effecti vidade.

O presidento, 110 caso riAHmpa!fl, tem ,votOlloqualidac!fl.
A rt, 87. na vorá no conselho um li v 1'0 para no11o so



Art. 102. Para guardar o dinhoiro das caixas do
rancho e forragens, ha vet'a um cofre com tres üha vos, das
quaes serão cltwicularios o commandauto do corpo o ma-
jor o o thosoureiro. '

CAPITULO 12.

- 57-

DA ESCRIPTUl~Aç.ÃO.

Na secretaria do corpo havorú os seguinte~Art. 103.
livros:1.: L,ivro mestre de registro geral das praças do corpo.

2. Dtto cio protocollo das entradas das divOI'sas or-
dens da presidencia.

3. ° D~to cle registro de omcios dirigidos á Ille~ma.
4 .• DIto da carga e descarga, eq u ipamento ou u Lensis.
5 .• Dito do termos de juramonto dos olficiae: Ilomeados.
Art. 104. Alem destes liHOS. haverá no ar,;llivo os

que o commandante j 111gal' uecessarios. Nem ao comma .
(!ante, nem aos officiaes o pt'aças é permitLidn tirat. J t :I~-
crotaria livros ou papel algum a ella pertencentes.

Art, 105. Cada uma das companhias terú o' 'ugui -
tes livros:

1. ° Da d~stribuiçãO ou carga do furrlamentll á pra0a~
de preto

2.°. Da carga e des.::arga do armamonto, equipamonto
o utenSlS.

3. o. Do registro das partes de accusações de clesortores.
,Art. 106. Na casa das ordens havorú um livt'o pam

rogl~tro, elas orJens cio dia, oxpellidas pelo presielonLo ela
provlllclu, e com mandante elo corpo.

. Art. 1?7., Estes livros sorào íllt'l1ocidos pela tbosou-
rarta r;rO\'lnClal, nun~erados o rubricado,' pelo fiscal do
C~)l'PO,a excepçã') dq ll\'l'o mosLI'o o do do filiaç;io dos olfi-
ctaes, que o serão pelo COllllnandallto do corpo, COIUsous
Let'mos de abertura e encenamento.

O secret~rio 'passarú gratuitamente as üel'Lidijos quo
dos mesmos llVl'Ç)S forem requisitadas,' e mandadas passar
pelo cOll1manclante. '

Art. 108., As ordens do dia serão cOl~lpetentomollto
e~ lstradas o lLdas om presença do corpo, tOlllUÚU.Oos sar~
MO XXX.XVI PAlt'l'E 2. a
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ragem é destinarIa ao sustento, forl'agem
.~avalllJs o bostas UUülJl'po.

Art. ua. Aos vogaes cumpro propor qualquer medida
Oln beuelicio dos cofres publicos e uas praças.

. Art. 9'1. Recebiua a importancia das relações de mos-
tra. que será sempre liquida do de 'üOtlto de fardamento, o
cOllllllandunte do corpo fará imlllediatamente entl'egar aos
das üOlilpanhias ° que ás mesmas pertencer, seguudo u
respectivas relações de vencimentos, deduzindo-se provia-
mente o valor das etapas, que entrará pal'a a caixa do l'an-
cho,

Art. g5. ,As guias do quartel mestre serão rubricadas
pelu fiscal e confrontadas com as ordens do commundanto
do corpo, que pr,)vem a existencia de quallluer quantia em
mão do.mesmu quartel mestre,

Art. 96. Ao quartel mestre e ao agente serãr) adian-
tada~ somente as quantias absolutamente in.dispensaveis
para as despezas de ra.ncho e outras a cargo dos mosrnos,
as q uaes não lhes serão levadas em conta, si ni\o forom fei-
tas em virtude do guias do com mandante do corpo, ou cio
documentos competentemente visados e instruidos com as
devidas quitações: estas quantias'ficarão ropresentadas no
cofre, até á apresentaçãO de contas, por um vale daquelle
que as receber.

Art. 97. Com a conta mensal do rancho, aprosonta-
rá o official encarrogado deno um mappa demonstrati vo da
distribuição por companhias.

Art, 98. Cada com mandante de companhia apresen-
tará ao consolho no 1.0 do mez uma relação das quantias
(lescontadas ús respectivas praças.

Art. 99. O com,mapdante do corpo estabelecera os
motlelos de todos os mappas e mais papeis relativos ao COIl-
solha de administração.

Art. 100, Omesmo com mandante poder8. suspendet' °
agente, quando desmereça da sua confiança ou da do con-
selho.

Art. 101. Depois da eleição do novo thesaureiro e
agente, su tomarão e fecharão todas as contas, o se faI'á en-
tregaI' por termo ao thesoureiro eloi to as quantias existoll-
tesem caixa. .
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nado por um official de e~tado maior, que ahi deverá per-
manecer pai' 21 hOt'as, tendo ás suas orllons um inferior de
P:'lllOlO. Som ser renllido por outro que o substitua, 'nlio
delX~arú esse otfi(;ia 1 o seo Pllsto,

Art. 117. E,te offi...:ial deve manter 0111torb. a sua
plenitude a polkia d" qllal'tol. E' nuto~i a 1" a prender, á
r,lclf1 do comll1il.llilunte do c:lrpo, a qualiplor de se()~ :-u-

baltel'llvs que COlll1l10ttL falla~, c ainda aI)'; seos superillres
no caso de íllgr,Lnte delicto, rianlio logo conta ao mesmo
cOlllmandante. salvo exi.tindo no quartel algum otficial
mais graduado, a qnem deverá dar parte do occorrido, para
este provitlol1ciar como for conveniente e participaI' ao com-
mandante 00 corpo,

Art. 118. O 1. o sargento do l:aoa companhia apresoll-
hrú um mappa diario d'aquella ú qU(J/ pel'tencer, assigna-
do pelo respectivo commandante, c Intendo toda" as altora-
lio, do dia antecedente, cnmo sej;l() baixas e altas do hos-

pital, diligeucia<, entmda" e sahidas para de.;1acu'll('ntll.',
pri Õ l', ll(;ell(;a,;. b:lixas do serviç'), novos alisLment"s, &.

A~ alterações que importarem auglllentl), dilllinuic.i\o ou
pClrlla de soldo, fkal';I.) notadas no lil'l'l) mostro do corpo e
no fo:'mulario da re.<pectiva companhia.

Estes mapp:ts dtarios serllo crganisa(los conformo os as-
entos do fllrmulario que de\'e ter cada companhia, escri-

pturacio da maneira que se pl'atica Jl.ctualmente.
Art. 119. 'G;mvista dos mappas diarios, será' feito o

detalhe do sQrviço pelo fi<cal e pql') ajudante do corpo.
Art. 120. As .lltel'ações que contiver carla mal'pa dia-

rio serão lançadas pelo ajudante em outros formulario da
reopectivas c()mpanhia~, que deverão existir na ca~a rias
rllem, para serem entregue:-; 110 commandante do corpo no
lU (10cada semestre, e recolhidos ao archivo, depois cluO

por ol1es se conferirem os prets das companhias.
Art. 121. por ordem do presidente da provincia, se-

lto ~atisfeitas as requisições de força feitas pelo chefe de
alicia ou pelas autoridades residentes na capital.

Exceptua-se a. noite e o caso de indeclinavel necessi-
ade, em"quo bastará que qualquer dessas autoridades faça.
ar escripto ou pessoalmente as suas roq uisições ao comman-
OMO XXXXVl. P.A.RTE 2,a

gentos em seus formularios a parte que interessar às sUM
respectinl.s co;npanhia~, ~end() communicadas aos destaca-
mentos, si a elles interes~ar tambem o ~eu conhel:illJellto.

AI't. 109. Nos corpos de gu;,rda serão e~~as ordens
affixa,las em flll'llia de,editaes, re~pOlJdeIldo os commalltlan-
te:; }Ida sua ob~ervalll:ia.

Art. 110. O comman(lante do COfl O fará cnmprar os
objeclos nel:e,.sal'lOS ao I;X ped ien le da re~pel:t, \ a ~t'~reta-
ria, ca~a das ordens, quartel-mestrado e companhlll", e
apre.,;p.ntará mensalmente a conta de sua imptlrtaucia ~o
pre,.idente da provincia, para. ser paga pela thesourarla
provincIal.

DA ORDEM DO SERVIÇO.

Art. 111. O corpo policial, subordinado ao presiden-
te da provincia, o ober1ecerà em tudo que for do ~el'yiço
publico, cumprindo religiosa~1e,nte as ordens que rielle ~e-
ceLer. e que lhe serãO transmlttldas sempre pelo respectivo
commandunte.

Art. 112. Ao commândante devem todos os officiae
e praças do corpo, bem como devem uns áos outros por suas
grad llaçõe~, respeito,su bordinação e obediencia,

Art. 113, Os officiaes e' praças poderãO levar suas
queixas ao presidente da provincia, mas sempre por inter-
medio e com licença do seo com mandante,

Art, 114, 'Antes de feito o serviço para que for qual-
quer praça ou official designado, não poderá oppor-se, nem
mesmo queixar-se do procedimento do. su~erior, .

Cumprida porem a ordem.e atlsfeltas as determllla-
ções, pr)derão então fazer a sua representação, sempre re-
speitosa, a qual chegará ao presidente da provincia,do modo
determinado no artigo antecedente.

Art, 115. A ordem geral do serviço do corpo seri a
que o presidente da provincia determinar,

CAPITULO 14.

..
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DO SERVIÇO ORDINARIO DO'QUARTEL.

Art. 116. Todo o serviço do quartel será inspeccio-
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CAPITULO 17.

DAS LIcENÇAS.

Art. 127. As licenças dos officiaes e praças do corpo
policial serão em geral reguladas pelo quo se achar
disposto para com os empregados provinciaes, com as so-
guintes modificações:
. S 1.o O presidente da provincia podera conceder li-
cenças de favor até 20 dias. ,

S 2.0 O commandante do corpo as podera conceder
8 dias, participando immediatamente à presidencia, Es-
licenças não prejudicam os vencimentos.
Não podeião porem ser repetidas dÍlrante o anno.
Art. 128, Todas as outras licenças, uma vez conce-

didas na forma das disposições em vigor, serão lançadas
no livro mestre. .

Art. 129. O cirurgião-mÓI' do corpo é o competente
para passar os attestadosde molestia aquelles que por este
motivo requererem Hcenças .

CAPITULO 18.
DISPOSIÇÚES PENAES,

Art. 130. Haverá. transgres~ão da disciplina do cor-
po policial toda a vez que se der. algum dos seguintes casos:

1 Faltar a praça ao seu quartel,quando ahi deva estar.
2 Drúxar, ainda que momentaneamente, sem legitima

escusa, o seu posto de sentinella, ou ser ahi encontrada em
discuido ou a dormir.

3 Distrahir-se ou e:'tregar-se á inacção ou repouso
durante o tempo em que estiver de ronda ou patrulha~

4 Não comparecer para o serviço à hora designada;
ausentar-se delle por mais tempo do que for permittido;
apresentar-se com desaceio, mal uniformisada ou no estado
de embriaguez.

5 Occasionar 0 mallogro ou insuccesso de alguma dili-
gencia.

G Excedor em marchas o tempo marcado para fazel-as,
sem motivo de força maior que o justifique.

XXXx,VI. PARTE 2,"

danta do corpo,ou ao official que estiver do estado maior no
quartel, e esta official, satisfazendo a requisiçãO, dará con~
ta immediatamento ao commandante do corpo, 13 este ao pre-
sidento da provincia. ,

CAPITULO 15.
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DAS RONDAS E PATRULHAS. /

Art. 122. O officiaI do dia, rondando as gual'c1aso
p:l.trulhas, é autorisado a mandar. prender as praças d~llas,
a a dar as providencias ?ecessanas para, que o .servlço e
faça com a maior regularIdade. .

Art. 123. Os officiaes de rondas e patrulhas, em cir-
cumstancias ordinarias, executarão as ins\rucções quo lhes
derem o chefe de policia e soos delegados: o numero do for-
ça das patrulhas serà por estes re~ulado, .bon; como () ton~-
.po de duraçrio do serviço. Em cIrcumstanc~as extraonlt-
l1arias, observal'-se-hão as ordens que o preSIdente da pro-
vincia der ao commandante do corpo.
F~ Art. 124. Os officiaes de rondas e patrulhas, alem
das instrucções da policia, receberão as que o commandanto
do corpo hQUVel'de dar a bem da disciplina, com tanto quo
estas em nada se opoonhão àquellas,

CAPITULO 10.

DOS EXERCICIOS, REVISTAS E INSPECÇÕES.

Art. 125. Ao commandante do corpo compete priva-
tivamente determinar os dias e horas para as revistas e ox"
ercicios do corpo; sempre porem que houver de reu.llil-o
fora do quartel, farll. participação antecipada ao presl(len-
te da provincIa. O manejo serà o da arma de caçadoros e
de cavallaria.

Art, 12G. 1'0 1.0 dia util de cada mez, e antes quo so
paguem os prets, havera mostra geral do corpo om fronte
do quartel, perante o omcial de ~azen~a pa~a esse fim tI,-

- signado, que verificara a oxistencta ~ Identidade das ~Il'a-

ças incluidas nos prots, para quo aSS1I11possa SOl'pela th
souraria flscalisado o pagamento.

I



porem seguid.os, devendo o paciente ter pelo meno::! Ineio
dia de folga.

o A detençê1o-de 1 a 15 dias.
4 A prisão ou a reclusãu solitaria-de 1 a 45 dias.
5 A privação de vicias tolerados pode dilatar-se por

todo o tempo da prisão ou reclusão solital'ia.
6 A earga de equipamento em ordem de marcha será

sempre appli<.:ada durante o dia.
7 A fachina consiste na limpeza do quartel e suas de-

pendencias; na das armas e mais petrechos existentes nas
arrecadaçõos; no serviço de conducç,1:o de agua e lenha e
outros semelhantes.

!3 0.° Nos casos de grave tl'ansgress<lo, poderão lier
applicados simultaneamente 2 ou 3 dos castigo~ discipli-
n:lres, nã.o sendo iiicompativeis ou prêjudiciaes ao e::itado
phy:-;ico do paciente. •

Ar't. 102. Aos officiaes que commetterem leves fal-
ta, do <1iscipiílla ou do serviço, poderá U <':olllmundullte do
corpo impor a pena de pri::i,lo, por tempo não excudellte de
8 dias. .

S 1.. Sera porem punido pelo mesmo cOPlmandan te,
com reprehensãu em ordem do dia do <':Ol'pOe prisão por 15
dias, o olticial de estado maior que abandonar o seu posto
an tes de ::ier ne110 rendido.

S 2.0 Em outros casos de malOr gravidade, àará o
commandante do corpo circumstanciada conta do occorrido
:w pr'esidente da provincia, para que este delibere como
convier. .

Al't. 133. Os com mandantes de destacamentos podem
irnpllr as respectivas praças as penas de detençclu e de
SllIlPl<.:.;pl'l~ão, por tempo não eXl.:edente de 15 dia', par-
tll.:ipallllu.o imlllediatvmento ao cOll1l1landante do corpo,
p..tl\1 (lutJ este determine u que no caso coubúr.

Art. 1:3-1. E' l:rime de deserção:
S 1.° Ahanu 111<\l'o inferior .ou praça ° seu posto de

guul'd Lou a esculta do que osti\'el' fazondo parte.
S 2.° Pass(J.l' de Ulll par'a outro destacJ.mento, vir

rocolher-so á capital, sem ltcença ou ordem superior.

TOMO X.Xx,XVl. PARTE 2.•
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ou ~ervir-se das7 Emprestar as pruprias armas

outru; Resistir à ordem de pri.são ou evad ir~se ~:lla.
. ~ Introduzir bebidas e:>pirltuo.;as em quarte!:;, corpo
de o'uarcla ou pri~ões. .

l) lO Elllbriagar-~e no :erVlç? cr as de fardamento,
11 Empenhar vendeI ou Jooar peç . .

to ou qua\q uer ou tn' objeclO necessario ao. serViço,
al'luamell . d> lTuarda ou pl'L~ões.1',). Jo""u' em quartels, corp.s e o f lt r13 ~"1~.cruardar o devido silencio em orma; ISO a

.' ' l).. entretel' palestras em actos (e ser-vozerlaS; provb.."Il' ou •
viço ou em prisão. . , b d' ã e obedienciaH Faltar ao respeito, a su. or lUaç o
para com algum superior ou autor:da:le. 'cr.

A t 131 As tran~fTre,:;~õ% llldlcadas no artioo ~nte
r . . .,' ~ mstancias de que se revestlrem,cedentFI, con[orme as ClrvU . . "

'" rri<ridas pelos segUlnte;,; meIOs.
ser",o cu o bI' verbal ou por1 H.epreh(.msão particular ou pu lca,

escri~t~aix~ de P')sto, temporaria ou indefinita.
3 Dobro de :-;erviço.
4 Detenção.
5 Pl'isão.
6 Recl usão soli t.a~ia. ~
7 Privacào d8 VIOlO':;tolerado". d marcha.
S Carga'de equipamento em ordem e
9 Fachina. - . I

° <'xce )tó a reprehensã0, a rletenç:Lo e a sunp es
: S 1. E. I,:; outros castifT,)s ser:i. appllcac1o, sell~ OI'-

pl'1 'ito, nenhum dIO. t 1 COrpl)Qque a ddrá por' escrlpto,
d do c )\I1lOan( an e «() , • I 1"[

m . I'dade da Iluna l.:orreCl.:lOna , seU'. IlIlI e,
menl.:l'lnand,) .a qua r '. . ''''''I':lrantes ou atlenuauW:.

"1 e c'l'l.:um-t;lIlCI.1S, ,I..,,.. , I d d
sua caU~( ,: d tUll0 puulicaJo em on etn U lasi a" lInllvel, ::,on o
do corpo. <1

>:. 2.0 Os castigos ser!},.') assim regnIa ()~:
;:; . t ~ 30 <1ras Si fl)r in-I\. baixa <le posto temporarm a e , .
. t I - •~arâ. de novos ac<.:essos por espaço de um ar100.

defink aÓ~~lbro do serviço-uma até doze vezes;
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3.0 Ausentar-se, por 24. horas, de qualquer sêrviço

permanente om que esteja empregado.
S 4.0 Deixar, sem legitima o~cusa, de comparecer no

quarLel por e~paço de 8 dias completos.
Al't. 1:35. Em qualquol' dos casOSfigmados no artigo

antececlen to, o qne não"se justificar em consellio incorrerá
na pena de 4 a (j ltlezes de pris:lo em xadrez ou cellula es-
pecial, confol'lue as cir<.:umsi;ancias occurrentes, e na por-
da do tompo ele sorv]ço que tiver no corpo.

S L o Na hypothe::Je prevista em oS'!. o do mesmo
artigo, apre::Jentando-so voluntariamente o desertor. só in-
correra. em metane das penas comminadas.

S 2. o No caso do reincidencia, depois de cumprir a
pena, serú o delinq uente eliminado por incorrigi vel.

Art. l3G. A deserção será qualiflcada do seguinto
modo:

~ 1.0 Occorrendo algum dos casos mencionados no
art. 134, o commandante da' companhia á que pertencer o
accusac10 tratarú elocolligir todas as provas que possa ob-
ter, o immediatamente dara parte accusatoria do facto
ao cOll1mandante do corpo.

S 2.° Recebida pelQ commandante a participação,
onvú'ú sobre e11<:1.o parecer do major fiscal, que, para dal-o
Cdlll a devida segurança, procederá a toda::. as averigua-
~Õ 's necos:arias, concluindo por rlec1arar si o caso é re-
à1 .lente de rieserção ou simplesmente de transgressão da
dl-ciplina.

• :). o Em vi::Jtado todos esses dados, o commandanto
( ç~ 'pll •.. i entender que está qualificada a eleserção,assim
( llecidi ','L P( r :,cu despacho, manclanu avorbal-a no livro
] .1'O, e de t.inClnc:1otodos os papeis a servirom de base ao
}liO<':O';::JOele.iulgamento; si porem achar que simplesmente
110 li\'e t.l'all~g['essão da disciplina, imporá desde logo a pona
que no caso couoer.

e Art. 1:37. Para j]llgamento elo crime de r!eserçn:o,
haverá U1~1 conselho pormanente, composto do major, como
prosidento, do cirurgi:1o-mÓr, do ajudante, do quartel
1J}ostree do commandante da companhia do cava1Jaria,

servindo o 2. o de interrogante, o 3. o de secretario e 6s oU-
tros de vogaes.

Ao commandante dp corpo cabe designar substituto &

qualquer des~es officiaes, quando ausonto oU impedido, não
I)oelendoservIr no mesmo conselho o commandante ela com-
panhia á quo pertencer o accusac1o.

Si. Este conselho, procedendo em tudo sllmmaria-
mente, concederá ao açcusaelo oito dias para produzir sua
defeza, recebIda a q};al, proferira o seu julgamon to, çon-
uomnando ou absolvendo o réo.

S 2.' lmmediátamente sorá o procosso remettido pelo
commandanto do corpo ao presidente da provincia, o qual,
mandando-o relatar pelo procurador fiscal da thesQul'aria
provincial, ordenarà que a sentençafse cumpra, ou a refor-
mará, como for de justiça.

Art. 138.. Os crimes previstos por Íeis goraes, e quo
forem commettldos por praças do corpo policial, embora
om ncto de serviço, serão processados o punidos sogundo as
mesmas leis.

Art. 139. .A praça condemnada pelos tribunaes 01'-
clinarios, por qualquer crime que seja, será d~sligada do
corpo, desde que passe .em julgado a rospectiva sentença.

CAPITULO 19.
DISP,OSIÇÕES DIVERSAS.

. .Art. 140. O coronol commandante do corpo tem
dlrolto ti. uma oreleaança, a duas cavalgaduras do sua os-
colha o â. percepção das respectivas forragem e ferracrem
cujo valor lhe é dovido. mesmo quando nlIo Lenha aOso~
serviço animaes pertencentes ao corpo. ,

A's ~esmas; van~agens' têem igual direito ° major fis-
cal, o capItão cIrurgIão-mÓI' e o tenonte ajudanto com a
unica differença de caber a cada um destes uma sÓ caval-
gadura.

Art. 141., O offici~l.ou il.1ferior nomeado para qual-
quor destacamento ou dlltgencla tem para seu tran,;porto
direito á uma cavalgadura e a uma besta de bagacrom que

t t
. o '

appor unamen e serão restItuidas ao corpo; abonando-so-
lho o valor rle meias forragons.
TO~lO XXXXVI. PARTE 2.a
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cada anno, o comm<lndante a!lresentaril an presi,lento da
provincia informações de conducla dos officiaes e i~lreriore~.

Art, 15~. O serviço gl'atuit.o a que por lei é obl'l-
,rado to,lo o cidaIL'lIJ, nüo induz, pelo n:10 exerci cio nn cor-
po, a pel'lla de vencimént,is ou de antiguidade. O olficial
pnl'l1m que para tal sel'viço (OI' intimai lo, o participará im-
medi;namente ao c'llnllliln'!ante.

Art. 15:3. I O pro,;i,lente da provincia, quando o jul-
gar con veni'1n te, e sempre que for nomeado noVo C'lmman-
danle, mandará inspeccional' o corpo, respondendo o <.:0111-
mandante que se I'etira por quaesquer faltas que se tonhão
dado no tempo de sua fl.rlministração.

Art, 154. Em todos os casos omissos neste regula-
mento, concernentes à economia, disciplina e instt'ucções
do COI'PO,e ao modo pratico de cumpl'Írem o.; oflkiaes e
praças seus devere,;, providenciará o pre;,;idente da pro-
vincia com as instr'lCçÕl}S e orllens ne:::essa['ias.

Art. 153. Ficão revog;tdas as disposições em con~
traria. "

Palacio do governo da provincia de Minas Geraes.
Ouro Preto, 15 de Abt'il de 1819.' ,

l\i.\NOEL JosE Gom:, REBELLO HORTA.

No dia 15 de Abril rle 187:) {,li publicado o presente
regulamento ne!>ta secretaria do gOV8l'll0.

Camillo A ugusto Maria de Brito.

1". N. 3.

CAPITULO 20.
'DISPOSICÕES GERAES.

Art. 144. O com mandante do corpo policial nê10 en-
trará em exerciclO, sem que tenha prestado juramento pe-
rante o pI'esidente da provincia, •

Os outros officiaes e as pl'açns o prestarão nas mãos do
commandante.

Art. 145. A força policial é directamente subordi-
nada aO presi,lente da pro\'inc:a, e só delte recébe ordens o
respectivo commantlante. Das outras autorHlaues ~e~eb~l'á
requisições sobre objectos que não iltteressem a dl:SClplllla
e economia do dib corpo. . .

Art. 140. O com mandante, o officlal de estado maIOr,
no quartel, e os commandantes de destacamen~os, são ,im-
me,lllllamente responsaveis, si não prestarem as autorida-
des a fo['çJ. que estas requisitarem.' .

Art. 147. O commallllante responde ao preSidente da
provincia por todos os objectos que in teress<Jlll á boa ordem,
disciplina, p tllcia e eC1nllnia interna do corpo,

Art, 1-1,. O pl',.J"idGnte da provinda, ouvinrlll o com-
mandante, pOllel'ú tr.tll~reril' de uluas para outras com-
panhia.; o I emLJreO'0s d,. corpJ os respedivll:5 oflL;iaes.

Art 1H.J. V co:nm:tII,iante uo COql!) é ,'.omp(~tente
para dder:lliu:lr a pas ,ágOa} das praças ue pret do umas
llur.L outr.l:- <':.)lllPlldllas,

Art. l;1U. O, direito,.; e devere~ do commanllante do
corp", cíl'lll gi:iO mc>1' e mais offit:i:te", que nào ,ã~ ex.-
pro,;.amellte .udillilltl~ ne,le r8~ulam~nlo, se regularao, em
tudo quanto 101' appllC<l\'el, pela~ leiS e regulamentos que
regem no exercito.

Art. 151. Nos primeiros dias do Janeiro e Julho de
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Art. 1.12. O com mandante do corpo determinará. o

numero de luzes indispensaveis ao quartel geral e. aos dos
de;,;tacamen tos, incl uintlo-se nas relações as respectivas des-
pezas, para serem mensalmente pagas.

Art. 143. Para o funeral de qualquer praça que fa1-
lecer, Hca marcada a quantia de 20'lÍ, que ::lerá paga pelas
e.tar'ões com'Jetentes em vista dos documentos compl'oba-" , ,
torios da de~peza.
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I TabElla dos vellcimentos dos Ofilciaes e praças do Corpo Poi:c:rrL
I

i I \ v . I I I

I
d enClmentos. d '" V. u.~cn c.>. 0:,)11)"';' --t

; Postos. '"; ~ := t~ ~ B'~ Z

I
I . ~.; Por mez. I Por dia. ~ o- ~ ,g'~ 8 I

o d do-", ,

~ Coronel com mandante . 2 170$000 :IPSiji-;jj -20$000 220$000

\
.g:..: Major fiscal.. . I 107$000 2l$';()') 10$000 143$000:
,~.~ Capitão cirurgião-móI'. .. ) 9]$000 20$000 10$000 12!$OOOI
~:: Tenente aju.dante e secretario 1. 79$000 20$000 99$000,

\lfer'es quartel mestre. 79$.)00 20$000 9Ç\$000
.g i3 Sargento ajudante. 1$914 1$9141

.5 g l\lestre de m usica . 2$200 2$:200;
~ <: Musicas 1$320 1$320
I rÍJ Capitães. 96$500 20$000 1O$000-126$000!

E ~ Tenentes. 79$000 20$000 99$0001
O '" Alferes __ . 68$000 20$000 88$000j
I oi 1.0' sargen tos 1$650 1$6501

.2 i: 2 O' ditos 1$5-40 l~40I: o ...• .•. I
_.;: FOITlelS. . . . . . . l$t30 1$430

I ---I

'

Cabos. . . . . . . . . . . 1$320 1$3201
Soldados. clarins, ferraelores e cornetas 1$210 1$21°1

I
As praças da companhia de cavallaria terão mais 20 réis para conservação de arr~ios. I
Palacio ela presidencia da provincia de Minas Geraes em Ouro P;'eto, 15 de Abril de 1879.-MANOEL

JOSE' GO~IESREIlELLOHORTA. .- '- - -.



DA DIRECTOR1A DA FAZENDA PROVINCIAl,.

CAPITULO 2,.

A
FOLHA N, 4,

L
187'9.
PARTe: 2,a

RC[lllamc:lto n, 86,

o
==--~-==..:::..-.::-_-:--.---_.-. -- -------
To~m XXKr I

preSll ••.!.lte da provincia, usau,10 da faculelu,Ie quo lho
conforeo a.l't, 3.° S 8.° da lei mineira n, 2.J.7U de U ,lo I\ovcm-
bro de 1878, ol'dena que se observo,o seguinto regulamento:

CAPITULO L°

DO PESSOAL.

Art: ~.o O serviço commettido à dil"ectoria da fazenda
provineial sel'à oxecutado pelos seguintes funccionarios:

Um diroctor,
Um contador, .
Um procurador fiscal, um solicitarlOl' e um escrivão dos

feito,.;,
'ft'es chefes de secção,
Sote 1.os officiaes,
Oito 2.°1 ditos,
Oi to ~l.o. dit,)s,
Um thesOllroircl o \Im fip,l,
nni arch ivista,

Art. L" A thesoul'aria provincial (le Mina., Geraes pas-
:a a l1011omimll'-se-dirccttlria da fazenda qr()Vllll;ia1.

AI'L 2.° E,ta I'opal'tição, espedalmBllte encarrrgaua ele'
RI'ovel' S()bl'O a atlmll1iSLI'UÇ,lo, arl'(~cadaçào, distr'buiçã(),
cOlltabilil1.Llle,escl'ipturaçáo e (l.,calisaç<lo das rendas provill-
ciaos, divltle-sl~ em:

:;ecç,lo ceu trai,
Con tadoria,
Gon tencioscl,
Thesou raria,
Archivo.
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UIl1portei 1'0,
'l'ros continuos,
1'ros correiQ:)"

, OAPITULO 3.0
DA DIVISÃO DO TRABALHO.

Art. 4. o A' socção contraI, sob a ill1ll1e'uiata inspce-
ção do director, incumbe:. ' ,S l.0 Notar, 0ll1,livro propt'l?, a entra,d~ ~ salud,l do
todos os papeis recebidos na repartição, e dll'lgl1-0S a seus
destinos. .S 2 ° Redigir o pa~sar a limpo os actos que tL\'erom
de ser ex pedidos pelo dLre?tor.

S. 3,0 Registrar os titulas de nomoaçã? d~ todo~ os
ompl~gados pro~rinciaes, e os despachos profendos polu dll'o-
ctor em requenme,nto de partes.,' O" 'S 4.. Tomar por termo .o ,Iur~mont? UOS omproo'u\os
que o tiverom prestado perante o dlrectol., ., '.

S 5," Lavru os contratos que forem feItos com a f,l
zonda provincial. ..' •.S ri." Expedir os editaes e annunclos quo tl\OIOm (lo
SOl'publicados. " .ê 7.° Col1igir e f~zer oncadol'nal' as mll1utas da COlres-
pondoncia omcial do UI reetor. ,. ' . ,

S 8,° Invental'i~r os utensJlI?S quo ostIvorom,,~o~ ,~~
guartla o responsabilldado do podelro, que tlellos assl"nal a
a competonte carga,

Art. 5.0 Pela contadol'ia, di:ridida, ~m duas, s~~ç~os,
correrão todos os serviços de escnpturaçao e contabJlld,u\o
tla receita e despeza.

S l.u <)abea 1." ~ecção: ,',
1.0 Organis,ü as folha>; de pagamento, ab_llUdo-lhes 01'-

. d llteraçoos l'1ue sobre-portunalllento as notas e q~aosquer ~ , 'i

vierem no decurso do rospectlvooxerclclO, ""
2.0 Fazor o assentamento do-todos os emplegados PIO-

vinciaos, ,~ d' t 'b '
3,0 Escl'ipturar as, opol'açõe~ concernentes h IS n ,U,I,-

ç'io de fardamonto U0 corpo poliCial e ao~ descontos que p,lI,~
O~gOe outros fins forem feitos ás respoct~vas praças.

4. o Exalll i11<\1' os doeu men to,.;, om Vlsia do,.;quaes lenha
do oll'ectual'-se pola tlw::;oural'ia qualquor pagamonto ou
despoza.
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5.0 Passar as ordens de pagamento quo houverem de
ser cumpridas pela thesouraria ou pelas estações su-
balternas.

6. ° LIquidar e processar a divida passiva.
7.• Escripturar o diario, o livro mestre e os seus res-

pocti vos auxiliares.
8: 0.Submetter á apreciação do contador, no fim de cada

exerClClO:
-A tabella das despezas pelos ~Sda lei de orçamento,
-A de pagamentos relativos a exercicios findos.
-A da divida passiva.
-A da despeza explicada.
-J:. do pagamento de juros e a de quaesquer operações

de credito por parte da fazenda provincial.
S 2.° A' 2." secção pertence:
1.. Organisar a matricula de todos os agentes da fa-

zenda provincial. '
2. ° Faz~r a escript~ração dos proprios provinciaes.
3.• AbrIr conta corrente a todos os responsaveis .
.•.° Tomar contas a todos os que deverom prestal-as

sendo ~ensalment~ liq uidadas as das .estações arrecadadora:
5. Passar qUitações aos que tiverem solvido toda a

sua responsabilidade.
6.•. Dar guias para recebimento de quaesquer' valores,

e oxam.ma,r a~ que p~r~ o mes.mo fim forem apresentadas.
7. LIqUIdar a dIVida actIva da provincia.
8 .• Proceder a quaosq uer lotações de que dependa a

percepção de ilflpostos.
9:°, Submetter á revisão do, contador, no fim de cada

exorCIClO:
-:-A relação das' contas tomadas e das quo o não tive-

rem SIdo" com declaração dos motivos por que deixaram de
o ser.

-A de proprios provinciaes.
-A tabella tios direitos de exportação,
-A das taxas itinerarias.
-A da receita por estações,
-A das rendas polos SS da lei de orçamento.

OMO XXXXVI. PAR'l'E 2."



-A. da divida activa.
-A demonstração comparativa da renda arrecadada

nos tres ultimos exel'cicios definitivamente encerrados.
Art. G. o O cOlltencioso é a secção por onde correm os

ne<Tociosa cargo do procurador fiscal. .
o Incumbe-lhe escrever e expedir a corre;;pondencIa e

mais ClCtOS'.lo mesmo funccionario, collig'indo e f~zendo en-
cadel'lulr as millu tas do todos os pareceres e OffiClOS.

Art. 7.0 A thesouraria tera a seu cargo:
~ 1.0 Escripturar os livros caixa, de depositas e cau-

ções, de letras e obrigações. e qua~squer outros que para o
futuro se estabeleçam, e os de taloes.

S 2. o Lançar no verso dos documentos a nota do nu-
mel'o da partida e da folha do livro em que se acharem
aUes escripturallos, entregando-os a? contador para qne te-
nhão o con vel1iente destino.

~ 3. o Extmhir do caixa, no fim de cada semana, o
balal~cete da receita e despaza, que seru' remettido ao pre-
sidente da provincia e publicado pela imprensa. . _

S 4. Lançar nas folhas de pagamentos as quIt~lçoes
dos que os receberem. .

Art. 8.0 Pertence ã. secção do archlvo:
S 1.0 Receber todos os papeis que pelas divel'sas sec-

ções da directoria lhe forem entregues.
S 2.° Colligil-os e Í<tzel-os encadernar conveniente-

mento em volumes semcstraes, collocados os mesmos do-
cumentos na ordem das respectivas datas.

S 3.° VazeL' a~sentamento dos papeis que receber, nu-
meramlo-os antes de os emmassar.

S 4.° OrgallLsar o indice ch.ronologico ~os mesmos
papeis, com designação das materlas que contIverem, llO-
tando relativam(Jllte a cada um, alem da competente data,
o massO em que ficar guardado.

S 5.° Entregar, por ordem d? director,. os q~IG,por
con venioncia do serviço, devam sallLr do urcIu vo, 1azelHlo
assig-l1ar a competentp, carga o empregado que os receber.

S 6.° A.ssignar a carga dos papeis que forem entre-
gues, em livro a isso destinado.
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S 7.° Extrahir as certidões que forem concedidas por
despacho do director.

CAPITULO 4.°
DA ORDEM DO SERVIÇO.

Art. 9.° Os empregados sujeitos ao ponto estarão
em seus lugares ás 9 horas da manhã de todos os dias
uteis, e ahi permanecerão assiduamente até ás 3 da tarde.

Art. 10. Andará sempre em dia a liquidação das
cont.as de exactores e outros respoIlsaveis, e bem assim a
escrlpturação de tO?OSos livros a cargo das diversas secções.

~r~. 11. As lllformações exigidas pelo presidente da
P['OVIll?Htserão prestadas no periodo de 24 horas, não ha-
vendo Illterposlç,"i.ode dia !eriado. Nos casos excepcionaes,
em que deva precedt:ll' detido exame de facto ou de direito
não poderão retardar-se por mais de 3 dias uteis. '

AI't. 12. Os des~ach()s intel'1ocutorios se['ão proferi-
dos ã. entrada (los pape[s; os finaes no termo de 3 dias utois'
salvo o caso de se haver de exigir informação extern~
sobre o assumpto.

AL't. 13. .Os papeis recebidos seguirão infallivelmen-
te a s.eus destll10s no mesmo dia em que entrarem na
repartição.

'Art. 14. As representações e consultas dos exacto-
r.es, quando não possão ter immediata w1ução, senio iufal.
lt.velmer~te respondidas em pl'azo que não exceda ao de 5
dIaS utOLs,contados do recebimento.

.Art. 15. Os papeis findos se['ão immediatamente re-
colhLdos ao archivo geral.

Art. 16. São improrogaveill os prazos prescriptos
para execução dos serviços mencionados nos artigos ante-
ccdcntes, bem como para a apresentação de relato rios or-
çamentos, balanços e tabellas que os acompanhão. '
. Art. 17. .0 empl'ogado que, sem razão attcndirla pela

dll'cctOl', ;occas~onal' a infracção de algum dos preceitos
desta capitulo, lllcorrerá ua perda dos vencimentos COITOS-
ponl\entes a todo o tempo de excesso dos prazos marcados
~lOtancl.o.seom seus assentamentos a falta em que t' ~
lllcorl'ldo. 1veI
TOMO XXXXVI. PARTE 2."



dos em folha, os que disserem respeito a contratos celebra-
do~regularmente, os ordinanos elo corpo policial, os .(le ex-
pediente das diversas repartições, uma vez quo esteJão nos
limites da lei do orçamento e venhão autorisados pelo~ re-
specti vos chefes.

S 13. Presidir e fiscalisar os contratos que se fizerem
com a fazenda provincial, tendo em vista a legalidado dos
mesmos, sua exequibilidade e proveito.

~ 14. Al'bitrar, onvindo previamenle o conlador e o
procurador fiscal, as fianças e cauções que, nos casós ex-
pI'essos neste regulamento, devem ser rrestada', subm.l:lt-
tendo o seu laudo à deliberação do preslden te da provll1-
cia, que () aceitará ou alterará, como julgar convenien~e.

~ 15. Apresentar no fim do cada semana ao preslden-
to da provincia o balancete da receita c (lE:speza, effeet.ua-
das no mesmo periodo, com expl'essa' declaração elo l:'aldo
existente em cofre.

~ lG. Remetter à autoridado compelente as denun-
cias ou provas que chegarelJl ao sou conhecimento, e que
importem responsabilidade dos empregados que lhe süo sul.
bordinados.

~ 17. Ordenar que se abra as~entamcnlo aos empre-
gados provinciaes, cujos titulas tiverem sido registrados na
secção cen traI.

~ 18. Determinar o sequestro nos bens dos responsa-
veis alcançado;; e de seus fiadores, requisitar a prisão- nos
casos elo decreto de 5 de Dezembro de 1840, e resolver que
sejão act:ionados. civil ou criminalmente.

~ 19. Impor multas, quando autorisadas por leis, re-
gulamentos ou contratos ..

~ 20. Dar as instrucçües convenientes ao bom desem-
penho das funcções a cargo da direcloria.

~ 21. .Julgar as faltas constantes do livro de presen-
ça ou do ponto, !tavendo como justificadas as que o forem,
passando os attestados de freq uencia o exercicio, necossa-
rios para os respectivos pagamentos.

S 22. Mandar auton.r, com certidão do continuo, os
empregados insubordinados e desobedientes, ou quem quer
TOM.O XXX.XVI PARTE 2.&
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Art. 18. O~ serviços não especificados no eapitulo
anlecedente, como o de remessa de cadernos e conhecimen-
tos de talões ás agencias arrecadadoras, e outros, serão in-
distinctamente distribuidos, como o 'exigirem as necessi-
dades e a urgencia do expediente.

CAPITULO 5. o
DAS ATTRIBUIÇÕES E FUNCÇÕES.

Art. lD. Ao director são immediatamente subordi-
nadas, as~im as secções em que se subdivide a repartição
central, como todas as estações por onde correm os negocios
da fazenda.

Compete-lhe:
~ I. o Dirigir e inspecionar todo o serviço affecto â

repartição, de que é o primeiro chefe.
~ 2.0 Expedir ém seu nome todas as ordens e resolu-

ções concernentes ao interesses fiscaes.
~ 3. o Despachar de prompto os negocias da fazenda,

.0 os das partes. .'
S 4.0 Cumprir e fazer executar as ordens e delibe-

raçõe~ do presidente da provincia.
~ 5.0 Tornar effeclivos o~ pagamentos por ol1e

deterll1 inados.
~ 6.0 Nomear e demittir os coUedores, seus agentes

e escrivães.
S 7.0 Propor pessoas idoneas para os empregos de ad.

minist.rador e esaivão do recebedorias.
~ 8.0 Deferir juramento e d.ar posse a todos os fune-

cionarios da fazenda provincial.
~ 9.0 Advertir, admoestal', reprehendel', o suspender

até 15dias, disciplinal'mente, os sous subordinados, parti-
cipando ao presidento elaprovincia os crimes ou faltas gra-
ves em que incorrerem.

~ 10. Rubricar o livro do ponto, o elecontratos, o de
fianças e cauçõlls e o de posses e juramentos.
. ~ 11. Representar a fazenda provincial em suas ope-
rações ele credito, assignando apohces ou outros quaesquer
ti tulos de divida. .

S 12. Mandar fazer todos os pagamentos contempla-

-- 7(3
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que se ache na repartiçll:o e proceda desrespeitosamente,
remettendo-os á autoridade competente, para que lhes for-
me culpa. segundo as leis.

S 23. Transmittir ao procurador fiscal todos os do-
cumentos e contas que possão servir de base aos processos
e execuçõe" que devão ser intentados por parte da fazenda
provincial.

S 24. In formar reservadamente ao presidente da
provincia, no fim de cada semestre, sobre o caracter moral
e a aptidão profissional de cada um dos empregados da di-
rectoria.

S 25. Proceder á verificação' dos saldos existentes
nos cofres da thesouraria no fim de cada semestre, podendo,
sempre que o julgar conveniente, fazer igual exame.

S 2G. Providenciar de modo que os interesses da fa-
zenda provi ncial se acIfem sempre re,guardados, solicitando
das autoridiLdes competentes as medidas que a isso forem
conducentes.

S 27. Apresentar á presidencia, tres mezes pelo me-
nos antes da installação dos trabalhos ordinarios da assem-
blea legislativa provincial, os dados officiaes á que se refere
oS 7 .• do art. 20, acompanhando-os de um relatorio cir-
cumstanciado dos trabalhos até então feitos e dos diversos
ramos do serviço fiscal, e indicando os melhoramentos quo
forem indispensaveis, quer quan!o à natureza dos impostos e
sua arreca:iação, quer quanto ás despezas que possãO ser mi-
noradas ou supprimidas.

Art. 20. Ao contador, com0 chefe da contadoria,
incumbe:

S 1.0 Regular o trabalho d~ escripturação e conta-
bilidade, tendo por base a escripturação por partidas do-
bradas.

S 2. o Subscrever as quitações que forem dadas aos
que houverem solvido sua responsabilidade fiscal.

S 3.0 Contr'assignar as ordens de que trata o art. 5. o

S 1.0 n. 5, importando isso a responsabilidade que aSSllme,
conjuntamente com o chefe da secção em que tivet'em el-
las sido elaborada~, pela legalirlade da,despeza.

~ 4.0 Passar por si mesmo, ou por um empregado d
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I. & secção, a revista de mo'tra ao cr)l'PO policial no pl'i.
meiro dia util de cada mez.

S 5. ° Rubricar o diario, os livros caixas, os de as-
senta~nenot(ls d~~e,lll'pre~ad?s e os de folhas de pagamento.

S 6. Prtlsldrr tiranamente o ponto dos empregados
da directoria.

S 7. ° Ap.re.s~n tal' ao dil'ector, 30 dias llepois do en-
CelT~Il1ento denllltr vo do (;ada. exor'cicio, o ()rçall10n to da
recerta o dospoza para () exer(;icio ~eguinto. eom todos os
~ocul\1entos menCIOnados nos SS 1.0 n. 8 e 2.° n,!) do art.
::>.0, e a r:ep,l'eSentaçã? de quanto lhe pareça conveni8nte o
necessarlO a regulal'ldade do serviço e aos interes ..es da fa-
zenda provincial.

Art. 21., .E: rlev,er d~ ca,la um dos chofes de secção:
S 1.0. Dl1'lgl: e tiscallsar os trabalhos respectivos, se-

gundo as Il1str'ucçoes que lhe fot'em dadas.
S 2.° l:er sou sua ,guarda todos os papeis, até que,

finllo o ~8g0ClO a que drsserem respeito, sej,lo recollti(los
ao arclu vo.

S 3.• R~lbrical' os livros a C:tl'gO do'~uas secçõe~, ex-
cepto os referrdos no:, ~S10 o 5 dos arL'. 19 e 20.
, Art. 2~., O pt'Jcurador tbcal, 'especialmentEl encar-
r egado de vIgiar sobl'e a execução das leis da fazenda, é o
seu representante nos juizos e tribunao3.

Incum be-Ihe:
,S 1.0 Interpor parecer por escl'Ípto em todos os ne-

goCIas que versarem s,obre objecto de ex.ecuçi'io de lei.
~9. l~ .,;; ~. romover no JUIZO cblllpetonte as causas da

fazenda provincial.
S 3. ° Indicar e requerer os meios de compellir os

devedores rem issos.
S 4. ° Assign~r as quitações que forem passadas aos

qne houverem solvrdo sua responsabilidade.
S 5.° As~ist.ir ás arromatações em que for interessada

a fazenda provlllclal, para requere!' o que à mesma convier,
, S. 6.° Dal' pa!'.ecer soure a sufficiencia das cauções e
rdoneIdade da~ fianças que for'om oíferecidas, bem como

~0~1O XXXXVI. P Rl'E 2."
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sobre quaesquer outros meios de garantir a segurança dos
interesses da fazenda provincial.

S 7.0 Examinar as precatarias, embargos, penhoras
e deprecadas de levantamento de dinheiro dos cofres pro-
vinciaes. .

S 8.0 Intervir em todos os contratos que tiverem de
affectar a receita ou a despezll. provincial.

S 9. o Representar, por inte:n~edio do direc~or, c?n-
tra o procedimento de quaesquer JUizes ou funcclOnarlOs,
em bem de resguardar os interesses da fazenda.

S 10. Apresentar ao director, quando por e~te lhe for
exigido, um relatorio circumstanciado dos neg.oclOs a ca~go
do contencioso, indicando quanto for convemente aos In-
teresses fiscaes.

Art. 23. Ao thesoureiro, como guarda e distribuidor
dos dinheiros da provincia, cabe a execução das ordens que
para isso lhe forem dadhs pelo directol'.

Art. 24. Ao archivista é incumbida a execução de
quanto se acha presc1'Ípto no art. 8. o

Art. 25. São deveres do porteiro:
~ 1.0 Abrir e fechar a casa em que funccionar a di-

rectoria.
~ 2.' Cuidar da limpeza do edificio e da conservação

dos moveis e objectos que neDa se acharem, dos quaes as-
signara um inventario, que será feito e conservado na sec-
ção cen traI.

S 3.0 Fazer chegar ao director todos os papeis diri-
gidos ã. repartição. .

S 4.0 Pôr o seDo das armas imperiaes nos titulos e
papeis que o devão ter. . .

S 5. e Enviar a seu destino a correspondenCla offl.Clal.
~ 6. o Manter a ordem e u respeito entre as pessoas

que se acharem fora dos reposteiros.
~ 7.. Fazer as despezas do expediente da repartição,

precedendo pedidos ao director e ordem deste, sempre que
a despeza' exceder de 10$, dando conta documentada no fim
de cada mez, para que, depois de examinada, se effQctue o
pagamento.

Art, 26 .. Aos continuas cabe o serviço material in- ~
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terno da repartição, e aos correios o da lim peza da casa e
entrega da correspondencin na capital.

CAPITULO 6.'
DAS NOMEAÇÕES E DEMIS~ÕES.

:\I't 27. Ao diredor pertence nomear o fiel, sob pro-
posb do thes(}ltreiro, e os correios.

.1\!'t. ::8. T()(~a';. as outras nomeações competem ao
presli\ II te da 1)l'OVlIICI:l,observando-se as se""uintes regras:

S 1.0 E' indi~rensavel a qualidade de b~charel ou Dl'
em direito no que houver de occupar d cargo de prOClll'a-
dor fiscal. f

~ 2.0 Sobre proposta deste funccionado, sel'ão nomea-'
(los () escrivão privativo dos feitos e o solicitador.

~ 3, o Depois da l'eorgan isação constante do presente
rog.ulamento, os 3. OI of?~iaes ~Ó p~del'l10 ser proYic!os por
melO Iie conCUI'SO, preSidIdo pelo (lirector na propria re-
pal'tiçito, de conformidade com o disposto'no art. 1:3 do 1'0-
gulamentll n. 82 rle 27 de Maio de 1878, accrescendo ás
provas rle capacidade alli exigidas o exame de escl'ipturaç8:o
mercantil e de a!gobra até equações do 1.' grão.

Ad. 29. Serão promovidos de 3.•1 a 2. li e de 2. OI a
1. OI officiaes os que o merecerem por provada perícia as-
siduidade e dedicação ao serviço. '

Art. 30. Os empregados da directoria da fazenda
provincial po~erão ser destituido1\~ q~ando assim o exija o
IOteresse publico; resguardado o direIto de apo~entadoria á
quem ativer, nos termos da lei n. 2138 de '~7 de Outubro
d. 1875 e do regulamento n. 73 de 11 de Dezem bro do mes-
mo anno.

CA PITULO 7.'
DAS SUBSTITUIÇÕES, LICENÇAS E FALTAS.

Art. 31. Em seus impedimentos occasionaes serão
substituido~: '

-O director pelo contador, e na falta deste pelo chefe
da :,;ocção (:e 11 traI.
, -O CIlI1 ta(lor pelo chefe da 1. ao secção, e na aUl;enci,L
(leste pelo ria 2. ~
TOMO l.'XXXVl. rAltTE 2.~
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-o chefe de secção pelo seu immo,liato. .
-O !)rocut'allor fiscal polo chef\~ de secção quo o dll'e-

ctor desfgnar, si a falta não exceder (Ie 15 dias.
-.) thesollrei 1'0 pelo seu fiel.
-O arcl1ivista pelo 3.• oflieial que for designado pelo

direcbr.-o portoiro pelo mais antigo dos continuos.
~ unico. No caso (le prolongal'-se o il~pel.limento, o pre-

sidente da provincia proverá sobro a SUbstItUIÇão, corno me-
lher convim',

Art. 32. As substituições previstas no adigo antecc-
dente são as unicas q.uc dão tlh'cito a percepção das respe-
eti vas van tagens.

Art. ~)3. A:-; 1icenças, .iusti ficações de fal tas e os des-
contos a que fie:1o sujeitos os empregados que de qualquel'
modo interromperem o exerci cio !le suas funcçõos, hem cOJOO
as vantagens dos qlle os substituirem, regular-se-hão pelo
disposto 110 capitulo :).• do regulamento n. 82, na parte em
que for applicavel.

CAPITULO S,'
DOS RECURSOS.

Art. 31. Dos l1espachos ou tlecisões tla di rectoria da fa-
zonda provincial, om mate ria de sua con~potencia\ havorá
rocurso, com eITeito si mpllJsmen te devol utlvo, pa l'a o p~esJ-
dente da pI'Ovincia, que deJle tomara conhecllnento, SI for
interposto no pl'azo do 15 dias. .

Art. 35. A interposiçl'iO se fará por um requel'lmento
l1irigillo ao dil'ector, a que se Juntarão a minuta do rccurso
e os documentos que o instruircIIl.

Art, 30. Apresentada a petição no referid~ prazo, o
director, juntanllo os papeis tendentes ao esclareCImento lIa.
materia, com sua informação, fanl subir 0 recurso ao co-
nhecimento do presidente, que proferira a sua decisão.

Art. 37. Mesmo sem intol'posiçãu de recurso, ~empro
que ao presidente da província parecor conv~r:ionte~ podera
tomar conhecimento de qualquer acto da l!Jrectona, e 1'0-

sol ver como for de j ustiç~.
CAPI'l'ULO ü. °

DAS ESTAÇÕES FISCAES.

Art. 38. A circumscripção lLts collectol'ias continuará
a ser a mesma dos municipios, em cujas sédes funcciunão

I
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pOllon"loyorell1Y01' deI i!Br tÇ,i:I)11:1pl'o'idencia, sobro propo~-
ta ~.é~111re~tol'Ja, ~llnI:lrar-so Ol~ restl'ingi ['-se, quando assi ll1
o eXI.ta a legulRrJdaae do servIço 0 o intcresse da fazenda.

bnten110!'-"ú-1Ja ampliada a circllm~cl'ipção no caso de
abrang,'r 11111:1 collt~ctoria dous ou mais mu nicipios.

At:t:, .. ::l!l.'l .Er,l~cada L:ollectl)ria tenl0 e~erciL:io os scguin-
tes ful.(;' /OIl"rIOS. um colIector, UIII oscl'J\';10, um ou mais
agente., :,'1 L", UIII ou IlIais ajndantes do 2,0
_ Ar~, lO, Us dou, p:'imei ros funccionarios permanoce-

J'<w.assldl::llnente na r'~"pecti"a repartição em lodos os dias
utOls, dlj~dt) as o horas da manhã até às:3 da tardo.

AI:t. 4.1. Em sous impedimcntos occasionae', como o de
nll~le..:~tla,J Ic(mça ou a uilencia em serviço puol ico, se su bsti-
trJlrao: o. collector pelo escrivito, este pell) sou Rjudanto.

S unlCo. Occllrl ..el~do simultaneamento o impedimento
do collec.tor e d~)()SL:I'IVaO,sorá aquolle ~ubstituido polo agen-
te, sob Immedlata responsabilidade do substituido o seu
fiador.

AI't. 42, Nos casos de vacan'cia dos lugares, se obser-
vará o seguinte:

S .i. Ex?rcol'à o escrivão as funeções de collector, at(j
que ~f).Ja prOVIdo este cargo. '

S 2.° Auxiljé:d~) pelo re"p.ectivo agente, accumu!ará o'
collector o exorClCIO de escl')vâo até que lie preencha o
lugar.

Art. 43 .. A porcen.tagem das arrocadações pertoncerá
no 1]110 eITectll'amento tlVOI' a respollsabilidade dellas ainda
mesmo fora do exorcicio das respectiva.' funcções. '

Art. 44. Alem dos casos de substituição fi"llrarlos
t. t d . I:)!lOSar Igos an. ~ce e~tes, o agente e o ajudante, ou se <1C-

cnp.ariifl.llas drllgenclas fi'caes qllo houverem de ser feitas
no Interior da circum cripçf[o, ou ficanl0 funccionando na
'ode, si de taes serviços, f,)ra deI ia, so encarregarem o PI'O-
prio collector e o escrivão.

, .\!'t. 45. Os cnllectores, elu suas respectivas cil'r.:um-
s~r.Ii'c,:()eS,como delegados do procuradol' fiscal, s;10 os le-
gltlJIIOS represe!lta!l~(,s da fazenda para r(~quererern judi.
L:lallfloll1()., yel'ls IIlOl?S competentes, a cobrança executi-
va das ti 1I'lila' rle Impost.os; promovendo assid na mon te
q lIan to cnu \'(,11 h:l :to rapir10 andamento dos in ven ta ri os e

TO.\iO xxxxn. PARTE 2."
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CAPt'l'ULO 10.

DAS FIANÇAS E CAUÇÕES.

Art. 50. Ninguem sera admittido a servir como the-
soureil'o, recebedor, collector, escrivão de collectaria e
recebedoria, ou em outro equivalente emprego de arroca-
daç,'io e distribuiçãO de rendas provinciaes, sem que tenha
prestado fiança ou caução, na forma das disposições fiscaes
em vigor.

D'esta regra geral SÓ se excluem as com missões que
forem dadas pelo presidente da provincia nos casos extra-
ordinarios, em que as convenil'lncias fiscaes urgentemente
reclamem o emprego immediato desta providencia excep-
cional.

Art. 51. A fiança ou será provisoria ou definitiva.
~ 1. o A provisoria, cuja maxima duração fica red u-

zida a quatro mezes, sÓ servirá para habilitar o nomeado
a entrar em exercicio; marcando-se-Ihe desde logo o
prazo im proroga vel em que deva afiançar-se defini ti vamen-
te, nos termos e com as formalidades legaes, sob pena de
immediata demissão.

S 2.0 No summarissimo processo desta fiançá se con-
tinuará a obset'var o disposto no acto regulamentar de 19
de Novembro de 1866. I

~ 3.0 Só se admittirá como fiador provisorio quem
seja notoriamente abonado; ficando o direclol', o contador
e o procurador fiscal immec1iatamente responsaveis pela
idoneidade das fianças desta especie.

Art. 52. As cauções consistirão no deposito de quaes-
quel' valores pecuniarios, represliln tados em moeda cor-
rente, em cadernetas de alguma das caixas economicas da
capital, em acções do Banco do I3rasil ou de companhias
de estradas de forTo garantidas pela provincia, ou em apo-
1Ices da divida publica, geraes ou provinciaes.

Art. 53. Nos termos de fiança ou caução, alem das
dQmais estipulações que impI'escindivelmente ahi devem
ser expresssas, se fará especial menção dos casos previstos
nos arts. 38, 41, 42 e 44.

Art. 54. O valor das fianças e cauções, proposto pela
TOMO XXXXVI. PARTE 2."
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immediato pagamento dos impo;tos de h~ranças e .legados.
Desta disposiçãÓ sÓ é excluitla a collectorIa da capital.

Art. 46. A e~cripturação das collectorias se farà nos
seguintes livros:

-De receita e despeza.
-De inscr!nç'ão de testamentos.
-De lança;nento dos imposto:; quo o a !mittem.
-Do conhecimentos de talão.
~ J o Estes livros. ábertos e encerrarIas, . num~rados

e rubricados em todá~ as suas folhas por fUnCCl!ll1arlOSdas
<.:la'H}Sde 1.0' 2.0' e 3.08 oliciam" ser<1o escripturar\os de con-
formidade corri os modelos em vi~or; havendo porem um
:--ó typo de talões para a cobrança de todos os impostos a
cargo das col1ectorias.

~ 2.0 Os mesmos livros serão annl~almente. I~inis-
tra(10~ pela directorIa, correndo pelo cofre prOVinCIal a
respectiva r\espeza.

Art. 47. Até ao dia 5 elo cada IllOí~, as col1ectorias
enviarão os balancotes (lo mez anterior, com todos os do-
cumentos da receita e despeza,

S uuico. Para bem fiscalisar-se o pontual cumpri-
mento deste preceito, haverà, a cargo do cl~efe de iõec-
ção llq u idadora das con tas de exactores, um lt vro em que
se note a recepção. rios balancetes mensaes, bem como. a
dos saldos, nos prazos em que dev:l0 eutrar na thesourana.

Art, 48. São a1teravflis, a juizo da presidencia, l?re-
cedendo propostas da directoria, as p()r~entagens deVidas
aos exactores, os prazos em que devão ~ntrar com os res-
pectivos saldos, e assim tambem a classlficaç<'io das rece-
bedorias.

Art. 4D. O regimen das receberlorias, contin~ara a s~r
oestabelocido no regu lamen to n. 58 de 20 de MaIO de 186",
sal vas as mod ificaçàes posteriores; procedendo-se de ac.-
cardo com o prescripto no presente regulamento quanto a
rubrica dos livros e conhecimentos de talães que se lhes
destinarem, bem como sobre as garantias que d~vern pre-
star os administradores e os escrivães.
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f?rem ar~resentando, a.tê que se esgotem as verbas para esse
[nn conSIgnadas nas vigentes leis do orçamento.

Art. 58. Qualquer equivoco que se dê nos livros de
que trata o prese~te rogulament,o, bem como em quaesquer
out,ros q~e, venhao a ~er admlttlllos na lllesma r8partição,
s~ra corrIgIdo pelos melO~ regulares; nãü se podendo extra-
hlr fo~ha algl~ma, entr,ellllhar, emendar, ra~par ou riscar
a escrrpturaçao, nem ainda no minimo ponto dei la' sob pena
de 30 dias de su.spensão e de multa de 100$ a :200$, alem de
o~tl'US em que lIIyorl'U o empregado que, de qualquer modo,
VIOlar este preceIto.

Art. 59. As leis, disposições regulamentares e ol"dens
~eraes serão, ob~ervadas em tudo quanto (OI' applica\'ol li.
taí:enda provlllclal e não so ache expressamente estabeleci-
do neste regulamento.

Art. 60. O.s v~ncimentos dos empregados da directoria
da. fazenda prOVInCIal serão os constantes da tabella annexa
a este regulamento.

~rt., 61. . ~jCàO revogados os regulamentos anteriores
e maIs dlSposlçoes em contrario.

Palaeio do governo da província de Minas Geraes. Ouro
Preto, 12 de Julho de 1879.

MANOEL JosÉ GOMES RAIlELLO HORTA.

Nesta secretaria foi publicado o presente regulamen to
aos, 12 de Julho de 1879.

O secretario,
CAMILLO AUGUSTO MARIA DE BRITO.

F. N. 4.

DISPOSIÇÕES OERA.Ei.

Art. 55. A directoria da fazenda provincial (u'nccio-
nará em todos os dias uteis, das 9 horas da manhã ás 3 da
tarde, podendo o respectivo chefe, sempre que houver afllu-
encia de serviço, prolongar o trabalho por mais uma hom.

~ 1.0 Esta disposiçãO com prehende tod"os os funccio-
narios, exceptuados somente, alem do director :

1. o O procurador fiscal, que toda via é obrigado ao
comparecimento dia rio.

2.' O solici tador e o escrivão, cujo exerci cio é directa-
mente inspeccionado pelo chefe da secção do contencioso.

S 2.° Alem dos dias uteis, a mesma directoria tmba-
lhará, por ul'gencia de serviço, quando assim o determinar
o presidente da provincia,

Art. 56. No começo de cada mez subirá á presença do
presiden te da provincia a relação nominal dos em pregados
que tiverem deixado de comparecer em algum dos dias de-
tmbalho do mez anterior, com expressa menção das causas
justificativas da ausencia.

Art. 57. As dividas de exercicios findos serão equipa-
radas a quaesquer outras, procedendo-se no decurso de cada
anno financeiro ao pagamento integral dos credores que se

CAPITULO 11.
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directoria á approvação da presidencia, s~rá arbitrado ton-
do-se em vista quaesquel" altemçõe:,; posteriores á ultima
fixaç['í.o; o termo mer1io das rendas; o das r1espezas a que
tenh<io de ser applicadas nas mesmas estaçi.ies; a distancia
destas e os prazos em que dev.lo entrar 03 respectivos
saldo".

S 1.' O chefe da secção encarregada do exame das
contas monsaes das col1ectoria::; e recebeuorias pI'ocer1erá
todos os annos á revisão do arbitramento das fianças e cau-
ções, para solic;t'l.r o reforço deltas, si assim o exigir a
segurança da fazenda.

S 2. o Ao procurador fiscal incumbe vel:tr sobre o
pontual desempenho da obrigação, que a tortos os aHan-
çados fica imposta, de enviarem semestralmente á dil"e-
ctoria os certifh.:ados da existencia de seus fiadores, sob
pena de demissão aos que forem omissos no cumprimento
deste dever.
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Tabella dos VBllcimentos Que comDet~m aos empregados da dircctoria
da fazenda provillciaL conforme o rBgulamBnto li, 86 desta data,

1

1- -- -:::.". ./ onOE""'I"RA;~:~"-1,"mo I
I Director . . . . . . 3:300. 000 1: 100$000 4:400 000'

Ii Contador . . . . . . 2:475 ..030 825$000 3:300 ..000'
1 PrOcurador fiscal. . . . 2:250 000 750$000 3:000$000
'3 Chefes de secção a 2:600$000 I
: cada UIll • • • • • • 1:950$000 650$000 7:800.,000
17 r .0' olficiaes a 2:200$000 cada I
I 11m. • • • . • • • 1:650$000 550$000 15:.100$000
B t.O' ditos a 1':800$000 cada 'I
I UIll. • • • • . • • 1:350$000 450$000 14:400.$000
8 ::'0. ditos fi 1:200$000 cada I I
I I1lll. . • 000 "000 300"000 0:600 '000
I Archivista. !lOO'OOO 300 000 1:200.000
I Thesoureil'o . . . . . 2:100$000 700 '000 2:800 ..000

II Fiel. . . . . . '. 00 "000 300 '000 1:200 ..000
I :;olicitador. . . . " 450 000 150 '000 GOO000 '

,I Porteiro . . . . '. 750$000 250$000 I :OOO.'OOf)
,:1 Continuos a .720$ cada um. 540:'000 180 '000 2:IGO..000r3

Correios a 480$ 1> 1> _-::~$O~ _~~$OOO -!~40~00

Palacio do governo da provincia de Minas Gemes. OUI'O Preto, I
It de Julho de 1870.-MANoEL JosÉ GOMESREBELLO'HORTA.-- - __ o __

OUROPRETO, 1880. TYP, DA--':AOTUALIDADE.
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FOLHA N, 5.,

LIVRO DALEI MINEIRA
1879.
PARTE 2.&TOMO. XXXXV.

I S, BarthoJ.)meu, An tonio Pe-
I reira, Casa Branca, Cachoeim do

OUl'OPI'eto, cOll1prehenden- I Cam'po, até Bom Fim;
somente as fregnezias de I Rio de Pedras, Itabira do

ICampo, Piedade do Pal'aepeba;
I ' S, Josó do Paraopeba.

o presidente da provincia, usando da autorisação do art. 3.0 ~ 8.0
da lei n. 2476 de 9 'de Novembro de 1878, resolve determinar quo
no s~rviço da dlrectoria geral das obras publicas se observe o so-
guinte

Regulamento.
TITULO 1.0

DA ORGANIZAQ,tO DA DIRECTORIA GERAL DAS ODRAS PUDLICAS.

CAPITULO 1.0
DO PESSOAL.

Art. 1.0 A directoria geral das obras publicas da provincia
ficará COlpposta dos seguintes empregados:

I Director geral,
6 Engenheiros do districto,
I Secretario,
2 1.0' Officiaes,
4 2.°' ditos, sendo um archivista,
I Desenhista,
I Administrador de obra!,
I Porteiro,
I Continuo,
I Correio servonte.

CAPITULO 2.0
, DA DIVISÃO DOS OISTRICTOS.

Art. 2.0 E' considerada a provincia dividida em seis distr'ictos
de obras publicas,pelà ~aneira seguin te:

1.° Di.tricto,
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d[)as,.Cabo Vorde. 1\IozamlJinho,
armso, Jaguary.

4..0 Distl'icto.
S t~umdl~XI' FRormiga, Olivoira,
,o~o c. - oy, S. José d'EI-

ReS, furvo, Bom Successo, Ta-
manduá, Sauto Antonio do Mon-
to.

Lavras, compt'ohondondo as I L' I . 'froO'uozias do av( as (O 1'\Il1l1, BOIJl Jesus
tl _ I dos l'ol'llõos, Gau na Vonlo.

Doros da Boa Esporança
Campo Bello,Abaoté Pitanguy'
Pal'lÍ, Bom Fim.' ,

Villa de Entro Rios, compre- I
hondeudosomente a fl'oguoziado I N. S. do Rio do Poixo.

5.° Districlo.

Diamantina, S. João Baptis-
ta, Minas N?vas, Arassuahy.

Th.oophdo Ottoni, Gl'ão Mo-
gol, R!o Pardo, Montes Cla('os
Janual'la, S. Francisco, Je'lui-'
tahy.

6,° Dislrlclo.
Pal'acatú, BaO'dgom Ubol'a-

La, S. Sebastião d~Parai'so.
Passos, cornpl'ehendendo so- I

mento a froguezia de I poros ,lo Allonado.

. .Mou to Alegre, Prata, San- ,
tlsslmo Sac~amento.

Araxá, Patl'ocinio, Carmo do -
PUl'Dahyba, Patos, Alo"'('os.

~I't. 3,° Ficarão a.~al'go do di('oc!ol' "'e1'al os
guozla~t d~ oOuro 1~l'eto e An,tonio Dias (!<~üll;Jit::1. sOI'\'iç'os das 1'1'0-

I. • As sedos dos dlstrictos serão'
Do l.°-Ouro Preto, .
Do 2.0-0uro Proto ou Pomba.
Do 3.0-Campauha.
Do 4,o-Forrniga.
Do 5,o-Dialllantina.
Do G,o-Hagagom,

Ar\. 5.° Quor as sédos, quer a di\",.. I r .
s?r aI toradas pelo prosidont.o da pl'o~incials,ao (OS ~IStl'lct~S\ pol!OI'ão
CIIlS o conveniencias do sOl'l'iÇO assim ,Sâl~P~O 9ue,as Cil'CUUlstlill-
TOMO XXXXVI. PARTE 2. a O OOlll1inal Olll.

Senhor Bom Jesus dos Passos;
Santa Rita do Cassia.

Carmo do Rio Claro, Tl'es
Poutas, Campanha, Pouso Alto,
Alfenas, S. Gonçalo do Sa puca-
hy, ühristina, Baepeudy, Ayu-
l'uoca.

Passos. compre londendo so- I
meute as fl'eguezias do I

Villa de Entro Rios, com- I N, S, das Grotas do Brumll.do;
prehendendo asfl'oguezias do I S. Braz do Suassuhy.

3.0 Districto,

I S. João Nepomuceno, N. S.
Lavras, comprehendondo as I do Carmo das Luminarias, Carmo

froguezias do I da Cachoeira.

ltajubá, Pouso Alogro, Cal-

Ponlo Nova, Manhuassú, Ca-
rangolla, Cidado Viçosa'pil'unga,
Ubá, Gatagullzcs, Loopoldina.

S. Paulo do l\1U1'iahé, Pom-
ba, Rio Novo, Mal' do Bospanha,
Quoluz, Barbacona e Juiz de
Fora.

Rio Proto.

02

I N. S, d'Assumpção de l\1a-
Irianna;

l\lal'ianna, comprohondondo I SumidoUl'oj
somento as fl'egllczias de I S, C~otano, Forquim, S. Gon-I çalo deUbá, Cochoeira doBrumado

I e Barra Longa. '

2.° Districto.

OUI'OProto, compl'ohonden- lOuro Branco, Congonhas do
do as fl'cgllczias de ICampo.

Sanla Bllrl.HlI'u, ltabira, Cou-
coi~'ão, Sono, até IJiaman tina.

S, Miguel do Guan hàes, Rio
Doco,

(louvou, Curvello, Sote La-
goa!;, Santa Luzia, Sabará o
Caethé,

Mariallnu, 0011 prohondondo I Camargos, Infioionado, Saude,
SOirou lo as fl'oguezias do I Paulo' Moreira.
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CAPITULO 3.0
DO DIRECTOR.

Art. 6.0 O director geral é o chefe da repartição, e a elle são
subordinados todos os seus empregados.

Incumbe-lhe:
~ 1.0 Promover todos os trabalhos concernentes ao ramo de

serviço que corre pela repartição. . .
~ 2.0 Executar e fazer executar. as ordens da pres~dencJa.
~ 3.0 Exercer inspecção, por SI ou pelos engenheiros ~a pro-

vincia, sobre todas as obras para as quaes os cofres provlnclael
concorram em todo ou em parte.. .

S 4.° Requisitar por officio ás autol'ldade~ e repartIções pro-
vinciaes as informações que se tornarem precisas ~ara o desempe-
nho dos negocios sujeitos ao seu exame, e bem assim prestar-Ih as,
quando exigidas,a fim de facili tal' o andamento dos trabalhos a cargo
de cada uma d'cllas.

S 5.° Informar á presidencia, explicita e detalhada mente, so-
bre todic\s as questões relativas a obras publicas. .'

S 6.° Comlllunicar, e.m v~sta dos .despachos da preslde,ncla
ou das' participações do secreta1'1o da provlOcla, todas as nome~~ões,
demissões e o mais que for concernente aos empregados e negoclOs da
repartição. . . .g 7.° Intlicar ao preSidente da provlnclu. as medidas que
reputar necessarias para melhor execução do aervlço.

!3 8.° Propor ao presidente da provincia a execução das _ebras
de reconhecida utilidade, juntando projecto com a de<:laraçao dos
meios pratieos de as executar, para que elle as autOrl~e, ou so-
licite da assemblea provincial a concessão da quota precisa.

!3 9.° Deferir juramento e dar posse a todos os' empregados
seus subordinados, rubricando os termos que forem lavrados !lU
livro competente. .S 10. AssiO'nar os contratos que forem celebrados na r~partlção.

!3 11. ' Dar ~os eng.enheiros as in~tru~ções que forem neces.sa-
rias, quer na parte pratIca, quer n.a sClentIfieal reso~vendo por SI as
duvidas que não dependão de declsüo da presldencla.

!3 12 Impor aos arrematantes do obras ou fi~dores as ~ultas em
que incorrerem, segundo as condições a que se tIverem obrigado.

S 13. Orgalli~a:,com. os dados f~rnp;cidos pelos engenheiro~ de
districto, a carla ItIneral'la da provlUcla, e Ul11 I?a~pa gr~phlco,
em qne apresen te o plano de viação, cujo tronco prlOcl pai seJa a es-
trada de ferro de D. Pedro lI.

~ 14. Organizar uma tarifa. de preços com'postos, de accordo
com as informações dos engenheiros, a qual sirva de base para
analyse das obras o confecção de seus orçamentos.

~ 15. Apresentar li presidencia, um mez a.ntes da abertura da
assomblea provincial, um relatorio circumstanclado do.s trabalhos
qa repartição, dlls obras el:ocutadas, con:e~adlls, parahsadas o o
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andamento, por empreitada, com ou sem hasta publica, adminis-
tração ou ompreza, declarando:

1.0 As leis que as decretaram;
2.° As ordens que as autorisarami
3.° Os nomes dos empreiteiros, administradores ou omprezurios;
4.° O preço de cada uma pelo orçamento ou contrato;
5.° O tempo de duração e o necessario para conclusão da'luellas

que tiverem prazo fixo;
(i.o As multas impostas;
7.0 Outras circumstancias peculiares á execução das obras.
~ 16. [<'azor organizar e remetter.no principio dc cada moz.:i di-

reetoria da fazenda a folha dos vencimentos dos empl'cgados ,la re-
partição sujeitos a ponto, li passar aUeslados do cxol'cicio aos en-
genhoil'os o administrador de obras,para lhe serem abonados os com-
petentes vencimentos.

~ 17. Admoestar ou reprehender aos empregados qne ,lo 'llIal-
qner modo faltarem ao cumprimento de sous deveres. e sllspendel-os
até 15 dias, quando se mostl'arem refractarios ás admoestações ou re-
prehensões.

Si a suspensão exceder a oi to di as, darlÍ. p!lrte ao presidente
da provincia, declarando qual a falta commettida.

~ 18. Autorisar a compra de objectos necessl\rios para o expe-
diente da repartiçiio. no~ limites da respectiva vel'ba.

~ 19. Exercer todas as mais attribuições que por este rogula-
mento lhe são conferidas.

CAPITULO 4.°

DOS ENG~NIIEIROS DE DISTRICTO.

Art. 7.° Incumbe aos engenheiros de districto:
S 1.0 Cumprir todas as ordons do director, relativas ao sOl'\'iço

de obras publicl\R. .
S 2.° Prestar as informações e esclarccimentos, que pelo mes-

mo director forom exigidas, sobre qualquer assumpto COIlCe1'llente
ao districto. ' ,

S 3.° Organizar os projectos de obras a oxecutarem-so no (Iis-
tricto.

!3 4.° Dirigir a execução das obras que tiverem do sei' fei-
tas administrativamente, emprogando o maior cuidado. e oxol'condo
a mais severa fiscalisação, para que sej iro ellas reic\lisadus com toda
a solidez, perfeição, economia,e de conformidade com os planos ap-
provados. .

S 5.° Inspeccionar e fiscalisar a execução das obras feitas per
empreitada ou e:npreza, examinando a qualidade dos materiaca que
lhos são destinados, regeitande os quo não deverem ser aceitos, o
fazendo observar rigorosamente todas as condições dos respectil'os
contra tos.

f3 6.° Inspeccionar tambem todas as obras para as .quaes 11 pro-
TOMO XXXX,VI PARTE 2.&
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Os cng,'n hoi ''os I'e~idi1':10nas sét!,')s tios' rospcc tivos dis-

N.5.

Ar!. 8,0
i I'iclos,

Selllpl'c quc dellas tiverorll de suhir om doscmponho do cOlllmis-
,õo~ a sou carg-o, devorão eornlllu,nicar:to dircetor geral o dia ,1R
S:tllltla,de<'1:'l'a:,.Iu q"aes as cornml/ssõCS R que 1';10 dar cumpl'Ímonto,

,i I'l. ~'." Ponad, a presi~len.le ela prol'incia l'elllovM os enge-
nhell'" .lu l,iIlS p:tl'lL uol;'os tllStl'lCtos, sempre quo o julgai' çonveni.
cnte :101 ';CI'VIÇO.

, -' 'I,'.!"JJlheil'os :ts~illl removidos devedo entrai' no oxercicio tios
1101'0:.!llg',lI'OSdunl"II d,,, I'r'1IZO,;quo Ih,!s rOl'em dc~ignados pelo di-
recto:'. ',\:11 o quo nãD I'c" llJ~/'ã? 11. Iljuda de cnsto liuc o gOVOl'l/O
lhos ar!>:II':\/', e p"rder:lo o e1II'Clto aos l'oneilJl(JlIlos,

,\1'1. 10. Os ongon!leil'Os qlle fOI'oln incumbidos do lr!lulIlhos do
campo .• ~oderüo 1'a.1.er,indepondento de autol'Ísa~'1'l0 [,revia, as des-
pczas 1I1'~ISI'CnSaVelsC,Olllo p~ssoal necessario p:tl'a os coadjuvá/', e
relllottcl'aO as /'espectlv:ls fel'las documentadas á directol'ia,pal'a quo
estR jlrol'ideneie soure o pagamento, '

'faes fo/'ias sentO acompanhadas do uma oxpesiçll0 minuciosa
,lo scrl'Íço feito,

DO SI'CHETARIO.

Arl. lI, Ao secretario competo:
~ 1,0. A redaeç110'de todos os aetos do diroctor, c a fiscalisa~,,'l(l

lia CSCl'lptul'llção, que deve tel' sOrllpre Olll dia,
~ ~,o Enc,elTal' o !,on~o dos elllpl'cgados a ello sujeitos,
~ ,Lo :\sslgn:l/' as cel'hdões 'lue fOl'em passa,l11s na diJ'(~etol'ia,
~ .1.0 Dist.I'ibuir pelos ompregados o expedientc 10""0 !]ue o

I'ocoln desp lClw,do pelo dil'ectol', ' "
1':i 5,0 Mantel' a ordem e I'egulari,lnde tIOserviço.
03 0,0 Rcve/' o cOlTigir todo o trabalho que tivcr .de ser assigna-

,lo pelo directol',
!3 7,0 Pl'Ovidenciar sob/'e o fornecimento dos objeetos l)l'ecisos

P:ll'll. o expedionte da direc/oria,
~ 8,0 Dal' aOBsous subalternos as instrucções ncccs&lrias plll'a

R hoa execução dos trabalhos dc quo forcm' illlcumbidos,
~ 9,0 I'ropor a Pl'ol'ogação das horas dc tl'aualho sempl'e que

di so !louveI' nccessi,laoe, '
, ::i lO, Aut1Jentic'H' com a sua assignaJul'a to'!as as copias, os

e,lltae~ ~e hasta puultca, as ,tlaelal'ações e :lnnuncios ';lXpedidos pcla
repal'f Iça0,

~ li, StiusCI'OVCI'os te/'Illos de jUl'arn'~nto e posso, e qUllosqller
ou t l'OS:' <J uo ten hão do,sel' assiglllldos pelo di I'ec 1.01',

S U. AecI'esconta/' ás illrol'lnaçõcs prestadas polos los olIlciaos.
o sou parocer sobro as questões que tivcrcm de SOl'submettidas ao
direelol' gel'al.

S 1:-), Ul'ganiwl' no ultimo dia ,Ie cada lllOZo reSUlllO do ponto
dos om()I"'ga<1o" P ,m ~llllllll'imento do ~ lG do (u,ti$'o n,o
TOMO XX. 'VI PAR.TE 2." .

vincia concorra com auxilios, volando para quo ostes não sojão mal
despendidos, o dar:do parte á diroctoria,sompro quo as oncon t!'ar Illal
dil'igidas. ., _

1':i 7,0 Percorrer todos os municipios sob sua admHllstraçao,
propondo os melhoramentos de que caroção, dem~ristrando na,rropos-
ta a SUll.utilidade, e fornecendo os dados techUlcos necessarlOs para
realisação dos mesmos,

1':i8.° Organisara carta itineraria do districto o lovantar a plan-
ta das povoações neUe comprohendidas, " .

1':i V,o Levantar a planta do todos os odlficlOs ~ertenc,entes a
provincia, quando isso for exigido, enviando-a ,á 11ll'ectol'l.a, com
1\ mais minuciosa descripçi'íO do todas as suas ClI'cumstanclas,

1':i lO, Medir e demal'car kilometricame!1te. as estrad~s perten-
centes aos'seus districtos, que forem do mais Importancla para os
centros productoros.

!'i li, Colher e ('emettor á directoria dados para confecção da
tarifa de preços compostos, ,

!'i 12, Enviar ao director, !l;té ao.dia 10 do~ mezos dó JanOlro,
Abril, Julho o Outuuro, rolatorlOs clrcums~anclados dos trabalhos
fei tos duran te o trimestre an teceden te, espoclficando:

1.0 O andamon to ,que tivor tido ca~a, ~ma das obra,s ~m ox~cu-
~'ão no districto, ospeclalmente as que dll'lglr por admlUlstraçao, o
seu estadó e o quanto falta pam sua co~clusão, , .

2,0 O OHtado das vias do comrnunlCação mais Importantes. com
indicação dos reparos ou melhoramontos do que carecel'om, .

3,0 Os oxames do obras, o lovantamento do planta~, os Ulvela-
montos' os tl'abalhos de oxplol'llção, as viagens feitas e quaesquer
OUtl'OS~erviços om que se tiver occupado, , ' •

Este ('elatorio será acompanhado de um mappa que Illcllcara
resumidamen te, mas com clareza, o objecto de cada um,\ das ord()lls
recebidas duran to o trimestre au teceden te, com decl~ração das q \1,

deixaram de ser eumpridas e das causas que isso motivaram, ,
S 13, Remetter ao director geral,dous mezes antes de explrar

o prazo do qualquor contrato para cOIlserva9ão' d~ ostradas de 1.,&
classe,o novo orçamento da despeza com a cOIltllluaçllo d? mosmo sel-
viço, o para o da,s de 2," classe dous mezes antes da epoca em que
deve ser ostabeleclda.

1':i 14, Dal' conhecimento ao director d,o quaesqu~r ,enganos
ou omissõos encontrados na carta chorographlca da provlIlcla, a fim
de so fazerem as alterações con ven ien tes,

!'i 15, Prestar-se ás requisições das camaras municip~es, sem
prejuizo do serviç~ ?a provincia, para confecção do proJectos o
exame de obras mUlllelpaes,

1':i"W, ' Apresentar a seus succcsso!,es, ,:!uan?o forem exonerados,
removidos ou Iiccnciados, um rclatorlO mlDuclos~ do est!1do c an-
damonto das ouras do districto, e entregar"por IDve~tar~o e,m du-
plicata c modian~o rocibo, dos quaes um sera: r~ll1cttldo a dlrccto-
ria, todos 'os obJectos pertencentes á provlUCla.

,
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TITULO 2.-
DOS TRAllAI.HOS DA REPARTIÇÃO.

CAPITULO 6.0

DO TEMPO E HORA DO, SERVIÇO.
Ad. l~, Os tl'abalhos d:l reparti ;- -

utoifl rI'lO não (OI'UlIl f')/"I"do' • ;, h çaocomeçarao om todos os dia&S' .• ~, as" oras d ma} ,-
~ l Ii'HIV')!' p'.ro'n '.dflllPoci,t (lo .... U la.

julga:' nncessario po"'ul"Í' cal' servIço 1II'[50nt.e, o si o ,Iirectol"
feriad,)s nu do "'II';""'J 'n ~lltO I,d'ocar oxtraordlllari:imen!e nna dia,

o ' , ...• a '\ hor'\ mon" dos em 1""'g""los. ' -' clona a, parte 011 torlos

A,'l. lll, Dar-se-kio por fi I t b 1gemi despedir 08 eml)regado In( os os ra a hoa, quanrlo o director
\ -t 90 r,' 5, nunca porem, antos das:~ hor'lS
/ •. -, Jom excepç,lo do di,'oct •• I .' ", ,rador de ,)bras tnd)s ' OI' ",ora, secrotarlO ° arlmulls-

, ' "OS mal~ ompr'ega<ins o t- ,.
Ilssim nu ontl'arla como n' I :1 I • , s ao SUJOltOS ao ponto,
cerrai-o ató as 1l1/4. ,I sa 11( a, IIcumbo porem ao secrotario en-

CAPITULO 7.°

DO PllOCESSO DO s~mvlço.

Ar1. 21. Todos os papeis t dR I. A t.I" ~n ra os na ropartição serão:
"', presou,auos unlllOdwtllll10nte o d' tn'eUos SOIl dOop:lcho [uando ta, II'OC OI', quo lançal'á,

lançados no protocol io.' es e for proclso, e methotlic1l1l1Qn te

~ 2 ° Extl'actailos II informados r,'d I
omprega,10 a quem forem d' t 'b 'I esuml U o c arUllIonto pelo

\.
?" ISI'IIIHOS,'

/ 1'1. _<-. As informações d' , 'b dlois rolativas ao caso .Q n'lS de :~elll 11' a~oa us nas ~isposiçõos das

i~~;/ola prosidencia',que;' pell~lâil?:c{~I~a, ~~I;~I;~~nUI~:~~lI!~~~I~eià~~;~

AI.t, 23. Havorá os liv' 'I' ,ros necessanos p'lra os diversos obJ'ect08
c,o ~ervdlço, el'elld?s pelo diroctor, [lar inic'iativacaç.lo o socl'etarJO.' sua, ou por ill,li-

J:ITULO 3.°
CAPITULO 8.0

2
0408PN~O.rE},CTOSE 8YSTE~I.\ DE F:XEcuÇ:i:O DE onRA8,

:\1'1. . 1 on IlIma obra pubJ' t •projecto dovidamon ' lca ora, come~'o do execuçào, sem
da fi diroc!oria de /~ aprovudo pelo prosl~lonte da pr'ovincin, ouvi-
onde dovo COlTor. a~en, a, na parte relativa 1\ dcspeza o verba por

Qu,tndo porem tratar-50 cle 1'0 di' d b " '.IIr'genei'l f,)r tnl h ' , P os e o I'a J'" oXlstonte e cUJ'a• " • qno :IJ~ P"I'I"O 011 ", á ., ' ,
'luel' demor'u, podel'á seI' feit~ i~cI. I ~reJlIIZO, p~'ovlnc~a em qunl-
exceder' fi I :000$, OI en ente de proJecto,sl o valol' não

, ,\..rt~ 25, ? pr'ojocto devel'li constar do doxposlçao OSl~l'Iptll, osonhos l,J n1cmorja, ali

'1'OMO XXXXV!. PART~ ~.&
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Art, 12, O desenhista se oc,~upt\l'á do todos 08 desenhos e co-
pIas que lhe forem ordenados pelo director geral.

Art. 13. São obrigações do administrador de obras:
~ 1,0 Çomparocer todos os dias uteis' na repartição, para rece-

ber as ordens quo lho forem dadas pelo director,
!3 2.0 Administrar todas as obras da capital, excepto as que

(orem autorisadas por ompreitada ou empreza.
!3 3,0 Tel' sob sua guarda e responsabilidade todos os artigos o

instrumentos que estiverem em deposito, destinados ás obras da

capi tal.
~ 4.0 Distribuir diariamen te os galés pelos diversos serviços,

confol'mo as ordons que houver recebido, e inspeccional-os duas
vezes polo monos nos lugares em <]ue trabalh'arem,

13 5.0 Fazer diariamente o ponto aos galés e mais pessoas em-

prega,las nas obras.
!3 6.0 Aprosentar á directoria: •
1.0 Até ao di:l. 5 de cada mez, uma relação das compras quo tiver

feito no mez anterior, contendo os nomes dos fornecedores, quanti-
dade dos objectos, preços &, a fim de ser publicada. ,

2.0 Diariamente, um mappa, em resumo, do pessoal empregado
em o dia anterior nas difl'erentes obras, especificando as horas de
serviço, o salario diario e a despeza com o mesmo pessoal.

13 7. Quinzenal ou mensalmente, ató aos dias 20 ou 5 de cada
mez, as respectivas ferias de despezaa feitas com cada urna da.
obras a seu cargo, I

Ar1. 14. E' expr'3ssamente prohibido ao administrador encar-
regar-se de obras~que não sejão publicas e devidamente autorisadas.

Ar1. 15, Cumpre ao porteiro:
!3 1.0 Abril' a repartição meia hora antes de' começar o tra-

balho,nos dias uteis, e extraordinariamente, todas as vezes que lho
fOI' ordenado pelo director ou secretario.

13 2,0 Ter a mesma sempre em asseio, bem como cuidar da con-
sorvação e limpeza dos moveis respectivos.

S 3,° Fazor a compra dos objeetos necessarios ao expediente,
em vista de pedidos do secretario, visados pelo director,

g 4,0 Prestar mensalmente' conta ao clirector da despeza <]uo
fizer, para, depois de examinada o approvada por oUo, ser paga pela
dh'ectoria da fazenda,

!3 5.0 Inventariar toda a ~obilia e mais objectos pertencentos

á repartição,
Art. lG. Compote ao continuo acudir ao toque de campainhu,

e auxiliur o porteiro nas obrigações a seu cargo,
,Art. 17. Incumbe ao corroio-servente, tque ,deverá eomparecor

á mesma hom que o poi'teiro: .
A eutrega. na capital, da corrospondencia da rQpartição1 o fa~er

o asseio da cast'> cm quo eUa funcciona.



- 101 -

II As q.ue pela'sua natureza não convier confiar a arrematantes,
IH AMque não tiverem encontrado proponentes idoneos em duas

praças consecu ti vas, sal va a disposição do ar1. \)0.
~ 2.? Por empreza,quando tiver cabilÍlento o privilegio, na for-

ma da lei em vigor.
. ~ 3°. Por empreitada, todas as que não esliverem, comprehon-

dldas em alguns dos casos mencionados nos dous paragraphos proce-
dente.

Preferir-se-ha sempre a emproitada com hasta publica, quando
não forom inconvenientes as delongas da adjudicação.

Nesje caso as obras se farão por empreilada,simplesmen te ou por
administração, conforme resolvei' a presidencia ..

CAPITULO D,o
DAS ODRAS POR ADMINISTllAÇ.ÃO.

Ar1. 32. As obras por administração, exceptuadas as da cnpI
tal, serão levadas a efl'eito pelo engenheiro do districto a que per-
teucerem, nos casos do al'(. 74,ou pelos particularos,ou conllllissiics,

Ar1. 33. O encarregado de executai' qualquer obra tratara do
reunir no menor prazo possivel o pessoal e material precisos para
quo os trabalhos ~tenham começo e pI'osigam activa"l1ento o sem in-
terrupção, até fical'em concluidos.

As datas do c'Jrneço e conclusão serão comlllun icadas á directo-
ria, assim como tudo o mais que occorrer relativamonte á exocuç:io
da .Jura.

Art. 34. Não poderão os encllrregados de obras:
~ 1.0 Sem previa autorisaçlio da diroctoria, llbouar aos admi-

nistradores. apon'tadol'es, mestres, con tra-rnestl'es, feitores e opera-
rios, salarios superiores uos fixados nos orçamentos.

~ 2.' Sob qualquer pretexto, alter!!r os planos approvados, som
obterem primeiro a necessaria autorisação.

Os que fizerem ou autorisarem qualquer altoração ficariio I'espon-
savois pelas despezas de demolição e recoustl'uc~'ão da parle al-
terada.

g 3.° Fazer, sem autorisação, mais obl'as alem das especifica-
das no projecto appI'ovado, sob peua de flcal'em I'espànsavei~ por
qualquel' excesso de despeza que rosul tal' da não observancia desta
disposição.

:'l 4,° Exceder os rospectivos orçamentos ou consignações mar-
cadas, salvo si previamente demonstrarcm sua iusufl1ciencia e ob-
tiverem autorisação,

Art. 35 E' facultado aos engenheiros:
~ 1.0 Dar, sob sua responsabilidade, empl'eitad'ls parciaes de

valor não exceden te a 1:000 000.
Quando a emproitada for supador a essa quantia, devarão as

clausulas de execução seI; expressas em um conntrato, que será sub-
mattiJo á 1l.pprovação da presideneia.

TOMO xxxxyr. PARTE 2."
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:'l 1.0 POI' dosenhos entende-se:
I A planta geral da obra. .
I I As pIa n ta>; pUI'ciaes, os codes e porfis necessal'lOS para se

forma r idóa exacta do todo o de cada uma de suas partes,
:'l 2,0 A momoria comprehendorá: .' ' .
I A jnstificação, on(\o so trate da utilidade e conVellJe~CHl da

obra, bem COl1l0 das circumstancias locaes qu~ com eIla tlver~m
relação, (lller r1il [Jade .scie~ tifica, q ne~' na econom!Ca ,da c.onstrocçao,

11 A descrip~,ão minUCIOsa do proJecto com refeleUCIa aos dese-

nhos, , b d
UI As condições tec!lIli,)[-ls que ~evem ser o erya as, yara ser

o pl'ojecto executado com solidez: perfel<;ã0.e economia, asslln como
o tempo nocessario para conclusuo do serviço" '_

IV A tarifa de preços elementares dos matel'la,e~ e muo de obra,
e a relação das muchinas que seja preciso '\dq~lI'lr ou alugaI',

V .\ tarifa do preços compostos do cad,l unIdade ~e obra.
VI A avaliação das extensões linea~'es das superficlOs e vol u-

mos, quo reprosentam as divorsas quantidades deobl'U a executal'-se,
e na mesma ol'dem em q!1e devem !Igurar no orçamento.

VII O orçamento propriamonte (lit.o. ,
Os trabalhos exigidos nos dous ultlmos numeros podem ser feltos

em um só se<>undo os modelos geralmente empregados. .
Art. 213, o Quan,lo os projectos se referirem á abertura de estm-

das, deverão contei' mais;
I A descripção da natul'eza do terreno.
II A extensão e largura da estrada. , '
III O todo d'eIla ou a pal'le comprohendlda dentro de corto O de-

terminado municipic>,
IV As declividades do teneno, ,
V O n umoro das pon tes, pon tilhões! boell'os e sarge~as, .
VI Finalll1Qnte todas as cil'cumstanclUsqUe pos~am InflUir para

se apreciar a facilidade ou dillicnldade da construcçao. _
Art. 27. Tratando-so de simples. r~paros ou c~)Ilso_rvaçao do

estl'ada;, já existentes, poder-sc-ha sUpprllTIlr,na orgaUlsa~'ao do pro-
jocto, os trabalhos a que se rofere~ os ns. I e 2 ~~ ~ 1.0 do ar~ .•.ll:

Ar!. 28, Si dmant.e a execuçao de uma ob.a Icconheccl-,e a
necessidade de modificar os projcctos, ou de augn~enta!'-so algnus ser-
viços, far-se-hão pl'ojectos 011 orça!ne.n~os modlficatlvos ou supple-
mentares, organiza(\os como os pnmltl vos. , . .

Ar1. 2G, Sem lllitorisação previa do prcsldente da prov1Ucla,
nenhuma obra publica se fará, . _ ., ,_

Ar1. 30, • As obl'[[, dada a alltonsaçao da p.resldencla, sOlao
executadas por administração, emp,'eza ou empreItada. .

. A empi'oitada será de duas maneiras; com hasta pubhca ou sem

eIla.
Art.::ll Serão as obras executadas:
:'ll.o Por a(lministl'ação:
I As que pula sua natureza não puderem ser orçadas com al-

guma exactidão.
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CAPITUL 10.
DAS OBRAS POR EMPREITADA.

Art. 41. Ae obras por empreitada serãü contratadas:
Com pessoas habilitadas, a juizo do directur geral, o com approva-

ção da presidencia. q~~ndo não houver hasta publica.
Com quem por meiO de propus tas em cartas fechadas otl'ereccr cundi-

ções vantajusas, quandu se tiver abertu cuncul'rencia. .
Art. 42. A tedas as arrematações precedel'ãu editacs ou annnnci(l~

pela ilUp~'ensa, es. quaes serãe. tambem ailixados nes IUl;ares mais publi-
cos das Cidades, \'I11as. freguezll\s eu peveações, em que as ebl'ltS tiverem
de ser executadas.

Al't. 43. Nes editaes ou annuncios se devedt declarar:
1.0 A natureza da ebra.
2.0 O valer de erçamentu e su'as principaes condições.
3.0 O lugar unde pude ser 13 prejectu cunsultadu.
4;~ O prazu durante e qu~l ~eve durar a praça. .
hste praze nunca sení !D/el'lOr a 15 e nem superler a 90 dias.
Art. 4~.. As pe~seas que quizerem cuncurrel' á hasta publica, apl'o-

senturãq, a dll'ectu~la prupestas assll;nadas per e11as e seus fiadores, cum
~s ~rlllas rece~hecldas cumpetentemente, em cartas fechadas, e cem a
rndlcaçfiu ne .lDvolucro, para nãu se cunfundirem cem as de eutl'a na-
tureza.

Art. 45. As prepost~s em carta fechada, assign~das pele propunente
li se~1fiade~, e recenhecHja~ as firmas, se:'iiu. rellJ~ttJdas. por IlItermcdio
da dlrecturla geral, ae preSidente d:'\ pruvIDcla. :No soLrescripto se indi-
cará que são--prepestas-.
_Art. 46: Ne dia e hora pr.eviamente annunciades para a arrema-

taçao, .reunlr-se-ha na ~ecretarJa de geverne uma junta, cemposta de se-
cretarIO do gev~rn~, dlre~tor geral, e procuradur fiscal da directoria
de fazenda prúvlllcla1. Ahl comparecerãu os proponentes, pur si ou por
seus bastantes. precl;1radores. .

Art. 47. Recebidas as propestas, serão abertas, e terá lugar ;\ lei •.
tura ,dellas e!U presença dos ,prepenentes, ou de quem suas vezes fizer.

Em segUida preceder~ a Junta ao exame das pr.opostas, a fim de não
,{, re~~lIhe?er sua r,e~ularlda~e, come prefel'lr a nW1Svl~nt"josa.

N~u havendu glande deSigualdade nas eutras cendl~,ões dcvcrãu ser
prcfel'ldes: '

1.0 Os concurrentes que tiverem cumprido satisfactoriamente con-
tractes analegos, celebraue5 cem a provincia.

2.° Os que residirem nas pruximidades du lucal undc a ebra tiver
de ser executada. '

~rt. 4~. S~ dous UU'mais proponentes etrerecerem o mesmo preço e
cendlções IlI~ntlCas, e.stabelecer-se-ha entre clles, em aeto continuu uma
praça v~rLal. P,referlr-se-ha então aqlle11e cuja propesta fel' modificada
em sentlde mais f~veravcl á provincia, quer em attençãu ao preçe
quer ás outras cendlções. '

PARTE 2,&

tajosas condições oifereMr, vigorará depeis de apprüvado Jlelo go-
verno.

Ar1. 40. Os materiaes cuja' importancia (não: attingir á' fixada
nü art. antecedente, e aquelles para obras de pequeno valor e não
ol'çadas, sorão comprados onde o administrador os oncon traI' por
menor preço.
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~ 2,0 Nomear um mestro ou adm.inistradorpara ca~a uma du
\)bra~, cuja dirocção lhes for c~mmettlda, afim d,o fiscalls11I' o tra-
balho dos operarios e o forneclmen1o dos matenaee. .

Sem pI'O porem que o pessoal não eltceder á 8 operanos, ~s
contra-mestres, qu~ndo os hou.ver, s_e~virão de mest.res ou &adrm-
nistradores. Vencerao uma gratlficaçao nunca superIOr á. 5. parte
do jornal respectivo, Stlm que por isso fiquem dispensados do tra-
balho ordinario do seu officio, '.

Poderão ter mes1re ou admiuistrador, e mesmo apontador, unl-
camen te as obras em que se em pregarem mais de 30 pessoa!, .

Nas obras em que não existir apont~d.or, serão as respectIvae
[uneções exercidas pelos mestres ou admlDl~tradores. f'

~ 3.0 Dividir o pes~oal em duas ~u mais ~urmas, quando for
isso conveniente, e nesse caso nomearao um feitor para cada l;l~a
das que tiverem mais de 15 operarios. Nas de menor pessoal servlrao
como chefes de turma 05 opera rios que forem designado~, ~om uma
gratificação, nunca superior á 5.& parte do orde!?,ado. respectIvo, s~m
que por isso fiquem dispensados do trabalho ordlDano d~ seu OffiCIO.

Art. 36. Os encarregados de obras são responsavels pela boa
execução das que dirigirem, nas quaes observarão fielmente os
projectos approvados. , . .

Logo depois de concluid.as, reme~terão li dlrecton.a um map~a
demonstrativo da despeza feita, espeCificando a quantIdade, qualJ-
dade e valor dos materiaes empregados, as quantias gast~s com o
pessoal, a differença, si a houver,. eutro o orçado e o effectIvamentc
despendido, e as causas a que attnbuc essa dlfferença. .

Art. 37. Juntamente com o mappa de qU? trata o a:tIgo ante-
cedente apresentarão uma relação dos matenaes que tiverem so-
brado, bem como doe utensis adquiridos, especificando detalha-
damente o seu estado e valor.

Art. 38. As obras da capital serão feitp.s pelo respectivo ad-
ministrador, sob a dirccção do director geral.. .

Aquelle empregado observará, na parte applIcavel, as dlspo-
lições dos artigos anterioree, menos as dos ~~ 1.0 e 2.° do art. 35 ..

Art. 39. Na execução das obras da capital se observará mala o
aeguinte: .'

SOlnpre que o valor dos matenaes ~rçados exceder de. 500$,.a
compra se fal'á por meio de .concurrencla, li qual pela dlrectona
de obras publicas serão conVidados os fornecedores.

Exceptuão-se os casos: . . .
1.0 De parecer ao gove:no mais. conveniente rea~lsar. a com-

pra no mercado da corte, por lDtermedlO de :ressoas al1l re~ldente~,
ou'por encommendas cornmettidas a negociantes de notol'l~ prol)1-
dade. .

2.0 De urgencia da obra.
3.. De coul uio en 11'13os concurren teso
Nestes dous casos a compra 513 fará pelo modo que mais acer~

tado parecer ao governo.
O contrato que for celebrado com o proponente que mais vau~



pe1n. uoa execução ,das obras e por qualquer falta, erro ou abuso, que o
dito preposto commelter.

!j fI,o A residir no lugar da obra ou nas suas proximidades,em quanto
durarem os tl'abalhos, üão podendo ausentar-se sem avisar ao enge-
nhcito do districto,

Esta prcscI'ipção refere-se ao preposto do arrematante, quando este
não dil'igir pessoalmente a obra.

li li.O A retirar, dentro do prazo de 2-1 horas. para lugal' distante,
todo ú matel'lal que O engenheiro do districto condemnar como impro-
prio para ser applicado á obra, por não ter as qualidades ou condições
exigidas.

!j 7.° A não fazer, sem previa autorisa ;ão, mais obras alem das
especificadas no contrato, sob pena de perder a importancia deU as,
ain,la,quando tenhão produzido grande lIlelhorfllUento na execução do tra-
ualho contratado.

li 8,0 A acomp:tnhar o engenheiro, quando este o exigir, nas vi-
sitas de inspecçi10 ou exames, frauqueando-Ihe a copia do projecto, para.
os IIlCSlnos exa.rnes.

!l 'J,o A responder pela. solidez e conservação gratuita da obra, por
um certo prazo, que será convenCIOnado, a contar da data do parecer do
engenheiro que servir de uase ao ultimo pagamento.

Este prazo nunea será inferior a um anno.
~ 10. A não solicitar pro rogação do prazo estipulado para começo

011 conclusão da oura,senão provando a existencia de circunstancins im-
previstas, que tenhão detel'l1lÍnado a falta.

Só assim será concedida, ploecedendo o pagamento de 1 0/o sobre o
valor da arrematação por cada mez prorogncfo.

Em nenhum caso o espaçamento será por mais tempo do que o primi-
tivamente estipulado.

!l 11. As lIIultaj pelas infracções do contrato serão de 10 a 20 °/0
sobre o valor do contrato, e de 5 000 a 10,,000 diarios pelo excesso do
pI'azo estipulado para começo ou conclusão da oura.

!I 12, A provar perante a d 'reetoria, com attestados da camara.
municipal respectiva ou autoridades locaes, o dia em que começou a
concluio a obra,

l~nlende-se iniciada a obra pelo facto de fnzer o arremMante acqui-
sição de todo ou parre do material.

!j 13. O arrematante fica sujeito a qualquer alteração do contrato,
que durante a execução dos traualhos se reconhecer de conveniencin,
quer s~ja augmentando-se, quer supprimindo-se ou alterando-se alguns
dos mesmos trab~lhos.

Só poderá deixaI" de aceitar a alteração:
1.0 Quando as ouras que se tivei' de supprimir, alterar ou additar,

importarem em qu'antia superior a um terço do valor do contrato.
2,0 Quando ja ti ver feito acqllisi~ão de materiaes, que \'enhão a ficar

inutilisados elU conseqlleneia da suppressão de uma parte das obras.
Ainda nesta hypothese não pOderá recusar-se, si o governo pagar os

materiaes pelos preços da adjudicação.
A importancia' da alteração será calculada pclos preços do orça-

mento da oura contratada, reduzidos ao' valor da adjudICação.
Si nesse orçamento não qstiverem contemplados os preços das obras a.

additar, proceder-se-ha á sua determinação, por meio de accordo entre
adlllini tração e o arrematante.
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Art, 4'J, Não poderá a junta aceitar: til' 'd
1.0 As propostas qu" excl'dercm o preço ?O orçal~lento pu , IC~d~~ pcla
2,0 As qu" não se conformarcm com as ,condições applov. ,.

presidencia, , . u searem sobre os das pI'OnOStas dos ou-3,0 Aq uelbs cUJos preços se a , •
tros concurrentes. d b tiverem de ser executadas em div~rsas

Art. 50, Quan o as o ras f: It. de outros coneurrentes podera ser
secções da mes!na estrada, s~ ~m ,I ~ individuo salvo si lIesta pl'Ohi-
adjullicalla mrllS de uma. sec~~o ~ u~ r' .'~ '

uiçito resultar de~vantagelll pa!: ,I ~I'~\~~~lltlj~sa lavrar-se-ha um tcr-
Art: 51. Prelel'lld1a a [~rop~s L\'~~'Ja J'untl; qu~ será submettido á ap-

mo, asslgnado po.r to ,?S os melll , ' ,
provação da PAresldenclda, d'udica"ão ser/l relllettido o lermo á dil'eeto-Art, 52, pprova a a a J ' , , ,
, I f d" [Iara celeuI"lr o contr(lto,ria (e azen ~ d', tUI'" do COlltl,o'tO dar-se-Im ao arrellla-!\. t &:3 No a,'to 'I °ISSI"na ~ ~ ,

• r '" r'ante re~iuo 'C~pi'l ~uthentica de todos os de:ronhos, orçamento,
talHe, mel I " t ' te"I"lnte do projecto
e mais documentos q~lC forn~aon~ P,~I~o~I~n p~r 'procuração, entender-se-,kl

Qu~ndo o conl~,lto ,OI. ,~~S\~I~aautorisado a assignal-o o ant'~I'lsa
que ° lado de estai o Pl~C~~I,:d 'IS não )odendo ° arrematante (aza
igualm"n ..te a recc~eI' at re~:lld~~s l\l:ç~xt'ravio~deviuo ao seu procnrl:uor,
r"clalllaçc:o alguln,l, s~ ,IH;,let:rmos de contrato e de fiança, serao ex-

A 1't, "I., AssIgnalos s, r de serem submettidos á approvaçiiu datrahidas copws dos mesmos, ,I Im
presidencia, . fo 10' se marcará um prazo ató 15 dias,'p(lra
assi:,~~~~~~:;~I~I~ll~i\~~~,es;t:)e~'~l\l~ licar sem etleiw a adjudicação,

o CAPITULO 11.
DOS CONTRATOS.

A t 5~ Nenhum contrato terá vigor sem que pril,neiro
d
, ~ejta a{lpro-

r, ." 1 d "e lIa "OS OSrespectivos' lIel OS.
vudo pelo presiuente a provlllcl"a, "o"o contrato puulicado lll\ folh(1

Art. 5U, Dada a approvaçllo, selll

omcial tla_ provi ncia. t deve estipular que o arrematante obriga-se:
Art 5/. No conlra o se . , . 'to
"1'0 A fazer a oura de couforlllltlade COIl1o p~oJecd . . d ser
" . . 1 I u "t xlO algum deualXU a peniJo e
!j 2,0 A não ~ tera -o 50 ,pie c '. '1'- " sua custa de accordo

obrigauo 'a demo!> l' a obra feita e reconstl UI a a ,

COIl1o dito prolJecto, mandar/l a directoria proceder á demollção e re-
E1l1 caso ( e recusa., ~ ( (. ~

- . conta. do arrQllHlLante. .
cons~~ucçao POI "" I trabalhos o lu't'ernatante entender ~onven~-

~I pOI'em, n1COllel ~,~.s.. ção pod~r'í representar a tal respeito tÍ. dl-
ente'fazer-se q,ua quer 1~IOlI IC:~"cl;heiro 'elo districto.
rectorih, por Intermedl~o~l~t~:i~ a oura dentro dos prazos que forem con.

!j 3.0 A começar e _ .
,'pncionados, d t "to

¥ I 1 data da approvação o cou r~
AmlJos esses prazos serão cont~l os (a, '", ~nh~i;'o do districto, no caso
!l 4,° A comlllUl1lCar por escl'lpto ao ~n,o~ ai a pessoa illCullluida

ue n'ã.o querer dirigir pessoalmente as o r,IS, qu
de sua direcção. • d ns

' d d d' ct ente ao arrematante,as 01' eEntender-se-hão como ,a as Ire am , "to o ual deverá estar
do engenheiro que forem II1tl,n::lda1,~~ seq~IW;~~: d~vid~ ou questão que
munido de plenos podercs polla so v ,

susc~i~:s~~ais entcndido que o arrematante será o unico responsavel



lÍ rescisão, o governo o indemnisará u t uzoavelmente feito ()'Ira 'i contl'III'I' ç~ e 10 as as de~ezas,quo houver rn-\ ", a ,<o \ o ('ontmto
, o pagamento precederá avali'lç'10 d' 'I'. .do orçamellto que tlver servido d~ b ' e ,"llgen lelro, feita pelos preços

proporção do abatimento que tiver h. ~~~ a :y'rem:Ltaçllo. I'cduzit.!os em
!l .21. Nenhuma fllUlta será cobr '~~l~ OI pr,?. c~ntrato.

sem que tenha sido confirmad<1 pela a .Jo ~ll dll,1tante ou seu fiadol',
Sua importancia sarlÍ uescontad pre,sl encla.

o arre~at:Lnte, e si estas forem il;su~n u,as !'.I'eStl~yões a qll~ tiver direito
~xecutl vamente pela <.Iirectoria da f~':;'~;d~' de!., .o que lal tal' cohrado
unprorogavel, que será marcado pam â< t '~'. epols ti" linrlo um prazo

!i 22. Quando em vez u~ f1l n ' ? ,.~ U,ll ~ pagamento.
ção de titulos, proceder-se-ha á ç~:~dvel dO arl ematallt~ prestado cau-
brança da multa, si esta não f~r (Ja"'~ <.lost ~"e.~m~Os t~tlllos para co-
data da confirmação. o' en lO ue lJ (lias, conta<.los da

Exceptua-se o caso de serem ueviuas
estas chegarem para satisfação da multa. presta~ões ao arrematante, e

!i .23. A obra será examinada todas as vezgenhelro do districto enlender con' es que o go\'(~l'IlO ou o en-
qual9,ller pagamento, á excepção (~ velll.ent~, e quantlo ;e tlvor de faz('r
ser <lIspensado. . o prllllelro, no qual o "X:LlHe po ler:í.

l'ambern sel-o-ha, fllHlo o prazo U'l éon - .de aceita pelo governo fical'ão o' ai'"' t servaç~ !?rntult~, e s', d"pois
ponsabilidade. ' I ma ante e seu hauol' I1V1"'S dI' re.-

li 24. As duviuas e contest'ições' .e o arrematante sohre a intelli:'é' ,guu se SuscI.tar"1ll entl'o a dipctüria
contrato serão resolvidas pelo pI~/lla te C~lllll'rllf~en~o lias clausulas UO

Ar!. 58. As clausulas lilra os '~oen ~ a I'rO\'lnclU.
serão as constantes rios artl Jos antecNf:1 ~t?S <.IefOllst'vaçã(~ de ".stl'atlas

Dever-se-llU nUl.is esti ~hr sal' n .es, que 01'0 u apl'ltcaVf'ls.
se julg:arem necessarias 4tle 'o ~r'r~n~~~a~~s tlt.erações que na occasi,10

!l 1.0 A prevenir; formação <.Ie e.o rlga-se: .
por me i? de camauas de cascaÍlIO )edl~olelro\ .?Ollsol~(l.a?rlo o trH.•.~no
<.Iemauelra de lei coberta com casc~lllO as que lal as, aJela, ou estl\'a

l! 2.° A fazer rlesapparecer as depr~ ¥ I
e as agu~s prouuzirem no leito da ustl'~~l~~s e os su cos que o transito

!i 3. A manter perfeitamente desohstruid ~ .letas e ~s vãos ~as pontes e pontilhões. . os os ossos, !Joelros, val-
l! 4. A abaular o leito da estr' dg'otos neeessarios nra ue as' a > ,1 a nas varzeas, e esta he lecer os es-

lugares para esse h~\le1tin;dos. guas não atravessem a estraua fora dos
!i 5.° A conservar os talllues ua' ..tornarem necessarias. s cavas o abrIr valletas onde se

sito,!i ~~~noA:;S~~;:~,~~~rl:~tS~~I~~:~~~,~~s;l~~~fl~~se&obstaculos ao trau-
!i 7. A fazer as roçadas' que forem n '<la estrada se achem sempre descort' dcessarlas para que as margens

e outro lado. lUa as, ao menos em 4,Om de um

!l 8.° A reparar com promptit.!~pelas chuvas. ao quaesquer estl'agos occasiouados

li 9.° A fazer os rel'aros que s t .
pontilhões, boeiro. calç;ua~ sarlie~asornarilnecessarios nas pontes,

Os concertos da's pontes e "o~tilhÕ' e .va etas.
soalho e guarua-mãos ou cOl.Lnas. es so se referem ao estivamento ou
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As modificações do contrato serão especificadas em um termo de no-

vação.3.0 O arrematante não te'd. direito á indemnisação alguma por ac-
cresci 11I0 tle obras, perdas, <.Iamnos ou prejuizos que allegue ter solfritlo.

li:xeeptua-se o caso de ter, eul virtude de disposição do contrato,
reunido lIlat riaes, que p la modificação se tomem inuteis.

4.0 501';1 lt obrl' consH.lerada em abltnuono, si o arrematante interrom-
per os tmbalhos por cspaço ue tempo superior a um sexto uo prazo ma,'-
cado para sua conclusão. I

lntimar-se-Im então o respectivo fiador para concluil-a, sob pena
de rescisão, si não der andamento aos trabalhos uentro de 30 dias. conta-
dos da data em que receber a intimação.

Ni'.o fica o arrematante isento da mulla pelo abandono da obra,
ainda que o fIador torne a seu cargo o desempenho do contrato.

:Si não for e.tipulauo o mo<.lo de rescisão, poderá o presidente <.Ia
provillcia orde'nal-a, quando o julgar conveniente. '

Gomo pena porem a rescisão só será imposta nos seguintes casos:
1.0 Si o arrematante violar simultaneamente duas ou mais condi-

ções do contrato.
2.0 Si reincidir na violação de alguma das clausulas.
3.0 Si transferir o contrato no todo ou em parte, 01\ associar-se ti. ou-

tr:l pessoa, sem autoris:lção previ<1 da presillencia.
.1.0 Si commetter <1lgum:l. fraude na execução da obra.'
5.0 Si, almndonados os trabalhos durante um periouo superior a um

sexto do prazo f,xauo para sua conclusão,não houver fiador, ou si este,
depois de intimado, não tomar a si o cllrnp"imento <.lo contrato.

!l U. A imposião da pena de rescisli.o não isenta o arrematante
do pa":lluento da multa em que houver incorri<.lo.

li 15. Quaesquer reclamações contra a imposição da pena de rescisão
ou de multa~ deverão ser llpresentadas dentro de 30 d'<1s, contados da
dat<1 em que o arremato.nte tiver conhecimento olicial <.los respectivos

:lctos.~ 16. Imposta <1pen<1 ue rescisão,serão <1valiados os trabalhos execu-
tauos e os materiaes que of1'erecerem as q ualiuaues precisas, para serem
aproveitados.~ 17. S6 depois se fará concluir a oura; ou por administração ou
por meio de uma nova arr~mataçiIo, fICando o arrematante responsavel
por qualqné,r f,lxcesso de despeza, alem <.lo valor contratado.

!i .18. A importancia dos materiaes e <.los trab;dhos será calculada
pelo; preços do orçamento respectivo, reduzidos em proporção do abati-
mento feito no acto da arrematação.

!i 19. Para garanti r a responsabilidade do arrematante no caso em
que, tenrlo si,lo rescintlido o contr;'\.cto, a presideneia julgar corlveni-
ent llI'1illar que as obras se concluão administrativamente, ficarão ré-
tidas nos eofre. provinciaes as ill'est:\ções vencidas e ainda nii,o pagas,
at\Í á expiraçiIo do prazo durante o qual é o arrematante respollsavel pela
eOllserv'içil.o ua obra, entrantlo eUe nessa epocha com o excesso ue ues-
1'".:1 que 3e houver verifICado.

Si as obras forem adjudicadas em praça, o primitivo arrematante
entrarlÍ com o excesso de uespeza que por ventura se verifique. logo que o
novo contrato seja <1ssignado, cessando desde então sua responsabili<.lade.

!i 20. Não terá o arrematante direito ao pagamento de quantia al-
guma, a titulo ue inuemnisação de uespezas feitas, quer com a compra
de utensis,quer com trabalhos preparatorios para a execução da obra, si a
rescisão do contrato for imposta como peua.

No caso contrario porem. isto é, de u~o ter o arremat<1uto dado causa



•
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Art, 67. O enS' nh ir<J, recehida a communi('aç;'\o, fUl'i imm~dil\-
Utl1l1'lltp o ex:uuc, In lepl!l1'!ent de 01'10111 da dir!' tnria

Qn..l..lldo por qun.lqu'l' ('il'ClllltSf,:LllCia. 1\;11) pns~a fa~l'l-n ('010 pl'e~t.pza,
tlt'\'( 1';1, f~XPOI1L1o OS 11loti\'IH;, dar di~so conllf't'iIlIPnto ao dil'll('tO\' fP.:tJ';d,
crll hpIH de Sf'l"pm t.l)0l cu.! a:-)" as pl'uvidencia.s qu,' fOl'UHI cOIl\,(I1dt'nle~.

AI't.. 6,8., F iL I 0. l.n•.a:ne,() l"ngellheil'o l'ellletll'I'(\. ao t1il'('ctOI' () seu Im-
recer ~XI)l1( It" ~ mlllucloSO, dedaqll1do:

1.0 .\ uulu,l"za, qua IItiriade e valor dos tl'aballl{)s expcutados,
2.° ....~i na ~:t1a ex'.~cuÇtLI) farão rigoros:.lmcntL~ ohservadas as condi-

ções" 1?~p'ctiv0 COllt!'ai').
3.° :~) caso ~t('(FLti'"o, si ha vunlngern em ser rescindido o Inc~RlllO con-

trato.
. Si o p:\l'~c~r fuI' roJ,ati v.• " c()nst'l'va~ão de es radas, deverá declarar

SI o al'1'I"Il:I[ôlnto cumprI0 ou não seus deveres, durante to,lo o tl'illles-
trt~ a p:tga r'-se.

Ar.L. .G!J. Com ~JlUI'ceel' elo e~ge!lheiro a I'~partição oxp,wá (1'1<.1 a
sua ()plnlão ao presl ente da pro\'lncl:t, que l'csolvorá sohre o pagallltlllto
1'0. !amado.

_Art. 70. As ohra~ d" fora. da c~pital, executadas por administração,
S~I'll" pagas por m"lIl de renas qUlIlzellaes ou mensaes.

:\r:t.7I. O pag'amento das obms da capital a cargo.do respectivo
admInistrador talllh,'nl S('I';\ 1'01' m"io de renas.

f\pI'os,entadas ellas',sedo Jxalllinadas na directoria e suumetlidas li
j>re:-nden('I:l.. para ~lutnl'lsar n pagaUieuto.

Rf'l'ebida a respectiva importancia, o administrador fará immedia-
t:1I111'III<'o pagamento aos operarios, fornecedores e feitores, cohrando
os r(',~p~cti vos re' i!JOs,

Est~s ,re~ibos s,erão pas.s::dos nas proprills ferias, as quaes devom ser
10g,) restlt.tlHlas a repartlçao.

, Y"I'ifi aúo que os recihos, estão pass[\(los em forma, .:lar-so-h' ao ad-
Inllllstradol' a f'ompetente qllltaç:l0,

S6 depois d'isso ficará elle livl'e de responsabilidadc
Art, 72 .• A l't'partiç:~o. fornecerá aos administradores de obras exem-

plares IInprossos das renas, as quaes serão organisadas se"'undo Os mo-
delos q ne forem adoptad05\ o

'ITITULO 5.0
CAPITULO UNICO.

Art. 73. Quando as obras não forem adjudicadas na primeira praça
qu,'r por falta de concurrcntes,quor por não terem sido aceitas as pro~
p()sta~ apresentadas, anunciar-se-ha no\'a praça,

. SI o result[\~o. d'ell~ for identico ao ela pl'impira, serão as ohras
execntadas a(~r:l1nlstr;ltJl'a~lente, salvo d caso provisto no artigo seguinte.

'~l't. 74, SI,as ohra,5 nu~ fore~n al'r,'matadas em duas praças con-
('Utll':l5, p?deru a preslC!enCIa aceitaI' Qualquer PI'op05ta, qtle lhe ror a.

I' S",\t~ula lora da praça, com tanto que não estej[\ comprehendida nas
e cPj1çoe, do art. 49,

Ar!. 75. Os pngonheiros de (!Jstricto sô serão iucumbidos de exe-
IH:\~' r01~ ailmi,:istração us obras muito importantes, e que depend~m

de dll'PCÇ:lO especlal.

Ar!. 7ti. E' prohihido ao arl'ematante ceder ou transferir todo ou
parle do ('OI1l1':l to.

Art. i7. A ajur!a do custo a que se reforo o artigo 9.0 será calculada

DARTE 2."

li 10. A fazer enterrar os animaes que forem encontrados marias na
estrada ou em suas immediações.
.. !l.H. A alcatroar, se~pre qu~ se tor~ar necessario, toelas as peças

VISIvels elas pon tes e pontilhões, a exceP9ao do soalho: _
!l 12. A lazer quaesquer outros serVIços tenelentes á conservaç.ao da

estrada, que lhe forem exigidos pela directoria geral ou engenheiro ,le
districto. , - .

!l 13. A apresentar mensalmente á directoria de obras pubhc~s at-
testados das autoridaúes locaes, para provar com? no n~ an.tenor, a
estrada deo sempre livre transito, e farão cumprIdas as condIções elo
contrato.

Art. 59. As multas impostas por violação de \aes c~ntra~os serão
calculadas na l'azão de 5 a 20 o/0 do valor de un;'a pre.staçao trln)('stral,
podendo attingir a cento por cento, quando não tIver ,SIdo regular a con-
servação durante todo o trimestre.

CAPITULO 12.
DAS FIANÇAS.

Art. 60. Serlí de 20 O/0 do valor do orçamento da obra a executar se,
a fiança ou caução para garantir a exeéução elos contratos ...

Art. 61. ITO termo que se lavrar deve o fiador respon,saIJl1Jsl\r-.c:
!l 1.0 Pelo fiel cumprimento do contrato de seu ahançado. .
!l 2.0 Por ql1aesquer pagamentos ou multas em que por ventura lll-

corra o mesmo afiançado.
!l 3.0 A tomar a si o desempcnho d~ C?ntrltto por m.orte elo arr,mla-

tante, dada a hypothese do governo prelerd-o aos herr)elr?s daquell?
Art. 62. A responsabilidade dos fJadore~ somente c,Cssa, depOIS do

recebimento definitiVO das otn'as por parte do fiol'erno, qUl ~do findar
o prazo da conservação gratuita o se tiver procedHlo ao reSp~JctIvo e:>:ame.

Só então terá lugar o levantamento da fi[\nça ou cauçao. ..
Art. 63. Em qualquer tempo podel:ão ?S arre~natantes ~l1bstltlllr

fi fiança por caução de igual valor em (hnherro ou tltulos publIcos, con-
forme o art. 59.

Igualmente poderá a caução. ser substituida por ~ança, . "
Em ambos os casos é necessano preceder autorlsaçao da presIdenCI,l.

I CAPITULO 13. •
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DOS PAGAMENTOS.

Art. 04. Os !,agamentos de obras contratadas serão feitos, ;;alvo dis-
posição de lei em contrario, de uma só vez no fim da. obra, depOIS de exa-
minada e aceita pelo governo, ou em prestações Iguaes. .

Neste caso as prestações nunca serão menos de tres, sendo a P~'I-.
meira quando iniciada [\ obra, a segt~nda, qual}~o se acbar em lll"lO,
e a terceira depois (\e concluida, exanll~ada e aceIta pelo. governo. "

Si porem, tratar-se de conscrvaÇll.O de estradas, o pagamento teIa
lugar por trimestres vencidos. ,

Aft. 65. Far-se-hão os pagan;'ento~ (\e. obras contratadas, mechaute
exame do engenheiro do respectIvo (lIstrIcto. ,

No caso de impossibilida(~e de ser e~se e:,ame feito com presteza, o
director geral tomari [\ respeito as prOVidenCIas que entender acertadas.

Art. 66. Logo que o, contratante. d~r por prompta tod[\ a .our:1 ou
parte de!la, pela qual ,se Julgue com dl,reIto a :ec~,b.er qu[\lqu?r ~u.t,n~l, , o
communJcari por escrIpto ao engenheIro do dlStl'lctO e ~o (.l1rectol geral.

As mesmas communicações farão os conservadores de estradas, findo
O trimestre.
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na razão de 1'000 no minimo e de 3$000 no maximo, por cada 6 kilomo-
tros que o cn(;'enheiro houver de percorrer.

Não tcr:í. direito a ella o engenheiro que for removido a perlirlo.
Art. 78. Ao administrador de obras s adiantará a quantia arbitrada

pela directoria uc obras publicas, nunca excedente a um conto de réis,
para satisfação da despcza com a compr:1 do material necessario ás ohras
da capital, de que for encarl'egada a ,lirectOl"ia geral.

~stc adiantamento será descontado da importancia d"s ferias apre-
sentadas mensalmente.

Não receberá o,adiantamento de um mez, sem que justifique a despe-
za feita no mcz anterior; entralldo para a directoria de fazenda com o ex-

\ cesso, 011 eucontrando-o no adiantamento do mez seguinte.
Art. i(l. Para.os cargos de director geral e de engenheiros de dis-

tricto só poderão ser nomeados os individuos que tiverem titulos d"
en(;'enheiro civil ou militar, adquiridos no imperio, ou de escola cstran-
gelra de igual categoria.

Art. 80. As nomeações, demissções, licenças e descontos de venci-
mentos dos empregados da directoria geral de obras publicas, serão re-
gidas pelo regulamento n. 82.

Art. 81. Ficão revogadas as disposiões 'em contrario. .
Palacio do governo da provincia de !\linas Geraes. Ouro Preto, 22 dJ

Outubro de 1879. .. MANOEL Jos~ Go~ms REnELLo HORTA.

Nesta Secretaria foi publicado o presente regulamento aos 22 de Ou-
tubro de l8i(l. , CAMIl.LO AUOUSTOMARIA Dg BRITO.
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N. 23-li.-Lei de 8 de Outubro de 1880,
Crl\a fi comlu'ca do Itlltiaia.. • 1

N, 264i.-ResoluçiIo tl~ 16 de Outubro de 1880.
~odi.tic~ li regimento intel'no da Assemblea Legiiilnti va
I 1'0\'1 nCla I . . . . , . . . . . . . . , . . "

. 2640.-Lei de" da Novembro dI! ISSO.
CI'oa l\ comlU'Cl\ de Philadelphia, e desmombra do tcrmo de
Min~s NO\"l\s e incorpor:\ ao de Philadclphia o dislricto
de S. José d'Ag'lIa Doa, e a fregllezia,del8etll!Jinh,L. .4

2650.-Lei de 4 de I o\"cmhro de 11l80.
Transfere do termo de Pouso Alto para o da Christina a
fl'cguczia da Virginia; eleva á categoria de ('arochia o diR-
tricto de S. José do Congonhal, e denomina lt'cguezia de S.
Sebastião da Pedra I3l'anca ade S. Sebastião do Capitulm. «

N. 2G;')1.-Lei de .1 (l~ Novemhro de 18'0.
Cc';;'. n municipio de ))ol'es do IlHlaiá, e dosmcmhrn do tcr-
mo ,lo l'ilaug'u)' c annexa ao de Santo Antonio do Monte a
p:\rochi3 de NOSS3 Senhora do Bom ))('spacho, continuando
a pertencer ao termo de i'itangll" o districto e parochia de
Nossa Senhora da Ahbadi:\. . ::;

2652.-Lei do .1 de Novembro de 1880.
Crêa c:,dei.ras de instrucção primaria nos nrraiaes do Divi-
~lO e S. lrIlgut.l do Cnl'angol1a. • • . • . . . . • n

TOMO !XXXVII.
LEIS ~
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N. 21J68.-tei de 30 da Novembro (le ]u80 .

Al:cra llS divisas da freguezia de Sant'Annll do SllpllclllJ"
municipio de S. GonçalO) do SllpUCllIlV. • . 20

N. 266\J.-Lei tle 30 de Novembro rle 1880. •
Revoga o art. 1.0 da (Ie n. HJOGde }\) de Julho <lo 1872. • 21

2ô70.-Lei tle 30 de r\ovembro (Ie IHuO.
Transfere da freguezia rle Sauto Antonio do Amparo, termo
da Oliveira, para a freguczia e tormo do Bom Succosso,
por snas a.etuaes divias, tlivcrsas fazendas. .., 22

N, 2G71.-Lei de 30 d" f\ovemhl'o de 1 80.
Manda perteuc(!!' á freguezia de Noss:l Sen hora das ilIerc~s tio
Pumha a fazenda quo f()i dos Cbristos, desmeluhrada <I••.fro-
guezia da cidado do Pomba . , , . , • , , . • 23

, .. 2672.-Lei de 30 tle Novem bro de 18 O.
Eleva á ca tegoría. de cidlule II villa de SeteL:'gôas . 24

r\. 2G73.-Lei de 30 de Novembro (le lS O.
l\lantla pertenca ao municipio de S. Gonçalo do Sapucahy
as fre[£ueziasde S. Fl'ltncisco de Paula do !tbch:uhnho
Santll.H.ita tia Doa Vista, que se tlenominará Santll Hita do
SapucldlY; e ao município tle Pouso Alegro li freguezia LI"
Sant'Anna do Sapucabv. . . , ., .,...',"

~. 2G74.-Lei de 30 de Novemlll:o de 1880.
1'ransfore pal'a o arraial <.lo Onça a séde d!l fregu'-zill. !.lo

, _ Caju!'Í\, municipio de S. João d'EI-lte)'. . . . . . ,
, . 2(j70.-Lcl tle 30 de Novembro do 1880.

Eleva li categoria de distl'icto de paz a povoaça:o de Th"~
,_, has, ~la freguezia da Pieda<.le, termo tia LeopoldinlL. . . "I'

N. 2(jlll.-Lel <.lo30 de Novembro de 1880.
Marc,a as divisa~ entl'e o llajubá-novo e o ltajub:í.-vellw .. e'1

N. 267'7.-1.el de 30 de Novemhro de 1880.
_, Crêa.o município de S. João Nepomuceno. .2.

E. 2611,.-l.el de 30 de Novembro tle 1880.
Crêa o muuicipio deR. José d'Alem Parl\h bll- 2!J

N. 2G79,-Lei de 30 de Novembl'o de 1880.
Autorisa o Governo a pll;i'a r a João Fr/1.ncis:o de Carv lho
tres contos e setecentos nlll réis (:3:700 ..,000) COlno pog-amento
de dous semestres tle conservação da 'estrada <lo l'icú, en.
tre o Alto da Serra e a cidade de Bacpendy. . . . . 30

N. 2680.-Lei de 30 de Novembro de 1880.
Crêa cadeiras de instrucção primaria em tli'l'ersfl.s 10cali-
tlades. . . . . . . . . . . . . , • . , . SI

N. 26SL-Lei de 30 de Novembro de 1880.
Transfere tliversas fazendas do distl'icto ela Madre de

, ' ])eos. para o tia Piedade do Rio Grande, , . ., . 32
N. 2082.-Lel tle 30 tle Novembro de 11l80.

Hevogl~ o art. 2.0 da de n. 107G. que transforia a séde da
paroehla da Conceição dos Ouros p:lra o districto tle S.
João .13aptísta rIas Cachoeiras. .. ", ,. 33

r\. 26S3.-Lel tle 30 de Novembro de 1880.
Crea.a comarca do Paraiso, c contem outras disposições a
respeito. . . . . . . . 34

2GS.l.-Lei de 30 de Novem 111'0de 1880.
Crêa o munieíplO de Santo Antonio do Machado. 35

26S~,.-Lei (te 30 de r\ovem 111'0 de 1880.
'1:ran5fere diversas fazendas de umas para O1itra~ fregue-
Zla.S • . • • . . • • • 3G

• . 26 6.-I,ei de 30 <le Novembro ele 1880.

18

17

16

13

. t8~~.-te'de 4 de Novembro de 1880. ,
Crê a a comarca do Grll.o MogoI,9 annexa a do Rio Pardo ()
novo município d ••. Boa Vista .

2e54.-Lei de 4 d" No\'~wbro d9 ~880. .
Eleva li categoria de frogueua o arraial de.S. João d9 Suas-
suhy, do nluuiclpio do RIo Doce . . • •

2655.-Lei de 4 de Novembru de 1880.
Crêa a comarca do !>laohllassú.

N. ~.-Lei de 4 de Novembro de 1~. . .
gleva lí. categoria:.de fregu~ua O dl8trl~tO da Lagóa Formo-
611; incorp0r<l ao termo àa Santo Anto010 de Patos. a f~egue-
zia do Are:lClo, e desmemhra do termo de ~ar.acatu e lI~cor-
nnra ao de Sanlo Antonio de Patos o dlstrlCtO de :Sant:l.
Rita. • . . . . . . . .

N. 2657.-Lei de 4 de Novembro de 18S0. .'
Eleva tÍ categOl'ia de fregue7.ia os dlstl'lctos do Gramma
e de S:lnto Antonio do José Pedro eZ transfere para a ,ere-
J.(lIezia de Santa Luzia do Carallgoha. a ~azell~1a denomllla-
da. S. Matheos, )lertencente a AntolllO S1Ivel'l0 da !tocha. 10

N. 2658.-1.ei de 4 de Novemuro de ~880.' ..
Crêa o municipio do Ou:o FIIlO, e marca as divisas entre
as fN"'uezias <IetOuro FlUo e Borda da Mata. 11

N. 2G5<J.-Lei ~le 4 de Nonmbro de 1880. .
Transfere p:lrll a fregu~zia e termo de Baependy o bairro
da Lage e a parte do ualrro da G:lInarrha, desmembradas
da frc"uezia da Lagôa, termo da Ayuruoca, marca-lhe 11.5
respectivas divisas, ? transfere divcrsas fazendas de urnas
plll'a outras frefTuezlas . . . . 12

N. 23GO.-Loi de 30 de ~ovembro de 1880. . ..
DeEmembl"1 da fl'eguezia do S. Josó do Chopot6, mU~lclplO
da Piran"a e incorpora:í. de N. Senhor~ das !t~erc.es, do
tio POnlb:~,; fazendll tle Francisco AntonIO tle Oh~olra. • H

N, 2lt6i.-Lci de 20 de- No~emhro de lE80. .
Desmoll'WJra tio tlistricto do Gloria, e incorpora á freguezlll
de Santo Amaro, todo o territorio que verte para aK çahe~
ceiras do Paraopeba.. . . , . . • • • •

N. 2662.-1.ei de 30 de r\o~embro de 1880.
Desrnembra da freguezia da Virginia o annexa á. d9 P<,uso
Alto a fazenda de Josó Voncesláo de Snlles. • • • • •

N. 2663.-Lei de 30 de r\ovêmbro de 1880.
Transfera da freguezia e m.uniciplO do Rio Novo para a
freguozia e municipio do JUIZ de Fora a fazenda da Boa
Vista, de Salathiel tle Faria Lobato. • • • •

N. 26ê4.-Lei de 30 de Novemhl'o de. 1880.. . '
Eleva tÍ categoria de fregueua o dlstrlcto do Inhauma, do
termo de Sete Lagôas. • . , • • • • • •

N. ~65.-Lei de 30 de Novembro de 1880. •
Eleva ú categoria de (Iistricto de paz a povoasão do Ga.mba,
pertencente ao distl'icto tia cidade tio Bom Flln, soh a IUVO-

-... cação de Santa Cruz das Aguas Claras. • • • • . ,
N. 20G6.-Lei de 30 de Novembro tle .lS80, I.

Desmemhrl\ da fro;;uezia da Cidade do Arax,l e annexa á de
Nossa Senhora da Conceição a fazenda denomina~?- Man-
dioca, pertencente aO coronol Fortunato José da Silva ilo-
telho . . . , . . . . .

N. 2j67.-Lei de30de Novembro de 18~0. ')
Rev06'tl o ~ 3.0 do art. 2.° da Lei n, ;,03\J.
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2:04.-L'l'. d~ 3j) de };\welllbr" de leSO .
illaoú I pnt"'lc",' á lregu"zia. li" :s"nt':'.nl1:l (1 C;lpil0 [te-
donu.o o terrenu ~On!lll'"hendldo da fuz do llio Pal'aC!ltu,
em ltnh;~ roctn, as tazendas dus C"p6es, B3.t'l'eiras c 1 i -
cho do (;alllpo, na lllargelll do UrllCui:<

~. 2i05.-Lei de 30 de ;\o,'elllbl'u de lbtiO. .
1>i:tnl.la.p~rtenccr á f~egllezia de Nossa Senhora da~ Dores,
l~lunlcll-"o da Januarla, UeSlne!ll.uradas da freguezia de N.

_ S. d~ An~paro do mesn,o munlclpio, divl.lrsas fazendas. .
N. 2/0G.-Lel do ;lOde Novembro de Ib~U.

'1't'ansfel'e a sé~e da fregllezia de Call1argos para o arraial
do ?en~() Hodrll?,ues,' e :1 da de S. Gonçalo da. Ponte para.
o IltstrlCto de Sant Anna. do l'al'aopeu'l .

N, 2i07.-Lei de 30 de Novembro de lbt:U. ,....,..
Desplemum .da fregllezia da Cachoeira tio Campo o nnne~
~,~.a tia ltablra do. C,!mpo o riistricto de S. Uonçal du
I lJUCOj o eleva a ~ltstrlcto de paz o uistricto policial dos
~e1Xotos~ fica.ndo Incorporado ao municipio tio S. S bas-
tião do 1 amlSO, desmembrado do de Passos

N. 270S.-Lei de 30 de Novemuro do 1880. ' ••
l'ransf",:e d.a frt'g~lezia. (~a llocaina, termo u'Aj'uruoca,
para o dutl:ICtO e !l'l'guezla do Sauta Rita da ,Jacutin"tl
termo do 1:10 Preto, parte da fazenda do cupitiio \'ice;';/

_ José .Lopes . . . . . . . .
2,09.-Lel de ao de .'ovembl'o de lSEO.

Eleva LÍ ca/egol'Ía do freguezia o dis/rieto do Morro er"
,. mc1h.o, do term~ do Caeté, COIU as suas actuuos divis S ~
.,. 2710.-Lel de 30 de l'\OVelllbl'o de 1880, •

Desmomura tio municipio de Sote Lagóas
CUI'vcll0 o districto ue Almas ,.

r'. 271 l.-Lei de 30 de Novelllul'o de 11'80.' •
Trunsrcl'e da comarca do Sapucnhy para
tCB o termo do Bom SUCCCBSO .

• , :.'712.-Lei de :JOde No\'embro de 188u.
Ele\':! íl categori:l do fl'egueZla o dislricto
tormo de Barbacena . . ,

K 2.I3.-Lei tle 30 de NOI'ctllbro de ISÉO,' . .
DCS.lllOllltH::!da freguezia de Sant'Anna do ,'nré elo t .t'fll
Vba, e annex:~ í< do .EltIpossadll, .do ('rIHO de (;a!agu'lz," 1
1,lzenda da Cachoeira tio Funil '

N. .:!714.-Lei de 30 de Novembro de 11'80..
D:s~no~~ll:ra da freguezia ll~ Illlbira do Campo e :\I111"a ,
d~ :s. C,l, lano da Mo~da a 1,'1.",,<1a da l{ocilllIa, I' I)eln llS-

, sim o lugar d"noltllltatlú l'aulist.\s
.I • 271::;.-Lei ~:e <lO de NO\'~llluro do 1~::::(), ' . . . . .. ,

AI~tor~sll o, Governo a I'~lgnl' ao t~lIcnte corollel AnloltiQ
Jo,lqulln Nllnt'~ Bl'll.s:lell'o a quanlla de 3:tl~)\I:<UOO,que de ..-
pendeo co,u o tOl'IICClllll'lIto d" soldo /'8 j>1"lÇ'IK I

, polic}al, li? j>Hioúo de Oullll,l'o de l:>iô' a .\b~ii ti,,' i8i~ rr
Jl1

N. 27IG.-Lt'1 de lt; li" I>I'Zel\lUro d\! 1::::80. . •
OI'C" a receita e lixa a despeza para o 'lllltO tin:1nc' 11~SI a I~"2 ", ~t 1'0 I e

2717.~i{c~ol~~ii~1 'de'lí~ 'do'n':7.Pl;dll';) t!e ú~~ti.
o.rça a. r ....n ..lla e !ixa, n. dCtifll'za dt~ di\'cJ',su::I ('~'lOnl'a8 ' ••
ClP:l€S pal'a LI allH4,J hUUU'-'t:il'o de J~~l. rnUlll

'N, ~718.-L~i de 18 de Dezemhro de leso. .......,
fixa " íQf~n policial para~o •••.m~ç40 "~ !SSl ;\ ~ .~~!. !! •

«

41

"

Trnns~ te divors s fnzendlls de umas pua outr:'IS l'eguo-
zias . . . . . . . . .

• 2G87.-Lei úe 30 de ~ovembro <Ie 18~0.
Crêa l\ comarca do Musambiuho, e eleva" citllluo l\ villn do
me,mo nOll\e . . . . . . 39

2GB8.-Lei de30 de l'ovembro de 1880.
Eleva:t categol'ia de freguezia o ctistricto tle Snnta Uita,
deslllelllhrado da f,'eglle7.ia dos Alegres. . . • • . ,

2G8ll.-Leijde 3U de Novemhro de 1880.
l',leva {,categoria de freguezia o districto da Boa Familia,
termo de S. Paulo do 1>lUt'iahé. . . . . • . . . • 40

N. 2ôPO.-Lei tle 30 de Novembro de IS80.
gle\'" a dilltricto (Ie paz o povoatlo do Bom lletiro.

N 2601.-L~i de :~Ode Novembro de 181:30.
Eleva a districto de paz o tlistJ'Ícto policial tia Extrell\n,
do termo de Grão Mogo!. . . . . . . 42

GOZ.-Lei de :10 do Novembro de 1880.
Ele\',,:i freguezia o districto da Rnpaulll'a, do termo do
Rio Pal'llo, com a deuominaç~o do S,ll\tO Antonio de Mato
Verde. J . . . . . . , .

26lJ3.-Lei de 30 de Novembro do 1880.
Eleva ,i categoria do fregllczia o dislricto de S, pedro ':a
Uniilo, do termo de Cabo Vel.do . . . • . . . . , -i:l

i . 2uN.-Lei de 30 de Novembro tle IS80.
,. Eleva á .Fategoria tle fregupzia o tlistrido do CalT1bllquira,

do termo tia Call1Panha, e marca-lhe as respectivas divislls. 44
N. 2G95.-Lei de 30 tle Novembro de 18S0. '

'1','ansfere da freguezia e município de Pouso Alto para. a
fregue7.ia de l3aependy a fnzen([a. da Conquista... . . 4:i

N. 2G~(j.-Lei tle 30 de Novembro de 18~0.
Manda pertencer á fregllezia do Juiz de Fora a fazenda. de.
~btoziuhos , .'. ..,

26~7.-Lei de :10 de i'ovembl'o do 1880.
Annexa. á freguezia lle S. João d'EI-Rey a fazenda da Roca.
Grande . . . . . . . . 46

2608.-Lei de 30 de Novembro dO.ISSO.
Elev:t;\ categoria de freguezia. o ?istricto de Monte,iros,
termo do Curvello. soh lt denonlluação de fregui'ZIi\. de
Santo Antonio da Lagôa, cuja séue será a. po\'oacã.o do
ltetiro da Lag.;:t ., ..

N. ~60J.-Lei de 30 (le Novembro de 1880,
1>landa pertencer :~ frcgll.ezia de S: ThomtÍ da~ L~ttras. d~s-
membrada da da I<..ncruzilhada, alazellda de Santo IgnaclO. 48

N. 2700.-Lci de ao d.' ;-\ovlolmhro (1(' 18~Ú. .
?llat'ca as divisas entre o districto da Piedade, munlcipio
da Li'opoldinn, e a fl'egllczia e districto de Cataguazes.

N. 2701.-1.ei <Ie30 de. ovcmhl'o de 18S0.
Eleva:i cat~;;,oria de fregne7.ia o districto de Bertioga. do
termo de Barhacena . . .j9

K 2i02.-Lei de :10 de Novembro de ISQO. .
Cr.\a a< freO'llezias (ie C:llllla Br:l,'a o Santo Antolllo (la
Ponte Nov~, e eleva a distl'icto de paz a eapella de 1>lout'J
130110o a povoaç;i" de S. Jo[o da 'oiga 50

i. 2703.-Lei de 30 (lo Novemhro de 1~80.
~latlda pertencer :i fl'cgllC7.ia da ci.cladc de, S. Fr;~ncisco um
terreno desmemhrado da fr'1g'IH'zla de Nossa Senhora do
Alllpal'O do 13rejo (lo 1;i:tlgado. muuioip;o t\:l ,J:ulIlaria. :;1
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.'. .:211 ._RIMOIIlÇiÃO ,I. 20 dll [),;zerubro d" 18 O.
Apilrov". U:" contas de receita e despeza de diver!a& cama-
ra~ munlclpaes. . . . . .

N. 2720.-Lei de I" de Dezembro de ISSO.
Autol"isa a concessão de auxiLios para encnnnmento d'n"ull.
potaveL em diversas Localidades, bem COl1l0 a construeç.:lo e
concertos ~o d}lfere.ntes 190ntes e estradas, e da cadila da ci-
dado do :s. FrancIsco . . . . • • • • • • . • 111

N. 2721.-Lei do 18 de Dezembro de IS80.
Crêa cadeiras do instrllcç1io primaria em di versas locali-
dades ...•....•..•.•••. 115

N. 272:?-Lei de 18de Dezembro de ISSO.
Dosmembra dos termos de ~. José d'EL-Rey e Quoluz n fl'e-
l:(uezi'l ~o ~ant'Anna <1.0Carandahy e o (llstlicto de N. S.
Ih lilona, e contem (l1\"ersas outl'as medidas de estatistica 117

N. 2723.-Loi de lo de Dezembro de 1880.
'1'ransfel'e d i ver~as fazendas de 11 mas para outras freguezias. 120

2724.-Lei de 18 de Dezembro de 1880.
Autorisa o Governo fi l1,auuar pagar aocidadão Jos4 Maria.
Mello de 1.'rút!ls a quanti'l de 1:73i"7Gl,resto da l:;ratificação

. ; que. lhe ó deVIda pelo estud~ O exploração do RIO Doce. 121
No 2725.'-::;Lei de 18 de Dezembro de 1880. '

Crêa Omunicipio de "anto Antonio de Salinas • «
2726.-Lei do 18 de Dezelll bro de 1880.

Concedo aos engtlllhoiros João Borges Ferraz,João Luiz Alves
e Frederico Augusto 1'heodoro Mever, ou a quem melho-
res condições otlerecer, privilegio 'por trinta annos par(1
o e6tabelecimento de um gazometro, com as necessarias de-
pcndoncllls, na cidade do Juiz do FC'ra. 122

.••. Zi27.-Lei de 18 de Dezembro de 1880.
Determina quo as sessões da. Assemblea Pro\'incial de Mi-
~la9 Uerne& comecem no dia primeiro de Agosto de cada.
anno .' ••.•.•• 12.1

'N. 2i28.-Lei de 18 tle Dezembro de 18 O.
Autorisa () Gov~rno a pagar ao arrematante d:! ponte sohre

ó Hio l'iracir:1lia, em:::;. Josúda Lagôa, Joaquim 1~loy 1\Iar-
.rins d:! C08l!1, 1\ dil1'ercnça que existir entre a illlportaucir~
ll,~~OI'Ç:Ullento~ quo serVlt'lun de base li const,'ucção du-
'Itloll<\ úhra, e a qlle resultar do no\'o orç.amento quo fOI'
or"anisado por um cngenheiro da provincia. . . • "

;:t. e120.-í'.ei <I", l~ .tle Dczembro de IS80,. .
AUlor;':! o (,o\"orno a tle~aprop\'lar, nos termos da Lei n.
H~) de l~jO, dous predi08 na cidade Diam:!nt ína, e a clps-
i\~;llLcl' com esta desapropl'iação ate á quantia de ü:OOO$OOO.12,.

., 21'10.-1.el do 18 de De~;embro de 1880. .
, Cren diyersas caueiras de instl'llcçlio primaria. • . . ,I2ü

;.;.' :n:n.-Lei de 18 de I?ezellll~ro l~e 1880. .
. I~leva ú catcgorm deulstrlcto de paz o arrallll do 'l'apanhoa-

,,~n"a, do terlllO do ~crro, o o pOVO,H\O de S. Francisco de
A8 i~,UOdo SS. Sacr:lInento, e contem outras disposiçües. In

\ ~'7:12.-Lei de 18 de ~ezell\bro de 18_80. () ,)
• . ltc\'o"a o art. ;).0 d'l (lo n. 1,83 e o ar\. 2.° da (le n, ~13_

de 2::i~LeOutubro de IS75, e contem outras disposições. 128

~. ~1~:3.-Lei do IS do Dezembro de ISSO.
• C~.~~\elll l0<1:1a pl'ovinci:L os ofi1cios de. por.l.eiros dos anui.

!Qr~Q~ide llrolll.9\Q~~~ ~;.••dl"$ ~ dCVQ~lií'.UQ~er~~ !l~ ~Il~'~

fi: lum I , e i'-u J 8 li ~
ell.llnd~'. . . '. . .

I ~le 18<1c Dez!'mbro d~ 'IR~O . . ...
utOl'lsa ú 1'1','S dente d'l j'r '.~ ..

R a Constança Coutinh~ do ~~,I,n 'Hl a .rnnllllar pagar li D.
01'PO policial Felippe C It S "1'1110S, \'Iuva do c''1lillio do

•.•.5:..~).030 . . t • ue lO <. Os ~nto8, a. quantia de
D.-Lei .de 18 dc lJez~llILro' de' 18~O' . . . . . .

Autorlsa o Go\'ol'no a ala'r ,..
cude.1 de S. Seuastlr.',) lia II,tadr coHm I:OOO~OOOas olll'as (h

6 1 . c.l "e I", 1"\Il" '.- ,el . e I de !Jezembro de IRSO • C," . • , . • . 131
AlItOl'ISa u Governo a p"gar a' ~i
tos n:qul\ntia de 1:4r'~l~VO'1 • anoel L0l'e8 c.la Silva Das-

7.-:LpI de 18 de J)c1emul'O do '1880' . . . . . . . . 132
l~bpen,a. parll a reforma d . .
clal, co,'ol~~1 Zef!'l"ino A ntoni~o~,lt~~:ll~~.ant" do COl'pO po.li-
pelo art. ü.o <la Lei n. 21:1S' rell.', o {,razo eIlglUo
t'~llIJlo eU! que servio fi' • computando-sl!_ he no duplo or '<l 1 l' a guerra 110 Parugu .,- .el e "I e Dezeml)('v ,Ie 18><0 ay. . . . . 13.
Manda entre"ar á C' nll11'. L,'.

de 4:000$000 "vot',da~peh'l n:unl~lpal da Christina a quota
1::S77,para a' rec~[I~tru,'~ào'j~a u. -I:Ii! de 14 de No\'ea,lJro de

(I thllrina <Í eidade da Chl'isti;\/strada que liga ~llnta Ca-
.-Lel ~e li! de !Jezem IJl'o de 18tiO ' . . . . . . . . 1.
AlItOl'ISa o GOl'ernoa júhilar ui,:er ' f .
dar contar para a juul1ação de so~ 1'10 essores. e a man-
erCel'alll o Juagisterio l>art' 1 OU110s o lelnpo em que ex-

O J e' d' 18 d 1 ICU ar ,'7' I e, e )~zembro de 1880 ........»
(. J.lced~ IlcenÇ:l. ao chefe de sec à 'L .
QU.lIlttl!:l.no 'l'eixeim Lomba ~ 0;1( fi s.ecretarla d." governo,
prllll:u'la da Leolloluilla 1). J, protesg~l'a de lll,trllcçi1o

I . c.l l' c.l " . O.tllna Caro!tll' 1" C._ ,el . e " c DezefJ'uI'O de 18><0 a lutO oelho. I:lti
Autorl,a o Go\'erno a sul \'e .~.
lhos da província li" se' IlI?Ctl.<.>uajra dous estuuant.es, fi-
1 ,., • ' r' d, 11l;U ateIO U'" n .• I d .

". co,", a mensa llladc de üO:'OOOa' " ~sco ,\ e m 1-
.-Lel de Ih de Dezembro de 1.'':"0 cada um. . . , . 13i
AutO)"S,l o Governo 1l. des J' '-
1O:~~O-iiIJ()Ocom a constr!c~~ e:; quantIa n.no . ex~edente a
do 1.'11'1'0. . • , . . aO e um cell11terlO nn cillade

.-Lel ~e 18 de Dezemhl'o de Úl~O . , . . . . . . . 138
Autorlsa o GO\'l'rno a des I' d'stl'lle,çõ S de p~nte6' . p.enl el' Iversas quantias com con-

.-Lel ~e 18 de Dezembro de 1880' . • • . • • , •
A.utonsa o Go\'erno :lodes lenda!' '11'
c ucertos d~ al"'lImas eotrla.1 Iversas quantiali com os

, L 18 1 o q uas e o"tras ol,- ,el ~ e (e Dezembro de 1880 ~ I(.as..... 140
Aot,ons:J. 1l. construcçtiQ do cadéas' na .

Serro, e concertos nasuo B ',s CIdades de Snbal'á e
,-Lei ~e 1 ' c.leDezelllb~o de i8&~en( y e S. José do l'aralso. 141
,Autorasa o Governo :lo des) d .' .
10:000$000 em auxilio ús Cibl' e:l, d~sde Já, :;té ;( quanria de

reada~ pelas lllunicillftlidade~o d~ecas p.uul.lcas, que forem0: lllU,!t,) exceder ue tOO$OOO:lo 'd Ill'O\'IIlCla, nüu devendo
hSp~.lções . . . " ca a uma, e contem outl'as
-kcI de ~b UO D~zelllbro lle' 18'-0' . 142
OI' a cauell'as de instruc ti .':' .,

~'ab,'-~uiti)l\ e !lI') ,lil;i,,~oP(I/enl,~.na om Sant Anna do Sa-• lC',,'J.6\ere(;,l,lln tl C.Q
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Camillo Augusto Mar'ia de Brito,

RESOLUÇÃO N.2ô48-.DE 16 DE OUTUBRO DE 1880.
Modifica o' Regimento interno da Assemblea Legislativa Pro-
vincial.

O Conego Joaquim ,José de Sant'Anna, Commendador

LEI N. 2647-pE 8 DE OUTUBRO DE 1880.
Crêa a llomarca do Itatiaia.

O Canego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador da
Ol'dem de Christo eVice Presidente da Provincia de Minas
GOI'aos:Faço sabor a todos os seus habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decret.)u, e eu sanccionei a
Lei segu in to:

Art. unico. Fica creada a comarca do Itatiaia, COffi-
po,;ta do termo da Ayul'Uoca, desmembrado da comarca do
Bom Jardim; sendo l'evogadas as disposições em contrario.

Mando, po!'tanto, a.todas as autoridades a quem o r.o-
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 oito dias do mez de Outubro do
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia
e do Imperio.

JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA,
Para V. Exc. ver.
, Ezequiel A u(Justo Nunes Bandeira a fez.
Sellacla e publicada nesta Secretaria aos 21 de Outu-

bro de 1880,

. . . .
• •

N. 8 .-1)" 13 de hnei ro ele 1880.
LVCtlOele a rtes e ollklOS <.lo Serro

.'. 89.-lie 'â de Abril de ~8 O.
Curso de phal'lIla"la. de Ouro Preto

N, !10.-lle 18 de Novembro de 1880,
r;. cola~ flgl'icolas , •• •••

m. \l.ino a f,' gueú:l. de Sal1t:l Ri a de. C:l.S •
Ubr , tenno de Caldas. .

N. H8,-L"i de 111<.leD<Jz<Jmbro de 1880.. . " !l~
Autl)l'isa o Governo a emprestar U carn:lta municipal "!

ci<.lade do Serro até á quantia ds I;:';OOU$OOO,pura ctlnalt-
sação d'agua. potavel, e a entregar a Ile I;UUu.~U90,C()llSI~-
nada no ol'ça.mento 1I1u,licip,,1 para. o exel'CICI') <.le lil,!}
á II:!l:lOcomo auxilio á illull.\inução publtca <.lallle8I1l:l cHlade, 1

N 2i.I9.-Lei de 18 <.leD"zemuro <.le II:!~O. ,
• . Autorisa o Uuverno a despeuder a. quantl.a de 2:000 000

com O.i conce1'LOS e reparos <.la matl'lZ dll cidade dto Ouro
Fi ,LO," II Li<J5.00 'J:)U com a compl'" de paramentos IH•.ra 1
a. lneSlna Iuatnz . . . . . . . • • • • • • •

'N. 2i50.-Leí de 18 de Dezembro de 18 O. ._
AUlOrisa o GOveruo a despender a quantla de ~;OOO'OOOcom
a construcçiio de uma cas" para mercado na c,dade <.lePou-
so Alegre, e \lli,'5UO em auxilio á. construcção da casa. par~
escola. da colonm do Mucury . • • . , • • , . .

~. 2i51.-Lei de lIi de Dezem)H"o de. 1880. '.'
Autorisa. o Govern,! a auxllyu co~n a C(~ant,a .de 1.000.000
tiO pa,'ocho que. ace,tar a vlgararla da lreguezla de CUlelé,
termo da It<lbll'a , . . . . , '

~ 2i;'i2.-Lei de lI:!(~e Dezemb,'o de, 18~O,. " .'
• . Autorisa o <.llrector <.laeSCOLa.agl'lcola do valltl d~ .Pu ac~ca:-

l>aa de<.luzi,' <.lo fUlldo destinado ao seu custeIO ate a
quantia de ;1;000.$300 para a. com (ll'a dos a pparelhos quo com-
pletem a ollicin<.L de Thomaz James Vood. • • , • ,

N. 27ri3.-Lei <.le!ti de Dezembro de lililO. ~ .
Autori~a o Governo a PÔI' em execuça.o ~ Let n. 2438 tle
1;:ii7 IUS p.lrte.-; ,ml qlW coniigna as qn<.Lnlllts: de 2:000000
pal'a o hosllit:J.l de Urii:~ ~lo(Çol, e ,le ;j;OO~'OO') (l:,ra as ol>r~s
do hospita , a que se refer<Jm os !Hl G.o e 1.0 da mesma Le!.

N. 21:i4.-Lei ue 18 de Dezembro d~.18 O. .
Concede a José Jorge <.la Silva Penna, ou a empreza que
elle orgauis:lI', a subvenção <.le 5;~lJO~000 aunua~s, por pra-
zo ,le "inco anuos,para Il navegaçao a vapor <.lORLOGrande, 1

N. 27rij.-ltesolução <.le lI:! de Dezemlll:o <.l? 1880 ..
Contem o regulameuto do ceullterlO pul>hco
ParacatÍl . . . . . . , • . •

N. 27ri6.-Resolução de 20 de Dezembro de 18'0. . .
Cont.em o ""digo de posturas d,\ CanH\r,\ mUlllclpal le S,
Gonçalo <.lo 'apucahv. . . .., •

:. 2irií.-ltesoluç1io <.l,,:l0 tl,," Dezemhro de 1880.
Contem o cotligo de tlOStUl':l.S da C"mata
Monte Alegl'e.
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, . ' p •. sidente da Provincia de r1i-

d,1.0rdem deC~nsto e ~L~\'lci~s os seus habitante, qUG_a
nas GeraGs: l<a9° s~be . ' "1 decrelou a Resoluçao
ALI a LeO"Lslat1va Plovlncl,lssemu e o

seguinte " t dG 30 de Março d
LI' O ReO"lmento lU erno 1 '7'7Ar~,. _ b 93~9 de 12 de Outubro de . ~ ::;e-

1835 e a Reso1uça~ n~;O"I:intes ll1odificações.
trilo obsernll.los com as. t,O ,_ , ainda meSlllO as referentes :l

R 1.0 Todas as 'o ,açd~a~'i" 1 ''''et'ã.O symbolicas. Po-;:; d 't 'e"e In lVl(Ua, '- ,
medidas e 1I1el::>S e IbL'l1ela.As::;emblwl requerer vo-

, u qualquer lU 11 , d o
clera, poreI , I' ascrútinio sacreto, segu~ll o-se o qu
tação 1l01l11nal, ou po " d I'" •. do

' ' de votos for e luel,l. , 1.b I '
por ll1éllona '" '" 'lter-tr a ordem LIodw, dos sau iH o~,S 2.0 E hCltO a, \.~ 'embIea '1::;::;1111 aeh-'e' 'ão da vespera a I::>:-: "
sempre que na,::> S I '!l"um do~ seus membl'ü:::, men-
bCl'ar, a requerun~fint,o l'(~e~t~ as matarias que houverew

, tdo se e~pecl CM aL
ClOllêU : ' c"lIHl ordem do dia. ' ,
de constLtuLr a, me::>, b 1 'ente os requerlluento" do

s. 3 o Serão feLtos ver .l 11. It -
::l ' ' , ,,', "I encerramento, illver"ão, ou a araçao

III'JferenCl<I. ' ULoencl" U'll.' que,.;e não discutem., d' r bdO::5 os I , S cda ontem o (Ia, e, d" ~s 8 11 e 12 da l{osOlllÇão
f:. 4,' Ficam re,:oga o:; o" ~~II~ 110 e 18') do l{(J,ri-;:; t b 1 . dos os arts ~,v oJ t'l

11, 837\)" e l'e-; a ~ e~~ facllltati'va a funclarnenta(;;lo d~s
mel1to l!llernO~ sen d d o' star com ella mais de meia
pL'ojectos, o nau se po eu o ba

hora. " t 10°'0 que forem apresentadn~, so-.
' ~ o 05 plOJec os, o , ' I 'ltUl"\S ;). "1 'I ' ser'uinrio-:<o üep ILSa e <- "'os O (i1strt )IW o~" o , - 'I I' 1ruo ICnproo-;", 1 ' t lnl'a que ::iep:w JU ga( o::>0)-
'lll lt 1 l,les do {,egllnen o). , '

e I , , , ntr"ll1 "!li dl~cus:-;iio,
;Put "lellhel'açao: II e I ' l' f- r se-h'! :v; 11 horas do
J' 'o A ll'irnell"l c ta!lla( a ,! <

:-:i I), 1 l I nu'mel'O para abl'ir-se a sessão, esperar-
(I-la, e l1,l(l llavall! o .

se-h,l mais uma hora,. <) a cnmn1Íssão de propostas e
co 7 o li" cre'llla uma ~. It I 1 t'lS " ~, , . Inunid[Jaos a qlla , CUlllU a -

t' {'o-e" (hs camar.1S , .' ,
repl'c:en él" :;, < 'i ',..' 'O"lf'al lralléllhará C"lI1a pl'lmeLr<l.
valllOntuep,l1' dlsll'l lU1I11.LO,lbl _ 'livr'us um l).Ha ill::iL:ripção

~ 8 o 1.' C'lm crea( os ,Ou", 1 d',
';:)' ,. ') <ll'a as mate rias da Ol'delll (\) la.

do-; u 'adore", e OUtL, Pt ' r c'l(l! sp,,;.;ào d!aria, lançará,'I t 'o (;)rmma (, " ,leste o preSl( on e, , lo' pr()J'e"t"" e l1ut!o; mate-, l'L" U::5umma(" v c

por sna propl'lu I. L11.'" ' fdas no dia. se'Tuinte, as quaes en-
rias que davam ser ( I",CU I, b
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carão em discussão pela ordem em que se acharem ins-

criptas, salvo deliberação em contrario por dous terços dos
votos dos membros presentes.

S 9.' Os pareceres da commissão especial sobre pro-
posições não sanccionadas,serllo sempre considerados mate-
ria urgente. Logo que forem apresentados, ser1):o dados para
ordem do dia seguinte, lil entrarão em uma só discussão, con-
juncLamente com as PI'oposições não sanccionadas, guar-
dando-se as regras prescriptas pelo Regimento para as dis-
cu 'sões ordinarias.

S 10. Si a proposição não sanccionada for approvada
por dous terços dos votos dos membros presentes, seguir-se-
hão os termos do art,15 da Lei de 12 de Agosto de 1834. No
ca::5Ocontrario, o 1.' secrétario fara constar ao Presid~nte
da Provincia,qu6 a Assemblea concordou com as suas razões.

S 11. Os empregados da secretaria da Assemblea ~ão
de livre nomeação e demissão da mesa, derogada. a 2.a
parte do art. 281 do Regimento.

S 12, Os additivos que, nos termos do artigo 183 do
Regimento interno, podem ser offerecidos etn 2. a discussão,
comprehenderão somente materia connex~ ou analoga á do
projecto principal.

Art. 2.0 São revogadas as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-'

nhocimento e execução da referida Resolução pertencer,
que ~ cumpmm e façam cumprir tão inteiramente como nel-
)a ~e contem. O Secretario desta Prnvincia a faça impl'i!Uir,
public'll' e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia (le Minas Geraes aos dozeseis dias do mez de Outu-
bro do Anno de Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo,
de mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Inde-
pendencia e do Imperio.

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

Anaclelo Queiroga llf artins Pereim a fez.

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

Camillo Augusto Maria de Brito.
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CamUlo A'Ug~tslo j'lfar'iu,de BJ'ito.

LEI N, 2651-DE -1DE lTOVE~mIW DE 188 .

ria o municipio de DDres do Indaiá, o dosmernlJra do termo de Pi-
tanf\uy o a,nnox,~ ao do Santo Antonio do, l\lonto a parochia
~Ie Nossa Scn/tOl a do Bom. D~spacho, con ~lnuando a pert'lllcer
.\1> termo (.le !ltanguy o dlstncLO c parocllllL o NOSSlLSenhora
da :\blmdla .

o Conego Joaquim Jose rle Sant' Anna, Commendarlol'
l a Ordem de C!Jristo e Vice-Presidente da Provincia ele lli-
,,8 LJol'aes: Fi~ÇO ~a!Jer a t;)(l(~s os seu~ habitantes, que a'
'semblea Le"lslat!va Pronncw.l decretou e eu sal (;cio
I i a Lüi ~egllinte: '
. Art. 1. o Fic.t creado o município cle Dores do lu-
IÚ, composto ria parochía de llossa Senhora da Hora da
\Ide do Indaià, que ::;0 denominal'a Dores do Indai{t. -ele.

lea. Leqis''1.tiva Pl'ovincial decretou, e eu :anccionoi a Lei
gUlTltH: '

Al't. 1.0 Fica transferida do termo de Pou'o Alto l
da Ch l'Ísti na a f l'eguezia da Vi rglnia r vorrada 1.' , l

Lei !lo 25:27de 1870, ' '"
. S I~' O distl'icto r~e S, .José do Con ..,,' nhal. ao 11 'ci-
1ft (I I OUS,) Al,'gre, lJca elentdo a cateo'oria de [Ja"ochia

c i11las mesmas di visas '" '
:i :!.O n,~l1oll1inal'-se-ha frt'g'uezifl II S, , ))1~tiito (I:

tjl\l':l Bl'anca a de 8, Sebasti..w dI) U:l' L'lba 110 m UiCIl)io dc~
hl'i tina. ' ,

:\rt. 2.0 Ficam revogadas as lI' '[lO. i<;õ s eln cOI1tral'io.
l\lan(\o, [lort;lllto, a toda ..•as aULorid,u\os a quelll () co-

llhecllrt lnto e ()x.l"cllçào ,!a ~'eferida Lei [Jel'tencElI', ql1J: CUltl-
pra111 e façall1 cu IIIprl r tan 1n t I ramen to COIllO 1\ lia :0 con-
0111.O :::le(;rotario llesta .Provin(.:ia ~l C<lÇi~ illlprilnir, jJuLlicé I'
(;fl[TOr, Iht1a no Pala(;J() ~la Prosldellcla da I rovifJcic de
II na'" «oraes, aas quatro dias do ~nl!Zda r nvembro ,10 Anno
elo 1\a 'cimento de Nosso Senhor .Je 'US Chl'j'to de míl oito-
n/.os e .oitenta, llnillquagl3:lmo uono d,t In qlUl11l leIa e

lo IIll[lerlO.
.JOAQUDI ,JOSE' DE I-ANT'A NA.

P.tra V. Exc, ver.
E;;eqniel Auguslo Ntmes Ban1leir'u a fez

Sollada e publicada 11l~sta Secretaria aos 12 lIa r'ovem-
br~ do i880.

Camillo AUljusto Maria de B,'ito,

rara V. Exc. vor.
E .JeqL~ielA~tguslo Nunes Bancleü'a a fez.

8el1:1.1'1 e publlcul:t ne:3L L ::;~cretaria aos l~ de 1'\0 'om-

b 'o de 1880.
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LEI N. 2MO-DE 4 DE NOVEMBRO DE 1880.

. LtI rI. ,<ü:-.O-DE 1 DE i\OVE\IBRO D', 1880.

Tl'al sfcl'e do t '1'1110 ele Pous') :\lto P:H'f\ o ela Chl'i"tina a fl'cg-uezia til/.

'\I'p-illi I;.plel'a ti callJgoria O" p"l'oc!li:l o tlistrict •• tlll S.. Jo'o
d Cougonha!, e tlpnülIlinh frl'óuczia de S. Sebastião da Pcdm
Brauca. a tle S. Sebastião do Capituba.

O Co ego Joa(luim ,lo. e de Sant'Anna, Commen1ladol' (1.
Ordem de Christo (3 Vlc".Pre,fd('Hlto d,t Pl'Ovin(;I,L do ,1m'
Gentes: Faço sabo!' a todos os ::,eus habitantes, que a Assem

O Co nego Joaquim José <1e Sant'Anna, Comment1ad r-
da Ordem de Chri"to e Vice Presidente da Provincta. de li-
l:as Goraos: Faço saber a todos os seus habitantes, que a.\. -
somblea Legislativa Provincial decretou, G eu sallcciúlJoi a
lJei seguinte: .

Art. 1.0 E' creada a comarca l10 Philadelphia,compo. t,
do municipio do mesmo nome, desmembrado da do l{io Je-
quit"nhúnha.

Art. 2.° Ficam <1esmombra(los do termo do Minas No Ta ,
e incorpora.dos ao de Philau.olphia, o dbnicto de S. José da
1 gnu Boa o a froguezia de Setubinha,

Art.;}," Revogam-se a" di.sposiçõe:; em con trario.
Mando. po}'t~nto, a todas as au tOl'wades, a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lj pertencer, que'
cumUl'; lU o (':ç. m cumpcir tão inteiramente como nella so
contelll, O Secl'Gtal'Ío de ta PLonncia it f: ça imprimir, pu-
blh.:ar o carrel'. >Ltda no Palaciu ~la 'l'l:lsi,iE'ncia da Prol'in-
da de l\linas GenteS, aos quatro dia" do mez de NOVJllibl'o
do Anna do 1\i:tscilllento de 1'OS:O Senhor Jesus Chl'i:to lle
mil oitocentos e oitenta, quinqu. ge~imo nono da Indepe -
doncia e do Imporio.

Crêa:l comarca d~ Philadelphia,e desmemb,'a do termo de Minas, 0-
vas, e illcllrpol'a ao ,Ie Philadclphia, o di.tl'icto de S. Jüsu d
AgUá Boa e a freguezia de SctuIJinha.
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Carnillo Augusto Ma7'ia elefll"itO.

Para V. Exc, Ver.
Ezéquiel Augus[o Nunes llaruil'il'a. f

Sel1arla e publicada 'nesta Secretaria aos 1::> (lo 1 ( 'J-

uro de 1880.

O Conego Joaquim José de Sanl'Anna. Commonrl:l.Ilol'
da Ot'dom de Cllristo e Vice Presillente (la Provincia ,lo
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, quo a
Assemblea Lrgislaliva provinCial decretou, e eu sanccionei
a Lei seguinte:

Art. l.0 Fica crea(la a comarcn. do Grão ;'v[ogol, com-
posta do termo ,(lo mesmo nome, desmembrallo da comarca
(lo Rio Pardo.

Art. 2.° O no,"o municipio da Boa Vista ficará púrten-
cenda a comarca do Rio Pardo.

Art.:),O I~P\'()~am-se as Ilií'po~içõos om contrario.
llanrlo, pOI' tanto, a todn.<;;" autOl'lctades a quem 6 co-

nll cimento e execução da referida Lei pertencer, que
cumpram e f;lçaUl cumprir tão intei'ramento como nella s a

Crêa fi comarca do Grão Mogool, e annoxa á do ruo Pardo o !lOVO

municipio da 130a Vista.

LEI l'i. 2G53-DE 4 DE NOVEMBRO DE 1880

Geraes: Faço saber a todos os seus habi tan tes,q uo a Assom-
blea Legislativa Provincial decretou, o eu sancdonei a Lei
seguinte: ,

Art. unico. Ficam creadas as sflgnintes cadeiras rle
instrllcçào pri ma ria elell1en tal': uma no arraial do Divi no
o l)lIll':-t no dl~S, i\liguol do CarangllJa, ambl)-; do lI1uoi(;ipio
,lo Santa Luzia du Uarangola; 'revogaJas as dispo"içCes em
contrario. I

iVIalJllo, pnrtanto, a trelas :lS au'torida<les a quem o co-
11llocimento o execuç:10 da refel'i,la Lei perte,ncor, quo a
cumpram e façalll CUlllPl'il' tão inteiralllolltu CIlIllO nella so
conlem, (J Sl'cl'et:U'io desta Pl'ovin<:i:t a (",Iça i 111 I' 'imir. pu-
blicar e corrot', Dada no Palacio lIa Prl'sitiun<:ia ,Ia Provi a-
cia ele l\Iina.;; Gr>l'ap.;; aos rl1latro dia', do mez de 1'ovpmhro
do Anuo do NaSCimento do I10SS0 :::;cnhol' .Ie-;u,' Çhil'~l(j do mil
oitocentos e oitenta, quinquage 'imo nono da Inl! pen(lencia
o do Im perio.
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Crêa cadeiras de instrucção primada nos arraiaes do Divinfil e
de S. Migúel do C!lrangola.

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, Commendador da
Ordem de Christo e Vice Presidente da Provincia de Mina

LEI N. 2652-DE 4 DE NOVEMBRO DE 1880.

vada á categoria de villa, e das do Atterrado e Carrega
do Anta, desmembradas do municipio de Santo Ant')(lio do
Monte.

Art. 2.0 No novo municipio havera todos os officios
de justiça creados por lei, e, depois de instaUado, pllr-
tencerá á comarca do Abaethé, composta deste muni(;i li
e do de Abaet~.

Art. 3.0 Em quanto não for classificada a comarca
do Abaeté, o novo lU unicipio de Dores pertencera á co-
marca 4e Pitanguy.

Art. 4.0 Fica desmembrada do termo de PitangllY o
annexada ao de Santo Antonio do Monte a parochia de
N. n S." do Bom Despacho, continuando a pertenceI' ao termo
de Pitanguy o districto e parochia de Nossa Senhora da
Abbadia.

,Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a 'todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como neUa
se contem. O Secretario dosta Pl'ovincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia. de Minas Geraes, aos quatro dias do mez do No-
vembro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Ohri;;;-
to de mil oitocentos e oitenta, quinquagmümo nono da 111-

dependencia e do lmperio.

JOAQUIM JOSE' DE SANT'ANNA.

Ezequiel Augusto Nunes Bandeira a fez.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 12 de No-

vembro de 1880.
Camillo A ugusto Maria de Brito.



JOAQUIMJOSE DE SANT'ANNA.

-.' -
LEI N. 2655-1))0; 4 DE NOVEI\IBRO DE 1880.

,

Para V. Exc. ver.
Ezequi!'l Augusto Nunes Bandei,'a a fez.

Sellal)a o publicada nesta Sr.crotaria aos 18 de "c)''{olll-
bro de 18:;0. '

(;amillo Augusto Maria de B1'itO.

o Conego .Joaquim Jose 110 Sant'Anna, C0Il1111ondarlol'lIa
OrlllJll1 de Uh[:isto e Vií.;c) Presidente da Província Ile ,Jiuas
nl'ra lS: Fa<;n saber a hl1tlS os seus habi tan tes, que a As~ern-
l)l{~aLegisluti va Provi !lcial decrQtou, e eu sunccionei a Lei
svgu in t.o:

Art. 1.0 Fica cl'í;ivla a comarca do Rio "Janhuassú,
(;ol1lposta cios termos d) S. Lourenço tio lanhuas:sú e ~llllt.a
Lllí;ia rio Carangola.

At't. ~.o Revogam-se as disposições em cont.htl'io.
Manll0, portanto, a todas as autori(lades a quem o co-

n1ll1ciIIlel1to e eXeCUç:lil da rererida Loi pertencol', q \lO 11
cumpram e façam cUlIllJri,' tão inteiramente COIIIOnella se
contem. O socretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e C'Il'l'OI'. Dada ,lO Palacio da P['esidencia da Proviu-
c:ia de :\linas G-orae". a)s Iluatr'l dias de !li 'z de No\' 'Itlbl'o
do Al1no dO l\ascinlOnL \ lle Nt;s:o Senhor Jesus Chl'isto do
mil oitocontos lJ oitontl, quin,[uagüsimo llOUO(Ia lndo[lel\-
dancia o J() Illlporio. .

JOAQU[~IJosÉ DE SAN"r'A NA.

Crca a comarca do Manhullssú.

LEI N, 2656-)) ~ '1 DE NOVEMBRO DE 1878.

Eleva á categol'ia d~ fregllezia o <listricto da Lagoa FOl'lnOS;l; incor-
pora ao termo de Santo .\ntonio de Patos a freguezia do Areado, o
,1esmetJ.lbf'~ do ter'mo de Paracutú I) incorpora. ao de Santo do PH-
tos o (itstl'lcto de Santa lUta.

O Coneg-o JQaquim José de Sanl'Anna, Commcnllador ela
OI't1C>ITlde Christo e Vico-Pref;i(lonte da Pro : :1~ tIl Minas
(;(\1'aes: ~<'aço.saber a t~l(lo:~os seus habitantes, quo a Assem-
blra LegIslatIva Provll1cIal decretou. e ou sanccionei a Loi
~rgllínte:

AI.t. 1.0 Fica elev:lIla á categoria de freguezia o disfl'ic-
to tia Lagoa Formosa, desmembrado da t'l'eguozia da \'illa
tltl Pit tos.

Ad. 2.° Fica incorporada ao tel'lllO de Santo Antonio
de Patos, desmembraria do do Cal'lno do Paranahyba, a fl'e-
llezia do Areado.

8

Camillo Augusto Maria de Brito.

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

E.zeq:uiel Augusto Ntmes Bandeira a fez.
Se1lada e publicada nesta Secretaria aos 13 de Novem-

bro do 1880.

LEI N. 2654-DE 4 DE NOVEMBRO DE 1880.
Eleva á categoria de freguezia o arraial de S. João do Sualluhy, do

municipio do Rio Doce.
O Conego Joaquim JO:lé de. Sant'Anna, C~m~enilado~ da

Ordem de Christo e Vice PreSIdente da Provll1cJa de l\Ilnas
Geraes: Faço sabor a todos os seus habitantes, qu~ a ~ssem:
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanCClOnel a LeI
seguinte: ., '

Art. unico. Fica elevado á categorIa de freguezIa o
arraial de 13. João do S'uassuhy, do municipio da villa do Rio
Doce ficando a camara municipal dosta villa autorisada a
níardar as divisas da nova freguezia; revogadas as disposi-
ções em contrario.

Mando portanto, a todas as' autoridades a quem .) co-
nheciment~ e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão i~te~ramente ~om~ n~lIa se
contem. O secretario desta PrOVIllCla a faça Imprllmr, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Gemes, aos quatro dias do mez de Nov~mbro
do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrlsto do
mil oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Indepon-
dencia e do Imperio.

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

SeIlada e publicada nesta Secretaria aos 13 de Novem-
bro de 1880. , .

Camillo Augusto Maria de Br~to.

-8-
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Prosidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes aos quatro dias do mez de .Novembl:o
do Anna doNascimento de Nosso Senhor Jesus Chnsto de mIl
oitocentos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia
e. do Im perio.
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•JoAQUIM ,loSE' DE SANT'ANNA,
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nhecimen!.o e exeeução da referida Le' t, , f' l POI' oncel' quo a
~lllltlrllamOeSaç;j,!ll c~llnpl'il' tão il teil'amonte como'nolh ~o
COIIern ecretano desb r r ,. " f . . ,.}l' . , ' ) 0\ lI1Cla a aça lnJprlfllir Pll-
~.IC~~ e ,corr.el'. Dada no Palaeio da Prosidencia da 'P['o-
~lJlCI~ (~ Mlnas Gel'a~s, aos quatl'o dias do mcz de Novom-
;1'0 .;) . nno do 1Ta~~unonto (Ie N0!3s0Senhor Je"us Chl'istú
(e Idnl o~toeento.; e Oitenta, quinquagesimo nono da lnde-
pen enCIl\ e do I1lIpedo.

JOAQUIM JOSE DE SANT' ANNA
Para V. EXl;. vel'o !. ,

, l!:Jeqniel Augusto Nunes Bandeil'a a fez:.
SeJ!clt!,Le publl<..:uda nesta Secl'oÍ'Lria 'lOS I" I Nbro de 1880 ' , .:> (e (lvem-

Camillo Augusto Mat'ia de Br'ito.

O Vice-Pl'esi.lente da Pro~n " . .
!la Resolução n 108 I I') I O CIO.,em vlI'tudo tio dIsposto" .,.' (e~re utubrJf1el1>18m'lnl'
~eJa publIcarIa ell1 :t"llls[) a lei n. 2658 de .1' I ' ~:\ que
C1't~alltl()o. Il1llnicipi, do UUl'O Fino. 10 COIlento.
I ~iLI1~1') UGII\'I"'llllda Pl'ovincIa de rl'lin'\' ('"" , ,-ele 1\1l\', Ib.'o de 11>80. ,:-; ,I ,r.w., ,)

.JOAQUIMJosÉ DE SANT'ANNA.

LE[ N. 2G58-DE 4 DE NOVEMBRO DE 1880.
Crea o Illunicipio do Ouro I,'ino e mal'ca ao (I' . t• .1 O F' ' ., Ivisas ou I'e as frell'ue

zlas uO uro 'lno e BOI'da da Mata. . 0-

O ConeO'o J(J'Lquim Jose ele S. t' \. .Ordem de Chl'ist~) e Vice-Pl'esi(i~~ i. nna, Co~nm.en(l!ldol' da.

~1~~at~:gi~i~lYv~1~)~,l~~i;(~(r~~(:i~~~~;li~at~ t:~I~Te~sl,~~ll~t~Oi~~~:~~:~~
seguinte: (ou, e eu sUllcCLOneia lei

ond/h~y~;~C~~do~i~~ c~~~~i~Sod~ll~n~,~:piO do Ouro Fino!gemI. JUv .Ç'.), cre:1dos paI' 101

~ '1.° O novo municipio se com ~ d .guezias: Ouro Fino pOl'a as segumtes fl'o-
cidade; Jaclltin"iL ~ ~~~~e s~;i:~ e 1~I,eyad~ á Icategoria de
cirio de Pouso "AI,' r' , ,f s:nom rae as do ll1uni-
municipio de' Jagll~~/" C,\mpo Mystlco, desmembrada do

~')O A j"B ,i _. .s llVlsas entl'O as freguozias do OUI'O Fino e
p~ll,(a da IMata ficam altol'adas pela se"uinte forma'
,Lssam po o alto da Podra Negm, diYisaondo com a fa~

Camillo Augusto Mal'ia de Bt'ilo,

LEI N. 2657-DE 4 DE 'NOVEMBRO DE 1880.

Para V. Exc. vel',
Ezequiel Augusto Nunes Bandeit'a a fez

8ellH.da o pu bl icada nesta secreta ria aos 13 de Novem-
uro de 1880.

Eleva 11.categoria de freguezia o~ districtos do Gmmma e de Santo
Antonio cio ,Jo~é Pedro, e ll'ansfel'e para :.t fl'eguozia de Santa
Luzia do Carangola a fazenda denolllinad.:J, S. Matheos, perten-
cente a Antonio Silvario da Rocha.
O Conego Joaquim Jose de SanfAnna, Commolldu(lor

da Ordem de Christo e Vice-Presidente da Provincia do
Minas Gemes: Faço sabe!' a todos os seus habitantes, que
a As~emLleu Legislativa. pl'ovincial decretou,e eu sanccio-
nei a Lei segu inte;

Art. 1.° Fica. olevada á categoria de freguezia o
districto do Gramma,municipio da Ponte Nova, com as ac-
tuaes divisas.

Art. 2.° Pica elevada à categorja de'fl'eguezia o di.
strictn de Santo' Antonio do Jose Pedro, do municipio de
S. Lourenço do Manhuassu, com [l,S me~mas (li visas,

Art. 3.° Fica transferida para a fre'.gu('zia de Santa
Luzia do Carangola, desmembrada da do Tombos do Ca-
r<\'1f!:ola, a fazenda denominada S. Matheos, pertencente
a Antollio Silvel'io da Rocha, '

t\ rt, 4.° Revogam-se as dispo"içõ~s em contrario.
Mando, portanto, a totias as autoridades a quom o co-

Art. 3.° O districj~ de Santa Rita fica elesmembl'ado (lo
te:mo de Pal'aéatú e incorporado ao do Santo Antonio do
Patos.,Al't. ti.O Revogam-so as disposições em contl'ario.

l\lando, pnl'tanto, a todas as alltOl'idaues a quem (l co-
nhecimento e execuç:l0 da referi(I:L Loi pert<~I1cer, quo a CI1I11-
pram e façam cumprir tão inteil'(\rnente como nella se celll-
tom. O ::;cL:retal'io '\csta Província a raça imprimir, publiL:ar
c co 1'1'(' 1'. Dada no Pa!acio da Prcsi,lOllcia (Ia Provincia de
l\linas.(ienH's, ans (lua.lrn dias do moz do Novembro do
Anna (lo l\a~cimont.u'lh] l\()SSO SenhO!' .Jesus <';lll'iSlO de mil
OitoClllltos e Olwuta, qllinquagesimo nono da Indepondencia
o do 1mpl.: rio.
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zenda de João 130mardes (Ie Souza até ao Rio do Espraiado,
quo e atr<lv'essado em rUillo ao alto (la S)l'l'a de Romll.'lI.,10
e Parede",; atl':"no'sa£1I10 o Ri ;\log)', e pr()l~ut'ando a (.11:'1, a.
Je :\Ijguol 110FI' itas, ate ao alto desta, segul~llI pelas dlns:ls
de ,José Barreto e outros; do alto atraves,am em rumo,pas-
sando pelo Illllnjol0 (11)finad,o Amanc'o, a e:,tl:ada velha, e
pnlas divisas de Manoel SabHlO de .Patlua ate :1. e~trad:~ qne
vai para a BOI'da da l\l,ata, S gU1l11l<J.o("i Igao que dl\'1do
as agllas do Illonjo\o de :\J,llloul :\hnHl'a; e s( gllllltlo pela
ostrada que vai para a I'aZPlllla do fin:lt10 Franco a,té <.t
cabo-.:eira do C(ll'l'ego 'los :\lotaos, pelo qn,>.!descem at.e fa-
z r barra no Cervo; atravessam e:to e vã<Jao alto tia serra,
e [lor esta direito até it fazenda do D~'. Ga.hriel I~io da
Silva, no municipio de Caldas; revog'l(las as (1IS[II)SlçUesem
C'lntrario,

1\1an(1o,portanto, a 101\aS ,a ',;.i.ut(H'i~l.l'II~':a quem o co-
nhecilllenta e execu({;1o da rofOl'lda LeI ~" 'W[I(;er, (lue a
c\llJlpr;wI e f;lÇ,lIU cumprir' tfio inteira]'l' [Ite ~1)111(). Ilolb
:<0 co l1LI-)m, O Se(;ret;ll'in (Il),~ta P['ovlnc!:l a faç:1 lmpró-
mil', public"r e COITer. Il1da no P 1i:l(;iu ,[:1 I'l't~.'i(h.ncia da
Pro 'illl:ia (113Minas G .I',LBS,ao., Ijuai,ro (lias do me" de
l"flveltlbro do AnllO 110 1':lscim()nto de 1\0-;-;0 SC[I!lt)t' ,J<.lRlI.'
Christo de !Oil oiV\centos o oitenta, rluill}juag(3Simo nono
(1:\ lndop"nuenci:l e do Im pet'jú, , .

.JoAQUIM .JOSE' DE 8A1\'I' A1\,'A,
Bzequiel Anrjn:;lo l';unes Bwuleira a' fez,

Se1l'lela e publicada ne:,;La Secl'etaria aos i3 de Noven~,
bro de 1880, "

Camillo AUflusto Maria de Brito.

LEI "L 2ô5ü-DE 4 DE NOVE~1BRODE 1880,

Tl'anfm'c pal'<~a freguezia e tel'mo <ie lhependy o !Jail'l'o da La~
o a pade do bail'\'o da Gam:lI'1'hh, desmp.moI'ados d,a f,'e?~ezla
da Lagoa, termo da Ayuruoca, marca-lhe as respectIvas dIVIsas,
e trl)llsfere diversas fal,en,.as de UIIlaR para outras freguezlas.

O Conegl) Joaquim 'José de Sant'Anna, Cornm,en:Ltelor
da Ordem de Chl'istG e Vi(;o Pl'esidente da PrOVIl,(;H1 de
Mina: Gera0:':: Faço ,.:abe'r a todos os. seu" habi tan tes, qye
a Assemblea Legislativa Pl'ovincial (lecretou, o OUS'1.nCGIO~
nei a Lei seguinte: .

13 -

.,/" Art, 1. n O hairl'o da Lage, pertencente à 1'l'eguézia
da Lagoa, tel'mo da AYlll'UnCa, e a parte L(j hail'l'o cLt (;,L-
IllalTha, pertellGente Ú llle",llla fl'ogue"ia ti terlllo, pas~al'ão
a pertencer à ftoeguezia e termo de Daepentiy, GOlllas ~e-
guintos divisas:

Começando na ponta da sena do Capão Tri~te, seguin-
do ú esquerda pela referida serra até fl'Onteal' a CadlOei-
ra do ItacolulIIY, desGendo depois o H.io até à dita Oa<.:l1O-
eira, subindo d'ahi até ao Garra1',Io, e deste até à ~erra de
Santo Agostinho, seguindo depois pelo cordão da mesma
SOlTa até à da Lage, que divide GOIlJS. Josó do Picú, o ter-
minando nas divisas das freguezias de Baependye Pouso
Alto . ...,/

Art. 2, o Fica f,ran'iferida da freguezia e termo de
Daependy para a -i'regucziu e termo da Ayuruoca, com :,;uas
actuaesdivisas, a fazenda dos 'l'res Pillheiros, pertel1ccute
a Valerio Antonio' de Siqueira,

Art. 3, o Fka tran:::fericla da freguozia e termo elo
Pouso Altô para a fr8gllezia do Caxambú, terl!lo de l3ae-
pelldy, com suas, actuaes divisas, a fazenda denominada
l.Jedra da Boa Vista, pertGncol~te a José Clementino de Car-
valho.

Art. 4,0 Picão tran~feridas ela 1'1'(gllezia da Madre
de Doas, tormo do Tu 1'\'0, pura a do Caj urú, termo de S.
João d'El.[{ey o COlllarC11do R.io das Mortes, as fazendas do
Coronel Prudento Amauóo dos Rei:,;.

A rt. 5,o Revog:-llll-Sf3 'as di 'posições em contrario.
Mando, porlanto, a toda,.; as alltoridade~ a quem o co-

nhecimento e execuç<'ío da referida Lei p0l'telll:UI', (lllO a
cumprão o façam cumprir tão iutciramente Gomo nclla so
contorno O secretario desta Provinda a faça imprillJil', pu-
blicar o corroI', Dada no Palacio da 'Pl'esidencia (~a l'l'ovin-
cia de i\Iinas GOI'aes, aos quatro rlias do lllez de l'ovembro
do Anno do Nascilllento de Nosso Senhor Jesus Chl'isto de
mil oiloGell!lls e oitenta, quinqllagesilI10 nono da lndepell-
denda e do llLlpel'iü.

JOAQUIM JOSE DE SA1\T'} .'NA,
Para V. Exc, ver.

Ezequiel Augusto Nunes Bandei1'a a fe'z.
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