
J •u!alucnto,

CAPITULO l.

o Vice-PI'esidente da Provincia, para execução da Tei n.
2313 de O d" Dezembl'o de lS7ü, manda que se obsorve o se-
guinte

PARTE 2.3.

Regulamento UI 88.

LIVRO DA LEI !dIN~IRA
1880.

DO LYCEO DE ARTES E OFFIClOS DO SERRO.

Ad. 1.0 O Lyceo de Al'tes e Omeios do Serro se destina
especialmen te á e,1ucaçi10 pI")fissional de meni nos desval illos.

~ unico. O Lyceo l'eceberà ate 30 meninos desvalidos,
que resi<1il'ão no ediücio, e serão alimontados, vestid"s e me-
dicados, quallllo enfel'll1os. á custa do e.~tabelecime11 to, quo
lhes fornecl'Jra todo o matel'ial para. o ensino.

Art. 2.. O ensino dado no Lyeeo se dividirá em dous
CUI'SOS-O li tteral'io e o profissional.

~ 1.0 O curso littel'ario comprehenllerà:
l.. As matarias exigidas no regulamento n. 8,1 pam as

escolas primarias do 2.° grão.
2.° Lingua franceza.
~:l.'Arithmetica, geometria plana e desenho linear.
4.° C:~tt3chismo e historia sagl'll<la.
~ 2.° O curso pl'.J(issional comllrehonderá o ensino 110

uma arte ou otllcio, <l'entre as que forem ensina<las [li) esla-
belecimento, á escolha do alumno, e o de mu~ica vocal e ins-
tru meu tal.

~ :3.0 O curS0 Jittet'i1rio serú franqueado aos extMn(js,
qua pr8viamen le se matricu lart3m, gua rdadas as displ1:;i\'õas
om vigor p,U'lt as matriculas na:'! escolas publicas tia pru-
víncia.

TOMO XXXXVIL

do m.il oitoccnlos ~ oitenta, quinquagcsimo nono da Jntle'p~n.
Ui:lUC1U e do IrnperlO.

JOAQUIM JosÉ DE SANT' ANNA.

Pal'<\ V. Exe. ver.

Ezeqzel A agnstoNunes Bandei;'a a fez.

Sella'la e puLlieada l10sb Seel'etaria aO:5 30 lIa Abril
de 1881.

vU l~iJ I' I{l~T0.-'!'Yl'. D.HAoTUAI.wÁDE».-1881.

Cwnillo AugHsto Mcwia de D,.ito.



DA AD:'llSSÃO DOS ALUMNOS.

Art. 8.° SÓ pOllel'i'ío seI' admittidos no internato do
Lyceo meninos maiores de 10 annos e menores lle 14.

~ l.' O candidato ao internat0 Jevera provar, com
attestados do parocho e <10juiz da paz, que e tle valido e que
não tem vici os ou màos hubi tos. e por a ltestall,) de facu Ita.-
tivo, que é vaccinado e não soffre mole~tias cl1t'onicas, con-
tagiosas ou não. A idalle legal serà pl'o\'ada pOI' certidão ou
~Ol' justificação summaria.

S 2.' Os requerimentos para admissão, quo serão ins-
tl'uidos com os documentos exigiuos no S antecedente, po-
dorão ser feitos pelos pais, tutores, parentes, protectorcs ou
superiores legaes dos menores, e dirigidos ao' uirector tio
estabelecimento.

S 3.° Em igualdatle de ci l'CUmstancias, sorão prefori-
dos para a atlmissão no internato os filhos dos profes~()res
publicos, o(\lciaes ou ~olda(l()s <1.0corpo policial, e de outros
l,mprt'gal\os pl'ovinciaes, quo tenham cahido em mii'el'i1l.

Art. 9.0 Uma vez admittitlo um menor, não podCl'à re-
lirul'-se tio estabelocimento, antes de completar o tempo, sal-
\'0 o caso de expulsüo por incorrigível, ou molostia adquirida
quo o llIhabilitc para o tl'abalho, ou caso <lia força waior,
reconhecido pelo conselho dircctol'.

Al't. 10. Dopois l1e teL'minado o tempo, o alumno só SG

g. I' necegsarl0, quor em relaçüo a sou procedimen to, CJ ti
ao 110'; outros empregados, paru qne ello providencie corno
for de justiça.

S 4.• InCormar particularmente ao Presidente <la Pro-
víncia sobl'e as infrucçõ lS tio presente regulamento, in,li.
cantlo nominalmente o ell1pregatlo ou empl'('gd,(lus quo dei-
xarem de cumprir os seus uoveres, especialmente as faltas
commettidas.

Estas informações d.everão SOl' assignadas paI' todos os
membl'os da COlllmíssào, aintla que algum se assigne vencil1o,
não sentlo attendidas aq uellas,q ua não:preencher~'m esta for-
malidade.

g 5.0 Envidar todos os esforços para angll.l'iar donati-
vos particulal'es para o patl'imonio do estabelecimento, pro-
curar, por touos os moios a seu alcanL:e, facilitar a ~ahjda
tios PI'OCductoStlll.8 oillcinas.e tudo Q nH\ÍS que conL:01'1'01'par{l
O desen vol vill1en to da instrucçiío.

CAPITULO m.

CAPITULO lI.
DA ADMINISTRAÇÃO.

Art. 3.' A administração do Lycao se compara <lo um
director, de um secretario, qM sera um dos professlJ['os, de
um porteiro, que accumulará as funcções de bedel, e 110 uma
commissilo fiscal de tres membros, da immodiata confianç<l.
8 livra nomeação do Governo. .

Art. 4.° AO di1'octor, que residirá no ostabelecimento,
compete:
!;;~, ~ 1.0 Tol1a a direcçiIo interna do estabelecimento, a sua
ordem e economia.S 2' Ser membro dos conselhos-diroctor e economico.

~ 3,' Despachar os requerimentos para ndmissiío da in-
tornos.

~ 4.' Nomear os sOl'ventes e mais emprego'ados subalter-
nos, e demittil-os quando julgar conveniente.

~ 5.' Assignar a cor respondencia amcial. e remoitor
trimestralmente ao Presidente da Provincia um relatol'io
circumstanciado de todo o movimento do estabelecimento,
acompanhado dos mappas de frequencia df)S alumnos inter-
nos e externos, balanço da receita e despeza e mais docu-
mentos que o possam instruir.

S 6.' Convocar (j presidir'a congregação dos professoras.
AI't 5.° Ao secretario compete:
S l.' Organisar a escripturação economica, com ordem

Q systema, preparaI' os mappas de frequencia, as relações da
recei ta e despeza, e dospachar toda a corrQspondencia omcia\.

S 2.' Substituir o director em sous impedimentos tem-
porarios.

Art. O.' Ao porteiro, que residirâ. no estabelecimento,
cabem:

~ 1.. Todas as obrigações inherentos a seu cargo, ac-
cumulando as de continuo.

~ 2.' FifOcalisar os alumnos no rQcreio, nos dormito-
rios e salas de estuJo, admoestando aquel1es que de qunlquer
modo se excederem, e levando ao conhecimento do director
todas as infrac~õe8 do regimento interno.

Art. 7.' A' commii&ão fi~cal compete:
f3 1.0 Fazer pade dos Cúnselhos-di rector e econo:1I ico,
13 2.0 Aconsel1Hll' o director sobre os casos omissos nes-

te regu lamen to.
S 3.' Volar pela boa ordem e ~conomia elo estabele

mento, admoestando particularmonte o dircctor, quando j
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l'etirarâ do estabelecimento, quando se lhe proporcionar um
emprego, quo lhe dê os meios de subsistencia, ficando até
então empregado nas ofIlcinas da casa, sem voncimento algum.

~ unico. O emprego de que tl'uh o art. antecedente
não 8e refere a cargJs publicos, mas a qualquer cl)ntmto
com particulares, ou mestres de oillcinas, que queiram se
utilisar, mediante IJP,\"riQIl, qos l3'3rviços do ex-allunno,

CAPITULO IV,

DO CORPO DOCENTE E DIVIsÃO DO CURSO.

Ad. 11. O corpo docente se comporà de um professol'
d-e:Jsino pral'io,rnl um de arithmetica, geometria plana e
deseIlho linear, um de ensino religioso, quo sera o capellão
do estabelecimento, um tle lingua franceza, que sera 0("1'0-
fessor da aula avulsa ja existente na sôde do estabeleci monto,
dos mestres das oillcinas e do professor de musica,

~ unico. A aula do latim o fl'ancez sora annexada ao
Lyceo. O estudo do latim é facultatiyo.

Art. 12. O tempo do curso completo sera de 5 annos
para aquellos que se matl'icularom com idade superior a 12
annos, e de 7 para os que so matricularem com m(,lnor idado.

Art. 13. As materias do ensino se dividirão pelos dif-
ferentes annos, do modo seguinto:

L. 02 .• annos. As materias que constituem o cHJsino
das cadeiras de 2 .• grào, incluindo o catechismo.

3.• anno. Historia e geogl'aphia do Brasil, irammatica
portugueza, catechismo e historia sagrada.

4.• anno. Francez e arithmetica.
~ 5.' anno. Geometr'ia e desenho linear.
. Art, 14. Desde o 1.0 ou 2.• anno, conforme julgaI' con-
veniente o director do estabelecimento, oomeçara o alumno
a frequentar a oillcina, apprendendo o otIlcio ou arte que ti-
ver preferido; o ensino da musica poderá ser adiado para o
3.' anno, relo livre arbitrio do director,

~ unico. O alumno que tiver completado o curso litte-
rario, antes do terminar o tempo da estada uo Lyceo, con-
tinuara a trabalhar na otncina, e podera repetir uma ou ou-
tra materia, a juizo do director.

Art. 15. O alllmno que, por occaslão do matricular-se,
mostrar-se habilitado nas matel'ias dos primeiros :lIlIlOS,
deverá inscrever-se na.> aulas do seguinte anno, não alte-
rando por esso facto o tompo da ostada no Lyceo.

Art. 10. O poriodo das aulas se estent1orà, cada anno,llo

....v-

dia 15 de Julho a 15 de Maio, sflguindo-so os oxames, que
~l I: l Ire cCHudos, de conformidade com os I'fgllJalllontoli tJl!l

vigor, e úepois as ferias.
Art. 17. Durante as ferias, os alllmnos que forem re-

cJalllado~ plH' seus p:ws, tu toros ou l(lgi ti mos jJr~tec(()ro~, po-
denio reti I'U r'-se do e~tabelecí meu to,

CAPITULO Y.

pOS "Ol\SELIIOS-ECOKOMICO E DmECToll, E DA CONOUEClAÇlo
DE rHoFE~sORES.

Art. 18. O conselho oconomico se comporá (lo director
do Lyceo, dos tres mem~ros l\~ çOllltllis~Uo ílscal e do col-
Jector.

A este conselho compoto:
S l.. 1{ounir-se trimestralmente, sob a pl'esil!encia do

um dos mombr'os da commisslo fiscal.
ê 2.° Roceber P['opo~tas em hasta publica (proviamollte

annunciada por editaos), POI' cartas fechadas, e contrata!,
todo e CJ ualq UOI't'ornccimen to.

~ 3,. Fix;ll' o numoro de SOI'\'ontos e outl'OS empre-
gados sub:.dtol'nos, sob proposta do dil'CCtOt', e marcar-lhes
os ordenados, sujoitando () acto à appi'ovaçllo do Presidetlt.o
úa Provi tlcia.

~ 4.. I{ever trimestmlmonte a~ con tas da rcceitl\ e
dospeza, otllittindo parecer sobre as mesmas.

~ 5.° Tomar conhecimenlo do(aihal1o úo todas as ver-
bas da Jespoza, glosando aquolJas que julgai' exageradas.

At't. 19. O cOlloctOl', que exercora as fUlJcções lIa tho-
sou I'ei 1'0, receberà do di reclor mensal ttlen le a renúa das otfJ-
cina~, mediante (aUto ospcchl, rubricado por um !!losllwm-
bras da commissão fiscal.

~ unico, Tudos os pagamentos sOl'ão ofl'ecluaúos pelo
coll ector, que devera on v ia l' tri mes trullllon te ao GOV81'nOa
relaç;lo eXJllici ta da I'ecei ta e despeza tio estabeleci men to,
pam lhe sorom abonados os fundos nocessal'ios, ou pela l1i-
I'ectoria. do fazenda provincial.

Art. 20. O conselho dil'octor ~;o compor;'l do insp~ctül'
do circulo littorario, dos membros da cOlllttliss,10 tiscalo
do directol' do eslabolocimontl).

A esto conselho compete:
S 1.. Rounir-so triIllGstt'a!monto, om sossão ol'l!in<lria,

e oxtt'aorl!inal'ialllente, todas as vezes quo a:; cil'cuttlstan-
cias O exigirom, e sora presidido 1'010in~pcdol' (lo circulo,
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algumas hOla ; a de expulção só pouerá sor applicada p 1
cúmollto director, em sess!to extraol'dinaria.

Art 27. As otllcinas do estabelocimento sorão somente
franll ueadas aos ex ternos.

Art. 28. O regimento interno será organisa1l0, de ma-
nei ra que sa tisfaça as cond içi'bs reclamadas pela hygione, el1
l'olaçi10 a distribuiçãO das horas de trabalho o recr.caçã0, ao
sj'stema de alimentação o exercicios cOl'poraes.

Art. 29. Serão desde ja instullullas as olllcinas tIe al-
faiate, sapateiro o marcineil'o, pouendo SOl' outras eroatlas,
à proporçilo que se torna rom neco;; :al'ia~, e forem reciama-
das polo conselho diroctor.

g u nico. Logo que fuI' possi vol con tl',\t,U' um porrei tI)
mestl'e ferreiro e serralheil'o. nacional Oll e tl'angeiro, sora
do profel'oncia installalia a respectiva oflicina.

Art. 30. O calça(lo o as roupas (\0 u~o Jos alumnos serão
de pl'13ferencia con foccion:ldos nas otllci lias (la casa.

~ unico. Logo que pe['mitta o oesonvolvimento dos
oporarios. o dil'ector ag,)nclara encommenllas, e procI11':l.l'li,
pOt. todos os meios a seu alcance, ,latOsahilh aos PI'ol\uc;f s
das omcina'l, organisan,lo expOSiçl)aS IPublicas e leilõJs, d
combinaçlIo com o cons31h0 econollJico.

Art. 31. Os Ij0lH1ti\'os particula ros C[ue f,lrem 13:1
d(.)sao llirector serãO entregues por esle oi '.:ollecluria l".
vincial.

~ unico. O pl'o,lucto de to!los o:'> donativfls feil.i)s ao s
tabolecillltmto será, 1"gtl que attingil' a SOIl1Il1<\neCQSSlll'ia,
convertido em apolicesda divida publica. aYo'r\):H1as em nome
do Lyceo pal'a sou patrimonio.. .

Art. ~2. O pai, tutor ou protector dI) menor, candidato
ao internato, cujo I'equerimento for indeful'Ídi) pelo director
do Lyceo, podera reco['t'et' da sua decisáo para o Presidente
da Provincia, sen10 o roquerimento informado pelo inspoctor
dl3 circulo.

Art. 33. O direetor podet'a accumuJar as funcçõi3s U"
pl'ofussor da uma callei t'a.

Art. 31. Os prlfossol'es serãonomea,jos pelo Prosidente
da P rovincia, de ac~or\10 com as lUsposiçÕ3S em vigor, e 03
mosb'os das oillcinas, uemu::;;cao ocapollào, contratadus polo
Governo.

Art. 35. Este I'l'gnlam'mto sel'virá p'lra os Institutos de
"lenore~ Artífice!', crea/los pela lei n. 2228 do 14 110Junhe de
1870, com as seguintes altoraçues:

~ I.. Em vez da commhsão fiscal lle tros membro ~

CAPiTULO VI.

DISPOSIÇÕES GERAES.

Art, 23. O alumno que se retirar durante as foria!l,
nITo podora levat. as roupas do seu uso, que lhe tiverem sido
fornocidas pelo estabelecimento.

Art. 24. As penas o r(,compensas serão as mesmas ins-
tituidas no regulamento n.84 o mais as sC'guintes: prisão
cellular ulé 3.dias. selll lliminuição na quantidade dos ali-
mentos. o duas mel\alhas do merito com a classificill,ãO de
l.a Q 2.&

Art. 2;:). O rrgimcnb intl?rno determinara o procesvo
Ih distribuição tios premios no filll do anno lecLivo o (;)S r clui-
sitos nec~ssari(Js para ossa concessão.

Art. 21). A applicação da pena do prisão cellular sorá
imp0s ~a pela congrG~aç<lO dos len tes, desdo quo excetla de

••••• 0 '£ún [lI' COnhecin',onto oa n1'Hch[l garal J;) OS!. te'"
lecill1ento, do prr-gresso dos alumnos, di' seu compol'tamento,
do zelo e aptiduJs dos pro!'t.:sso"es e me,t['es das ofIlcinas, e
t.udo o mais que se reOm à bdU 0['11úmdo estabelecimento.

13 ::l,o Pt'oP01' ao Presidente da Provincia a~ alteraçõos
deste rC'g'u:amento, que a expel'iencia demonstrar qu.) são
uecessé:lrias.

~ 4.° Ouvir a leitul't\ do relatorio tl'Ímestral do director
Q lançar-lhe avisto.

~ 5.0 Applical' aos alumnos, nos casos de faltas g'l'avcII
e roincidencias, a pena de expulsãO P0l' incol'rigiYC1.

13 O.. Organisar o rogiment(, intel'Oo e o hora rio, que
sera submettido a approvaçào do Presidente, e propor ti!!
,'uas altel'ações o reformas.

An.::1. Servirá de socretario nas reuniões tios con-
lIelhos-di l'ector o economico o mosmo rio Lyceo, que n<1oteru.
voto, e, na falta deste, um tios membros du ciJnselho, no-
meado ad hoc.

l3 unico. As actas das reuniões serão lançadas em um
1iv 1'0 [Jl'oprio, depois (le approvadas.

Art. :22. Os professores se reunirão em cong-regação,
para déliborarém sobro a distribuiçãO dos premias 110 Um 110
auno lectivo. para applicaçflo da l'ena do prisão collula[' o
para conf,H'encias pedagogicas, ao menos do tros em tres
llJezes.

S nnico. 801'11;0 presitli;.\<\s (lstas rE\lJli0811 polo dirodor
do Lj'ceo.



JO•.••.Qum ,JosÉ DE SANT'A:NA.

PalaGio da Prüsidencia lla Pt'o"incia de :\Iillas Geral?"
2,' ~ecçi'io.-Ouro Preto, 2'2 do Julho do 18, O.

O Vice-Presidente da Pl'ovineia, tr;IU]Oem "ista o que
lhe representaram a dircetilria de fazenda o a secretaria
do go\'erno, úcercu da ta beIla de "encimon tos, li na [(<;0111.

]lanhou o regulamento n. 88, resolVA declarai-a de ncuhum
etl~ito, e determinar que se obsol'\'C em substituiçi10 fi fe-
Bmllte;

1:000:jiOOO
;'00$000
GOO",OOO

1:::00, 'OElO
1 :400 000
400000
000"000
GOO,'OOa

$
600 000

1: JOO~'{)O
1::200$000
1:200$00U

4:800$00°

TA BELLA DOS VEl'\OIZlIEl'\TOS.

L l'OEO DO SERRO.

DÍl'ecLol' • . • •
Suo-director. . . . .
Profussor do portllg'uoz .
Quatro mostres de otIlcinas

até . , . . . , ,', "
(Fixado em Loi).

Palucio do governo, 13 de Janeiro de 1880.

Director . . .
Secretario (gratillcnção) .
Porlei~'o. '"
Professor de POrtllg'UOZ. . . .
Idem tle ma thema til:as o deson ho
ltlOlll do musica .
Mestre de marcineiro . . . . .
Illom de alfaiale l>l sapateiro, a 300
Idem de forreiro e serralheiro . .
'apellão, professor de ensino religioso.

l'\esLa secretaria f,)i publicado o prosentlt regulamen
to aos 13 do.J a !lei ro de 181'0.

CW'i'lillo AU{jl!slo M W'Üt de [Jrito.

i:!

11,Vêl'a 11mcltda estabelecimento um c01l1miS~nl'io do OOVOI'.,
no, cem identicas attribuiçõJs.

~ 2,. Em lugal' de secretario, !lavera um sub-directol',
que accumulará as funcçõt:ls desse cargo, O terá assento com
voto deliborativu n/,s cOllspll1us-ecunolllicu e dil'ecílJI', que se
comporãu du tres membros. .

S :.l.o Só poderão ser atlmittid,)s meninos maiores de 10
allnOS e menures de 16, e o seu numero sera limitado todos os
annos por podaria elo Pl'esidente da Provincia, tendo em vj~.
ta os fundos votados para cada instituto no orçamento vi-
gente.

~ 4.° O curso litterario, dirigido por um professor,
comprehenderá somente as matarias exigidas nas escolas
primarias do 2,&grào, que serão llesenvolvillas conveniente.
mente.

S 5.. Haverá a ti las di VOl'sas e noctu mas, sendo estas
franqueadas aos adultos ostmnhos ao estabelecimento.

13 0,° As ofllcinas que devem seI' installallas desde ja,
suo as Ile marci nei 1'0, cal'pin Lei1'0, ped rei 1'0 e ferroi 1'0.

S 7,. Não havorà aula de musica.
~ 8 ° De accordo com o!} 2.° do art. 2,° da lei, dopois

do 3 ° anno de apl'en1lizHgcm. sora aruitmJo o valor do tl'a~
bdlho do alumno, para os fins illJicados no referido para-
grapho.
As disposiçõüs de.ste pUl'agrapho serão :lpplicadas ao Lyceo

do Serro, logo que for oste regulamento nesta parto appl'o-
valh) pela Assomuloa Provincia!.

~ a,o Será (1l'ofd.ri.lo P:\l'il o lugal'!le sub.director o
candidato que mostrar-se habilitado !las lIlathematicas ele-
mentares, o se propuzer a leccionar no estauelo..:imentu, l>em
augmento tle vencimento.

Art. 30. FicaJl1rovogJ.lb.,> as tlisposiçÕd3 em contrario,

Palacio da Presitlencia lIa Província de Minas Gora-
ego Ouro Proto, 13 de JanAiro do 1880.

JOAQUL\I JosE DE SANT'A~KA.



JOAQUm JosÉ DE SA:T'ANNA.

ustit.uto deUenores Artífices.

I.:,'ccn de f"tu.tel;o7, e Officios do Serro. Regülamcnto n, 89,

CAPITULO lI.

DAS MATRiCULA:::.

Art. 0.° As matriculas sorão aborlas na secr'cbria ,la
inspectoria geral a 15de Ftlvereiro, e so encolTarfio a 13 üc
:Março.

Art. 7.. E' condição essencial para a matricula no pri-
meil'o anuo:

1. 'rOl' idarle maior de 10 ann05;
11. Saber pol'tuguez, francoz, arithmelica e geometria

plana e no espaço
Art. 8. ° A 111:.1(leé com prova tia com crrlillãn de baptis-

mo, ou jnstincaçiín [lI'OIlu7.ida perante autoridade r;unqlüten-
te; lJ a habilitaç,10, COlllaltestuçõ0S uuillonticas de exames
pt'estarlos ilerante a inspsctoria geral, ou !l.Scommis~ôes el'ea .•
das pelo dael'eto n. 51~O do 2 de Ou tubro do 1873.

Da CURSO DE PIIAR~L\CIA.

Art. 1.0 O Curso de Pllarm:lcia está sob a immcrlial.a (li-
recção rio Presidcnto da Pl'ovinr;ia, e fiscalisaç,'lo do inspectol'
gemi da instrucção pu!.Jlica.

Art. 2.° Cunsta uo tres ann 'S, o as materias (10 cada
anuo, constituinllo lluas cadoiras, scl'fto ler;cionarla~ por 11m
só lente em dias altet'nados, divididas do seguinte modo:

Pcimeiro nnno-physicn.; chimica minoraI.
S8gundo anno-chimica organica; botanlca o zoologia.
'rllrceiro anno-materia medica e therap8utica; phurma-

eia theorica.
Art. 3.° O anno leetivo so estende de 15 <1e Março a31

de Outubro.
Ad. 4.° A oillcina para manipulações pharmaceulicas.

fi cu rgo do leu te de pharmacia theorica, sem. frcq uen tada
POl' touos os alumnos do Curso.

Al't. 5.° O gabinete pal'a o enuino de physica, o o la.
baratario para o de chimica. serão dirigidos polo:! respectivos
len tes.

o Pro"i,lento (]a ProYincia, Otn exocuçiio (10art. 1.°3 n.O
da Lei n. 2352 tlo:l tlü Ja uiro (lo COITúnlu anHO, delel'luina
que se obsone, om substituiç~ão do do n. 77, o seguinte regu-
lamento.

CAPITULO r.
1 :600$
300
GOO$

1:200$

1 :400$
400$
600$
300$
300$
GOO$
600$

1~60M
1 :200$
1 :200$

600$
50u$
6UO.
500$

350"
400$
500$
300.
300$
600$

600$

40('$
300$
150$
300$

400$
300
300,$
600$
500$
600$
500$

Ol'll. Grat. ToL

1:?OO~

450$
900$

1:030$

1 :20}$
900$
900$

~•Diraetoi'.
Sub-director
Profes,;Or Ih ensino primaria.
l\1e.Lrtl rle marceneiro
llt de carpinteiro
ito de pedreiro
[t.) de ferreiro

Diretor .
~ecreta rio
Porteiro. . . . .
Profe,:;ol' do ensino primaria. .
Dito de al'itllmotica, geometria pla-

na e ILse:lho linear
Dito de m u :ica.
Mestre lle m ll'~ineiro
Dito de alfaiato
Dito de sapateiro. . . .
Dito de ferreiro-serra 1hei 1'0

Capellão-profe3sor do ensino re-
ligio.5o

--

Expcç:l!n-se as necessarias commu:licações; publiquo-
se no jornal ameiaI, e junte-se ao refendo regulamento.



Ar/. 9." O alull1no Illatl'i~lIlado é obrig:ldo Ú 1"I'üfltlün
cia, o não será admittido á matricula do 2.° ou 3.° anno, sem
SOl' appro\'a(lo nas matorias (10 ann.) anterior.

Art. 10. l\. qualquor citlacl:l0, nas condiçõGs do art. 7.',
é permiLtido fazer üxamo (lo uma ou mais matorias do Curso.
Não lhe sera, pOI'em. expedido (Iiploma, som approvação em
todas as materias dos tres annos.

Art. 11. Pela matricula em qualquer dos annos do Cnl'-
~o, cohrar-se-hão :10$000, em duas prestaçõ.:ls, uma no prin-
ci pio, e ou tra no fim do an no lecti \'0.

~ 1.0 Igual quantia pagará, e de uma só vez, o quo, de
acco'édo com o artigo antecedente, requorer exame, sem
estar matricularl0.

ê ') o A impol'tancia das matriculas sera empregada no
ousteio da otI1cina.

CAPI1'UL0 m.
tJA lJ1ftEG(;Xo DO E~Sl!\O, E DO, B: A:,lES.

A l't 12. A di receiio do ensino será regulada pelos ros-
pecti vos len tes, niio ~J fj uanto ao mothorlo o systema, mas
tambom '1uanto ao tempo em quo deva durar a explicaçiio,
I) qual alias não será menor de uma hora.

Art. 13. Os exnmes terão lugal' de 3 a 20 de Novombl'o
para todos os aI umnos, sendo que, pal:a os d? 3. ° anno, alem
do exame theorico, ha o de phal'macla pl'atlca.

Art. 14. Os examinadol'es serão os lentes do Curso,
presidindo o exame de carla anno o respectivo lente.

Art. 15. Na vespera do exame, o alumno tirará na
secretaria rIa inspectol"ia geral, e perante o seu lente, o pon-
to em quo tiver de ser examinado, e que será o mesmo para
cada tlll"t\1,l.

Al't. Hl. O exame theol'Íco C,Hlstaril (le pI'ova escl'Íptn
ê oral: a primeira yersar;! solH'e g~neralidades <las materias
do exame. e será foi ta sem auxilio de li71'OS; na ~~gunda, o
nlumno terá uma hora para consultaI" livros sobre os pontos
tirados a sorte, que serão difl'tlrontos para carla examinando.

Art. 17. O exame de pharmacia. pratica será regulado
pelo pl'ogramma organisado pela co~grcgação dos lentos.

Art. lS. O julgamento do exalllO t'ar-se-ha por escru-
tinio secreto, no qual votarão, com esphems brancas e pre.
tas, os examinadores e o .-r'sidonte do ncto. , .

Art. 11), As approvaçõ8s serão do t~as graos, SImples,
pl'ma Q com distincçilo: sill1plos, havendo d tM o~rheras bl'l n.

cas; plann, sendo todas bra ncas; com distincção, si, c()rren~to
de novo o escrutinio, as tres esphel'as forem ainda bl'ancaF.

Art. :W. A ropl'ovação sera determinada por mais de
uma e"phera preta.

Art. 21. O alumno que contaI" durante o anno lectivl'.
40 fal tas abonadas, ou 10 não abonadas, não sorá admittido
a exame.

Art. 22. Os lentes, antes da licçüo, notarão em uma
cadarueta as faltas dos alumnos.

AI't. 23. Ao alumno que provar com certidão haver
feito o exame final do Curso,o sido approvall0, o Presidente da
provincia expedirá diploma de pharmaceutico.

CAPITULO IV.

DOS I.EN'TES,

Art 24. A nomeação dos len tos do Cu rso do Pharmacía
sem'!. feita paI' meio do conClll'SO, e (le conformidade com o re-
gimento approvatlo pelo Prosidento da Provincia.

Art. 25. Posta por duas vezes em concurso qualquer
catlei ra, si não appal'ecerem concu rren tes, ou os tos não fo-
rem julgados habilitadús, o Presidente da Provincia poderà
preenche l-a deflniti vamon te.

Art. 20. Os lentes so substituirão reciprocamente, na!!
faIt:ls ou impedimentos terllpol"arios, percebendo o substituto
a gratificação do substituido.

Art. 27. No caso de vaga, o Prosidonto da Proyincia
pode nomear quem sirva interinamenta.

AI"t. 2 I. Por occasião dos exames, o Presidente da 1'1'0-
vincia dosignnrá quem sirva. de examinador, quando qual-
quer dos lentes esteja impedido, ou dê-se de suspeito.

Art. 29. Nos casos dos dous artigos antecedentes, serão
preforidos os profissionaes nas materias que constituem o
ensi no das eadoi ras, ou o objecto do exame.

Art. ;,;0. Os lentes do Curso de Pharmacia terão os mes-
mos direitos que os demais pl'Ol'essoros da provincia, quanto
â licença, aposentadoria e outms vantagGns pelo exercicio
do magisterio.

Art. 31. Perceberão o vencimento do 3:000$000, fixado
no art. 14 da lei n, 2314 de 11 do Julho de lS7ü, sondo um
terco considerado como gl'atificaçl[o .

• Art. 32. O lente de phal'llIacia pratica, pelo encargo da
fJue tmta o art, 4.°, percebera mais uma grn,tinCU(:,'o a<1-
tliciO!1"l~
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CAl'l'I1JLO V.

DISPOSIÇÕES TRANSITOIUAS.

Art. :3:~. Em quanto não fut. estabelecido o laboraturio
phurtlluccutico para ° estudo pratico, os alutrlnos trabalharão
etn qualquer otlicina particular, quo a isso so preste.

Art. 3.1. O proprietario dessa oflicina perceberá uma
gra ti ficação, median tú aj ltste e por meio de contrato, fixada
pJiu Go vorno.

Art. 35. O inspectot' geral da instrucção publica expe-
dirá um novo regimcnto interno, em sull.itituiçào do de 5
do Novembro de 1~73, pondo-o tio harmonia com o presente
regulamento, e o sujettarú á approvação do P residcnte LIa
Provincia.

Art. 30. Revog,tm-se as tlisposiçõas em contt'ario.

Palacio do Governo da Provincia de Minas Get'Ms, 22 de
Abril de 1880,

GRACILIA~O A. DO PRADO PDIENTEL.

Ne~ta secretaria foi publicado o presente reguhul!ento
aos ::,1 da Abril de 1880.

o secretario,
CAlI!lLLO AUGUSTO M, DE BnITo,

Re[lllamButo u, 90.
o Vice Prcsil\ente da Pl'ovinci:t, para exocuçJo d,,-

Lqj 11. '!tOei de 20 de Novembro de 1873, e art. 13 da do
11. 2::>!'j de :31 de D2zamuro de 187!), determina que se ob-
8et'vc o seguinte

Regulnolen to.

CAPITULO 1.

DAS ESCOLAS AGRlCOLAS E SEUS Fl:S.

Art. 1.& Ficam fundadas h'03 e,colas agricolas no.
y: llei do Rio da.;; Velhas, Rio Piral,;il,;aoa e Rio Vel'(\e.

ArL. . ,o 8110!leU fins:
S l.0 Promover e diffundir na provinria

ci meu tos da scieucia agricola, pela ali lIJ ••< 'J ,~, n Iti llIllUS
de hau:tallte:l do campo, (IUO nolla:> IO-'"J'"'' l'u..:e:lOro en-
sillo }lt'oli:;siunal, explicautlo-lhe, o 111"W",jO üos apparelho'
e instumentos arat,)ri()~ aperf8lç.,ado',

S 2.' E,ta belecer pequenas fuzellclas escolas, onde se
accott1ll1Oflem familias do illunigranto:; praticos lI:t 1av.)ul'a,
apet'foiçoada, e no fabrico de genet'os do inr!ustria agricola,
propl'ios l)al'u o COnSl\tJlQlocal ~ exportaç~(',

CAPITULO n.
DO~ AI,ml!'iOs E SUA AD)lH xo.

Art, 3. Alem dos alumnos pensionistas, podet'(lQ
s~r admittidos alumnos gratuitos, até ao numet'o de d()ze.

Tanto uns como outros devel'ão provar para a a(II1lis~ão,
que serà delerminada pelo Pl'esidente da Provincia, em
vbta de informações do diredor tia escola:

1 Que são maiores de 15 anHOSe menore.;; do 25.
II Que foram vaccinados, e so acham em sa tisfaelo-

riascondiçõos do saude.
111 Quo foram approvados nas matorias quo consti-

tuem o ensino primado do 2.' gt'ál), segundo o regulamen-
to n. 84.

IV Quo têem boa conducta moral e civil.
SI.' A pl'o\'a da condição do n. I serà por certi(láo

de ida(\e; a do n. 11, por attestado medicn; a do lI. 111, por
attestado dos respectivos professores; a do n. I V, pur at-
testado do paroc\to.

S 2.' Alem dessas condições, doverão os a\ulllllo~
gratuitos pl'ovar ainda, com atte,;tado do parocho ou (lo
juiz de orphãos, o seu estado de poul'eza. .

S 3,' Para aadmissiio destes guat'llar-~e-haa segulJ1te
preforencia:

I Os orphãosde pai.
11 Os q lIe 50 tenham distingui'lo nas esculas I'l'ill1a-

rias, por sua inlelligencia, aptith'io e proce1limcnto.
~ 4.' Aos pai~, tutores e curadores c.ompeto ex<.;lt t<i.

,'amente requererem a admissão dos al\lmno '.



Ai,t. 4.. Aos alUll11l0S gratuito!! serão fOl'ueeidos, a
êxponsas da provincia. vestinrio. alimentação e tratamen-
to; e tanto a estes como aos pensionistas, os instl'umentos
necessarios para os trabalhos pratic(1s.

Art. 5.. Os pansionistas pagarlIo as :lllnuidades que
forem taxadas no regimento interno de cada uma escola,
as quaes serão pagas trimestralmente nas respectivas col-
lectorias. mediante guias assiglladas pelo direclor da eH-
cola. e taloes numerados e rubricados pela directoria da
fazenda.

Art. 6.. Esse pagamento se realisar;\ no I .• dia do
t 'imcstrü, o será devido por tl)do e11e, ainda que o pen-
ciollista retire-se antes.

Art. 7.. Aquelle que, por mais de dous trimestl'e~,
deixar de entrar com a respectiva importanci"a, incorre "na
pena de ser elesped ido.

Art. 8.° 'forios 03 alumnJs usarão elo uniforme (lue
for marcadono rêgimento interno. no qual se fara a lista
dos objectos de uso domestico, que dev~m levaI' na occa-
sião ela matricula.

Art. 9.° Não poderão os alumnos sahir do estabele-
cimento durante o 1l!100 lectivo, excepto nos domingos e
clias salJctificado~. à requi:siçãO do seus pais, tutores ou
etlucatlores.

CAPITULO m.
DO E1\SLTO.

Art. 10. O ensino dad@ na escola constarà de um
cursotheorico e pratico, feito em campos proximos do es-
tabelecimento, em fabricas e engenhos, em prados na t uraes
e artifkiaes, em curraes, cercados e estabulos apropriados.

Art. 11. Neste curso serão dadas as seguintes lições
em tres annos:

I .• anno.-Economia rural e contabilidade.
2.• anna.-Elementos rio physica exp •.•rimeuta1. o de

chimica applicada à agricultura, noções de botanica, do
geologia e zoologia.

3.° anno:-Noções geraes ue veterinaria e theoria dos
sJ~tolJ1as agriculas.

An. 12. O úll~il1l) pratko devcdt compl'ellonc1cll':
I ComposiçãO geologica. physica e chimica dos te-r-

ronos ara vois.
II Ferti1isatlores Oll estnllI10S, e slIas'npplicaçõ-, ; ma-

neira de preparaI-os.
III Cultura das ten'as nas regiões fria,', temperadas

e quentes.
1V .-\l'bor:cuHura.
V E~tabelecimento e consel'ração dos pastos.
TI Cultura especial das plantas sacharina", olea-

ginosas, de tinturaria, filamentosas, vini1'oras, gommos:ls
o med icinaes.

VII Horticu1tlll'a e iljardinagem.
VIII Criação e engorda do gado.
IX Irrigação, saneamento e drainagem.
X ?IIechanica agricola.
Art. 13. Os exercicios praticos e traba1hos manuaes

serlIo encetados ao mesmo tempo que o ensino thcorico,
seg'uIIdo o programma organis:.tdo no prindpio de cada élnllO
pelo director da e~cola c appl")varh pelo Pt'J~irlent.(J lia Pro-
yillda.

CAPITULO IV.

DO PESSOAL.

Art. 14. Os empregados da escola serãO de duag
classes: de nomeação ou cnntl'ato <;0:11 a Presidencia; àe
nomeação ou contrato com o director.

8 Ullico. P"r!encem à l.a dassc o dil'ector e o pro-
fe~sol'; Ú 2.a o amanuense. o mac!Jinis!a, o agente, o en-
ftlrmeiro e \) port6iro-~erren!e.

Art. 15. Ao dirret"r, cnjo logal' poder:\ ~er ('xcr-
cido pelo professor, emfjUélnto a e~cola nfío tireI' grande
Ilumero de alumnos e tI abalhadorcs, e a quem ~ão ;;ubor-
dinac1nH todos os empr('gar!(Is da osc01:l, compete:

S I.. Fazer observar a~ disposições do presente re-
gulamento pulos empregaria:; r ~púdivQs.



. 2.Q Ol'gani:sn.r o rc-poctivo l'egnLtnl':mto 11telno,
~lIbnlGttelldo-o ,t ap[lrovaç:1o da Pl'esidoncla.

~ 3.0 Inspel:l:ionar todos os sorviç')s oconornicos o
tra1.mlh"s illdu,trlae~ do estabelecimenlo

S 4.° Vela l' pela sua p losperidade, tomando por si
'IS medidas que julgar COllvellientes para es"e fim, e pro-
pondo as que n;10 e,. ti \'erem Das ~uas attt'ibui<;ões.

~ 5.0 Adm )C:õt.al" C su,;pencler até por oito <Ihs os
cmpregal!os I'emi~s()s 00 curnprimonto de ".Jus devere:;.

~ U.o Mantor a di~ciplilH\ entre os alum:los, aos CjuHes
l)ol!erú pllnir(jolll roprohensao, prisão, e cxpubii9 em uI ti-
1110 (juso.

S 7.° Oonlr'alar os trabalhadores necesslrios p:lra.
o servl((odo estabclecimenlo.

S H.O Promover nos terrenos da fazenda a pl\)(luc.
çl0 de geucros para o con~umo do c-tabclecimon tu e venda
IlI!- Illorcados.

~ Ü ° Aetivar a arrecaciaçã') das renlhts do ostabe-
le..:illlt'lIto e fi 'cali~ar escrupulosalllente as rú~ped:\'as
de PI•. as.

S 10 Organisar a escripturação, por meio de livros,
que ~erã() aLertos. numeradus, rubriçadus e encerrado:i na
direetoria da faztJluJa.

S 11. EnviaI' Ú Pro;idencia, tritneI1:,;alment~, o bit-
lanceto da recai ta o despeza, cum os respeeti vos doeu moIl-
tos comprobntorios; e annualmon'e, até 31 do Dezembro,
1\01 re1atorio circlllllslanciado da, occurrencias mais im-
portantes, prllpondo as medidas ncces~arias para o \.1'0-
gresso do estahelccimento, e fazendo-o acompanhar do ha-
lancete da despeza para o exel'cil:io seguinte.

S 12 Propor a" l'efOrllla~ '1uo a ex pericm:ia acon~c-
lhal' uas disposiç'ões deste rcgilllclltO.

Art. 16. São devero,; do professor:
S 1.0 Dar as liçües theorieas aos alllmno~, lias horas

e durante o tempo designado no I'egimento intemo.
~ 2.0 Presidir aos trabalhos praticas a que os nlcs-

mo süo obrigados.
Art. 17. :\s obl'iga(.,~ões dos llemais omprrga(los serão

detel'il1inad;ls lIO regi meu to. in torno.
Art. 18. O pl'of\ss')r fic::l sl13eito ús mesmas rallla-

-IV -

g,'115, nuns e pOlUIS d,),; (lclIwis pr0fe:;:;()I'J:i pullllc05, st.>g'ull-
do o regulamento n. 8.L

A rt. lD. Vencerú o ol'llon<1,lo a nn ual llo 2;.100$000, f~

mais a gratificação do 600$000 quando aC(jumular as fUIIc-
çõos de clirector. .

Art. 20. A este compete Igualmente, pelo seu exor-
cicio, o ordenado do 2:400$000.

OAPITUL0 Y.

DO CO:\:;ELIlO FISC.I.!..

Art. 21.. Hayerá um conselho fi;cal, composto rle 5
membro', llometdü.:l pelo Presidente, <l'enll'o o~ cill:ulãos
que mais intero"se 1Il0:itrarcm pelo desen vol Yllll9n to do
on:iÍno da agricultura.

Art. 22. Oüml'et'3-lhe: ,
S l.0 Visitar o eslabr.J1ecimento, som pro quo o Julgar

cOllvoniente; porem, dl:Jtol'tlliruJ(lamenle, uma vez em cada
trimestre

~ 2.0 Fazor um termo <la visita, com as observações
convoaiontes, IlO respeclivo !ino.

DI .POSIÇÕES GERABS.

Art. 23. O edifJcio para a escola serà adquirido por
compra ou arrondamen.to, em um logar approxima,l0 a ceIl-
tros de população. Deyerd tOI' [lolo menos 120 hed~res de
terreno, e cotnlllodos espec'aes para aula, enfarnarla, dor.
milorio, bibliotheca, fabricas e depositos. . .
. Art. 21. 1'ar:\ installar o cstaue!eclInenio, COIl"lt'U\l'
edifkiüs e fabricas, faZOl' acquisiç:lú do instru!ll('ntl).~ e
utcncili,)s, o liiroctol' org:lnis:lra um OI'ç:lll1üUto, e ':111 \'\',ta
<1elltlsolil:ltari as quall~la,; llCC(;lSS,Hia". V-'rifimlJla a 111":'al-
laçâo, as despez:l5 de custeio e coaserraçitO sorão b.dilll,~(ja-
das com a receita,

Art. :!5. A03 immigi'autes e suas familias, bem c"mo
a quae~quor outros tralmlh:tllores in<Justría~s a agncolas
contrataLios pelo directúr, se ministcarà gntlls tr<ttallwnto,
instrumentos e vGstiaria, sonH3nlo t1uranto .o l.0 a~no. om
que recebol'tlo tambml1 ° salal'ia qno Ih£'s 101' prevlamonte
acbitt'à,lo, ou p:lrte no.., proluclos <las faz~Jlda", confurme
l' 1[' con vencionaJo.~ ~mico, FillOO O l.O auno do ::ol'viç'), () q,llel'en:1o Q(ltl



t.inuat', tot'lll)sonente lli['oito aos sa:a['i05, ou a ullla parte
tia ren.\a bru t.:t liaS fazendas e Ldn'iGas em fI ue trabalha.l'Olll.
:;egu ntlo aj uste.

Ar!. ~,l. lIaved. no esbb,Jlocimento uma bibliothec~l,
Ctll1tI.H1(\()jornaes e livl'OS de agricultura.

Al't. 27. Os liVl'oS dostina,lo, Ú oscripluração da re-
c3ita o I\OS(lOZ~tser,10 remettidos, findo o anno, á t1irectoria
da f.lzenda, para. a respectiva tOllH(la <IH contas.

Art. 2$. Alem destes, han"lrá mais os seguinte,: um
destiuado ao l'egistro dos nomes cios b ~1l()merit:Js do estabJ-
locilllCnto; um p~1l'aos tormos de vi.,ita dos membros du con-
selho fisc:tl; e um outro plru a asslgl1ttura (lits pesso:J." que
visitarem a escola,

Art. 2a, No mez ,lo Dezembro (le cada anno terão la-
gar os exames dos alumnos, presididos pelo director, com
assistencia do conselllO fiscal.

Al't. 30. Aos alumnos CJue mais se distinguirem, du-
rante o anno locti7o, soI',10 confúridas m6(\alhas de ouro e
prata, dando-se tambem premios em dinheiro, C01Tosponden-
te aos pl'uductos qUt:l houvorem fubl'icado, segundo a tabel-
la organisatla pelo tlirector,

Art.31. O regulamonto intel'no, alem do mais, cantora:
I O horario do estabelecimento.
II Os detalhes a respeito d'1. conducta dos alumnos em

touos os trabalhos rumes e nas aulas,
Il r. Os vencimen tos e obrigaçtJes dos empregados no-

meados ou contratados pelo tlirector.
IV. O progrumma das lições.
Art. 32. Revogam-se as disposições em cl)ntrarlo.

Pabcio em Ouro Preto, 18 de Novembt'o de 185)0.

JOAQUIM JOSE DE SAl"T'AN,'A,

Nesta Secretaria foi publicado o presente Rrgulamento
aos 18 de Novembro de 18ôO.

Camillo Augusto Ma7'la de B~.ito.

--------------'--~----;,~--~
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TOMO !XXXVIII PARIE La

Le~se Resoluções.

3

2

1

Pago

=:~:

N. 2758-Resolução de 9 de Setembro-Autorisa a
Camara Municipal da Diamantina a ar-
recadar diversos impostos. . . . .

N. 2759-Resolução d~ 9 de Setembro-Revoga o
S 15 do art. 9 .• da Resolução n. 2510,
e autnri~a a eamara Municipal do Juiz de
Fora '-' l.:ohrar de cada um alvará de li-
cença a qt: l,lela de 1$000, d'e emolumen-
tos. . . . . . . . . . . . .

N. 2760-Lei de 12 de Setembro-Autorisa o Go-
vern0 a garantir aos concessionarios da
Estrada de Ferro do Juiz de Fora ao
Piau, ou à companhia por elles organisa-
da, o juro de 7 % sobre o capital que
effectívamonte for empregado na con-
strucção. da estrada até ao maximo do
800:000$, e contem outras disposiçõos a
respeito.. . . . . . . . • . .

MiNAS GERAES,
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N, 2761-Lei de 12'de Setembro-Transfel'ediver-
sas fazendas de umas para outras fregue-
zias .

N. 2762-Lei de 12 do Setembro-Crêadiversas fre-
~uezia~. ., .

N. 2763-Lei de 13 de Setembro-Transfere fre-
guezias de uns para outros municipios,
e crêa um districto de paz na povoação
de N. Senhora do Bom Successo do Uru-
cum .

N. 2764-Lei de 13 de Setembro-Marca as divi-
sali entre os municipios de Ouro Fino
e Jaguary, entre as freguezias de Bae-
'pendy e S. Sebastião da Encruzilhada,
entre o districto de Cataguazes e o da
Piedade, e as da freguezia de Santo
Antonio do Rio Abaixo; revoga em parte
as Leis ns. 2405, 2702, 2703 e 2707, e
incorpora a fazenda de Antonio Pedro
da Silva á freguezia de S. Miguel e
Almas

N. 2765-Lei de 13 de, Setembro-Crêa cadeiras
de instrucção primaria, e annexa ao ly-
ceo Pouso Alegrense a - aula de latim
e francez da cidade de Puuso Alegre

N. 2766-Lei de 13 de Setembro-Eleva á cate-
goria de cidades as villasde Cataguazes,
S. Lourenço do Manhuassú, Sa.nto An-
tonio do Machado, S. Miguelde Guanhães
e a do Rio Doce com a denominação de
cidade do Suassuhy. .

N. 2767-Lei de 15 de Setembro-Autorisa o Go-
verno a mandar construir diversas pon-
tes, concertar outras e auxiliar dif-
ferentes obras.

N. 2768-Lei de 15 de Setembro-Autorisa o Go-
verno a levar em conta para a refor-
ma do alferes Francisco Augusto Fer-
nandes Adão o tempo decorrido de

-v-
23 de Dezembro de 1873 a 7 de Dezem-
bro de 1876 . . . . . . . . .

N. 2769-Lei de 17 de Setembro -Crê a uma esco-
la de instrucção primaria do sexo femi-
nino na parochia de S. José do Parao~
peba, mu~icipio desta capital, e outra.
na p3roclna da. Itaverava, do municipio
de Queluz . . . . .

N. 2770-Lei de 17 de Setembro-Crêa 'cadeiras de
ins~rucção primaria para os sexos mas-
cultno e femininoem diversas localidades

N. 2771-Lei de 17 de Setembro-Crêa cadeiras d~
instrucção primaria pam o sexo fumini-
no, uma na freguezla de S. José dos I3l)-
telhas, municipin de Capo Verde. e outra
na freguezia de Santo Antonio de Mato
Verde, municipio da Boa Vista . . .

2772-Lei de 19 de Setembro-Autorisa o Go-
verno a despender até i quantia do
4'200$000 com a compra da ponte con.
str,uida. sobre o Rio Gloria pelo cidadão
LUIZDIlIgO de Almeida Vascencellos e
Francisco Garcia de Souza, a mandar
construir diversas pontes e a concertar
outras . . . . . . . . . . .

2773-Lei de 19 de Setembro-Au torisa o Go-
verno a auxiliar com 3:000$000 as obras
do cemi terio da cidade do Rio Novo. .

2774-Lei de I ) de Setembro-Autorisa o Go-
ver~o a m.. ll L1r adianta r, desde já, ~o
offielal da secretaria da Assemblea Pro-
vinc~al, Fran?isc? J.osé Lopes, a quantia
preCIsa para IIlstltUlr no Monte Pio uma
pensão annual de 1:000$000 a sua familia

27~5-Lei de 19 de Sotembro-Crêa o~ distri-
ctos da Pedra Branca e Santo Antonio do
Porto o marca-llll:Js as rospectivas di\'Í-
sas; altera as divisas entro diversas fre-
guezias,o transfere de umas para outras
freguezias differentes fa2;olldas. . , .

15

17

]8

19

20

21



- VI-

N 2776-Lei de 19 de Setembro-Eleva a 1:000$000
a subvenção kilometrica de que trata a
Lei n. 2614 'de 7 de Janeiro de 18S0 .

N. 2777-Lei de 19 de Setembro-Autorisa o Go-
verno a pagar a João Francisco da
Silva Martins, arrematante da ponte so-
bre o Rio das Velhas, na freg-uezia do
Jequitibá, a quantia de l:lOÓ$OOOe a
difTerença de 6$000 em cada metro cu-
bico de madeira.

N. 2778-Lei de 19 de Setembro-Marca as divisas
entre a freguezia de Santa Rita do
Rio Claro, do termo de Oabo Verde, e a
fregllezia da Oonceição, do termo do Oar-
mo do Rio Claro. .

N. 2779-Lei de H) de Setembro-Eleva a cate-
goria de freguezia o districto da Volta
Grande, do municipio de S. Gonçalo do
Sapucahy, com a denominação de Nossa
Senhora da Oonceição da Volta Grande.

N. 2780-Lei de 19 de Setembro-Autorisa o Go-
verno.a despender as quantias necessa-
rias com diversas obras publicas.

N. 2781-.Lei de 21 de Setembru-Restaul'a duas
das cadeiras de instrucção primaria desta
capital, ultimamente supprimidas, e fa-
culta ao Governo fazer nova distribuição
das cadeiras .de instrucção primaria da
mesma capital, conforme a necessidade
da população. .

N. 2782-Lei de 22 de Setembro-Declara quaes
as freguezias que compõem omunicipio de
Dores do lndaia. e que a Lei n. 2651
de 4 de Novembro de 1&80 creou a co-
marca dó Abaeté, composta dos muni-
cipios do Abaeté e Dores do Indaiá. .

N. 2783-Lei de 22 de Setembro-Orêa uma es-
cola normal na cidade de Ubemba.

N. 2784-Lei de 22 de Setembro-Orêa o municí-
pio do Jacuhy; transfere freguezias e
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fazendas de uns para outros 'municipios,
e restabelece as antigas divisas entre os
municipios do Sacramento e Araxá ..

N. 2785-Lei de 22 de Setembro-Orêa os munici-
tpiOsde Sant' Anna do Bambuhy, o . de S.
João Baptista do Presidio e o do Espi-
ri to San to da Varginha.. .•.

N. 2786-Lei de 23 de Setembro-Manda contar
para a aposentadoria do professor da pa-
rochia da Barra Longa, Augusto Cesar
dos Santos, o tempo em que servio como
agente lio corr~io da mesma freguezia.

N. 2787-Lei de 23 de Setembro-Autorisa o Pre-
sidente da Provincia a aposentar o pro-
fessor Antonio Thomaz dos Reis com o
ordenado corresponden e, levando-lhe em
conta o tempo de ensino particular, e a
, Ipelhorar a aposentadoria do professor
. José Lourenço Estanisláo. . . . .

N. 2788-Lei de 24 de Setembro-Autorisa o Go-
verno a conceder ao cidadão Antonio
Luiz Oaetano da Silva privilegio exclu-
sivo por ,(50 annos para construcção,
uso e gozo de uma ferro-via de bitola es-
treita, da cidade de Lavras do Funil à
freguezia de Santa Rita da Jacutinga,
municipio do Rio Preto. . . . . .

N. 2789-Lei do 1.0 de Outubro-Autorisa o Go-
varno a conceder a subvenção de
9:000$000 por kilometro á companhia
qu'e organisar o tenente coronel Gentil
José de Castro, cúncessionario da Estra-
.da de Ferro do .Jequitinhonha. . . .

N. 2i90...,..Lei do 1.0 de Outubro-Garanto aos
concéssionarios da Estrada de 1<'erro do
A ventureiro, ou a companhia por alIes
organisada, os juros de 7 %. . . . .

N. 2791-Lei do 1.° de Outubro-Autorisa o Gover-
no a contratar com a companhia Mo-
gyana, da Província de S. Paulo, o pro-
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longamonto da respectiva estrada de
ferro pelo territorio mineiro, desde a
margem direita do Rio Grande até á mar-
gem esquerda do Paranahyba.

N. 2792-Lei do 1,° de Outubro-Autorisa' o Go-
verno a despender diversas quantias com

. obras publicas.
N. 2793-Lei de 3 do Outubro-Autorisa o Go-'

Verno a indemnisar o thosoureiro das
lotarias provinciaes, Carlos Gabriel' An-
drado, do que despendeo com o serviço
da primeira loteria •. . . . . . .

N. 2794-Lei de 3 de Outubro-Crêa na cidade de
Sabará uma escola normal, annexa ao
externato alli existente, com ()me~mo re-
gimento da escola nOl'ma( da capital .

N. 2795-Lei de 3 de Outubro-Autorisa o Presi-
dente da Provincia a conceder, des,leja,

• aO" thesoureiro da Directoria da Fazenda
Provincial mais a gratificação de 700$000
allnuaes. .-

N. 2796-Lei de 3 de Outubl'o-Autorim o Go-
verno a conceder a Francisco Josó Pedro

. Lessa, ou à co!Upanhia por elle organi-
. s'\da, privilegio excl usi vo para construc-
. çãO, uso e gozo, por 50 annos, de uma
. estrada de .ferro que, partindo do ponto

mais conven;ente da Estrada de Ferro
D. Pedro 11, no valle do Paraopeba, vá
ter à ponte do Miranda, nas proximida-
des da cidade de Pi tanguy.

N. 2797-Lei de 3 de Outubro-Crêa as cadeiras
do italiano e allemão no lyceo desta ca-
pital. .

N. 2798-Lei de 3 de Outubro-Concede ao enge-
genheiro civil Luiz Teixeira Bittencourt
SJbrinho, ou á companhia por elle or-
ganisada, privilegio exclusivo por 50
al1l10Spara construcção, custeio e gozo
de uma estrada de ferro de bitola estroi-

_.IX-

ta (um metro) que, partindo da cidade
de Pouso Alegre, vã. terminar nas raias
da provincia de S. Paulo, no ponto mais
conveniente do municipio de S. Bento do
Sapucahy-mirim

N. 2799-Lei de 3 de Outubro-Restaura o dis-
tricto da Borda do Campo, no munici-

~ pio de Barbacena . . . . . .
N. 2800-Lei de 3 de Outubro-Reclara que a

Lei n. 2334 de 12 de Julho de 1876 só
comprehende as machinas e mâteriaes
destinados as industrias agricola e ma-
nufactureira

N. 2801-Lei de 3 de Outubro-Crêa a freguezia
. de N. Senhora da Victoria dos Ferros.

N. 2802-Lei de 3 de Outubro-Autorisa o Gover-
no a auxiliar com 5:000$000 a casa de
misericordia da cidade da Campanlta

N. 2803-Lei de 3 de Outubro-Concede um anno
de licença com ordenado a Ed uardo. Car-
los Vilhena do Amaral, professor da ci-
dade de Pouso Alegre .

N. 2804-Lei de 3 de Outubro-Crêa o municipio
do Rio do Peixe .. .

N. 2805-Lei da 3 de Outubl'o-Eleva ã. categoria
de fregueúa o districto de N. S. a do Am-
paro das Braunas. . . . :

N. 2806-Lei de 0 de Outubl'O-Autol'lsa a con-
cessão de seis mezes de licença com or-
denado á'l professoras, D. Ignez Flavia
de Aguiar Mourão e D. Maria Augusta
de Andrade Cam~lra .' ,

N. 2807-Lei de 3 de Outubro-Credita o Gtlverno
na quantia do 350$500 para a aquisiçãO
do utensis e mobilia Jas escolas de i\lariall-
na e Ponte Nova; eleva o credito do
art. 2.° S 1.0 da Lei n. 2716 com a quan-
tia necessaria para cobrir o excesso de
despeza que com o serviço da achygra-
phia se verificar no corrente exerci~io,
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e manda deduzir da verba do n. 9 .• 13 3 .•
do art. 2 .• da mesma Lei a quantia de
1:600$000 para a compra de moveis e
utensis necessarios ao externato e éscola
normal da cidade Diamantina. • . •

" • ,I \' I

N. 2808-Lei de 3de Outubro-Declara qúe oS 1..
da de n. 1928 de 19 de Julho de 1872 rà-
fe~e-se à D. Mariannà AlexànddÍla de
Sousá, é nlio á D. Maria Alexandrina
de Sousa.

N. 2809.-Lei rie 3 de Outubro-Autorisa b Go-
verno a conceder um anno de licença
com ordenado, e para fratar de saude,
á D. Henriqueta Adozinda da Costa Ri-
bas, professora dâ cidâde da: Campanha.

N. 281O-Lei de 4 de Outubro-Transfere a séde
do tllunicipio do Jequitahy do arraial do
Bom Fim para o de N. S. da Oonceição
de Jequitahy; a freguezia de S. João
Baptista da Terra Branca, deste munici-
pio para o de Montes Claros, e o distri-
cto de S. José d'Agua Boa, do município
de Teophilo Ottoni para o de Minas Novas.

N. 2811-Lei de 6 de Outubro-:Manda contar in-
tegralmente para a aposentadoria dó
chefe de secção da Secretaria do Go-
verno, Candidp Augusto da Cruz, o
tempo de serviço que prestou n'a Thesou-
raria de Fa-zenda.. ..,

N. 2812-Lei de 6 de Outubro-Autorisa o Pre-
siden te da Provi ncia a conceder ao enge-
nheiro E~tevão Ribeiro de Assis Resendà,
ou á companhia por eUe organisada, pri-
vilegio por 50 annos para construcção,
uso e gozo de uma estrada de ferro de
bitola de um metro que, partindo do
ponto terminal da Estrada de Ferro de
Pitanguy. ou suas immediaçõs, vá ter
ao municipiode Santo Antonio dos Patos,
no lugar em que começa a ser navega-
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vel o Rio Paranahyba. • . , . .
N. 28l3-Lei de G de Outubro-Autorisa o Presi-

dente da Provincia a conceder ao elJO"e-
nheiro João Baptista de Castro e cidadão
Aurelio Vaz do Mello, ou á companhia
por eIles organisada, pri vi legi? excl usi-
vo por 50 anHOS para constl'ucç,lo, uso
,e gozo de uma estrada de ferro de bito-
la estreita que, partil1llo da cidade .da
Ponte Nova e pas-mndo pela ",ilIa de S.
Lourenço do Manhuassú, ou outro ponto
que mais convenientE) for, vá se entron-
car na Estrada de FQ1TO Espirito Santen-
se, em Natividade. . . . . . . .

N. 28l4-Lei.de 7 de Outubro-Autorisa o Gover-
no a 'mandar pagar ao professor de ins-
trucção primaria de S. Romão, Jesualdo
da Sllva Brandão, a differellça de hono-
rarias que deixou de receber, como pro-
fessor de cidade, até ádata em q:.re optou

....i pala cadeira do S. Romão . . . . .r...N. 28l5-Lei de 22 de Outubro-Ol'ça a receita e
fixa a despeza para o anno financeiro de
1882 a 1883. , . . . . . . . .

N. 2816-Lei de 22 de Outubr,J-Fixa a força po-
licial da provincia para o exerc'icio de
188~ a 1883. . . . . . . . ., .

N. 2817-Lei d~24 de Outubro~Autorisa o G,)ver-
no a conceder aposentadoria ao cidadão
Cesado Augusto Gama, dil'()ctor da fa-
zenda pro\'incial .

N. 28l8-Loi de 24 de Outulll'o-Dotermina que
as emprezas de estradas do ferro sUDven-

. cionadas mantenham ú. sua custa um lu-
gar do engenheiro fiscal, de nomeação

'-I... do Governo. .' . . . . . . . .
/ ~N. 2819-Lei de 24 de Outubro.-Concede ao;; la-

vradores de fazendas agl'icolas, a ti tulo
de auxilio, uma subvenção corrospon-
te á metade das despezas de transporte
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de cada colono estrangeiro que engajarem
para o custl1io e amanho lie suas lavouras

N. 2S20-Lei de 24 de Outubro -Autorisa o Gfover-
no da Provi eia a aposentar o pro ~ssor
da cidade de Baependy,José Raposo Lllua,
com o ordenado proporcional ao tempo
de serviço que liquidar.

N. 282l-Resolução de 24 de Outduudr?-Orça a
receita e fixa as despeza:s e Iversas ~a-
maras municipaes para o anno financeiro
de 1882. . . . . . . . . . .

N. 2822-Lei de 22 de Outubro-Declara q2ul30Sad~;-
posiÇãOdo art. 5.. da de n. n""o
comprelienJe os empregados aposentados.
que exercerem os cargos de collector .ou
escrivão das rendas geraes ou provm-
ciaes e os officios de justiça.

N. 2823-Lei de 22 de Outubro-Aurtorisa dOGo-
verno a aposentar o ~x-p~'o essor ,a ca-
deira de instrucção prImaria de S<lntAnna
dos Ferros, Lucio José. da Oircumcisão
Ottoni . . . . .

N. 282'1-Lei de 22 de Outubro-
f

Autodrisa o q-o-
verno a aposentar o pro essor e mUSICa
do lyceo e escola normal ?esta capital,
Francisco Gonçal ves MOI'Olra. . . .

N. 2825-Resolução de 24 dde MOut~bro-Add~pta
para o municipio e arIanna a e n.
2370 de 12 de Julho de 1876 . .

N. 282G-Lei de 24 de OU1.ub
B

I'o-t.At!1nexa
t

ado m
t
u-

nicipio de S. JoãO. ap IS a pa!, e o er-
ritorio da rrerruezla da Capelllllha . .

2827-Lei de 2.1 de °Outubro-Autorisa o Go-
N. 'verno a permittir que os lentes ~o curso

de pharmacia yerm~tem entre SI .as re-
spectivas cadelras, a~ndll..te~porarlam.en-
tú, e contem outl'as (l!sposlçoes a r()spe~to.

N. 2823-ResoluçãO de
b
24

d
doOutlubl'o-Detdeornrlllolua

que s9jam co ra as pe o procura. ,
ostos _em hasta publica, os impostos
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eveDtuaes de que trata o art. 11° das
postUl'aS municipaes do Serro. . . .

N. 2829-Lei de 24 de Outubro-Elova a categoria
de freguezijl o dbtrictQ de Santa Clara,
do municipio da cidade de Theophilo
Ottoni

N. 2830-Lei de 24 'de Outubro-Deelat'a ql1e o
districto dos FI"1ixados, do municipio da
Conceição, denom ina-se Fechados

N. 2831"':"Lei de 24 de Outubro-CrGa a freguezia
da Immaculada Conceição da Poaia, do
municipio da cidade de Sapucahy.

N. 2832-Lei de 24 de Outubro-Declara que a
qUelta votaria na Lei 11. 2745 de 18 de
Dezembro de 1880, pal'a os concertos (Ia
cadêa da cidade de Baependy. será ap-
plicada na costrucção de uma nova, e
autorisa o Governo a auxiliaI-a com
mais 4:000$000

N. 2833~Resolução de 21 de Outubro-Addita as
posturas da Camara Municipal do Sen'o.

N. 2834-Lei de 24 de Outubro-Autorisa o G'l-
vemo a mandar rever as lotações dos
officios dos SCl'ventuarios de j llstiça da
provincia, que o req Uel'erelll dentr'o do
prazo de quatro mezes, a contar da data
da publicação desta Lei.

N. 2835-Lei de 24 de Outuul'o-lsenta do paga-
mento de taxas itillerarias as matel'iaes
de"tinados aos reparos da igreja matriz
da cidade do Barbacena. • .

N. 2836-Lei de 24 de Outubro-Roune em um ~Ó
os dous cartorios de 1.0 e 2.. tab'3Iliães
do tormo de S. Miguel de Guanhães.

N. 2837-Lei de 24 do Olltubro-Al1tol'isa o Go-
verno a auxiliai' com 5:000;jíOOJas obras
da matriz da cidade de Chl'istina.

N. 2838':"Lei de 24 de Outuuro-AlItori,<a a resti-
tuição da quantia de 173:ji713 a Fran-
cisco Pinto da Silva Carvalho e aos d~.
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mais herdeiros do ex collector da Piran-
ga, João Pinto Ribeiro, de porcentagens
e commissões que foram glo~adas do dito
ex-collector. 13G

N. 2839-Lei de 24 de 'Outubro-Autorisa o Go-
verno a fazer reverter em favor do Lyceo
Pouso Alegrense a quantia de 1:000$000,
votada na Lei n. 2716 para o collegio ~o
Dl'. Eduardo Antonio do Barros. 137

N. 2840-LEi de 24 de Ontubro-Autorisa o Go-
verno a conceder ao ex official da
lnspectoria Geral da lnstrucção Publi-
ca, Luiz Nicoláo de Abreo, aposentadoria
com ordenado proporcional ao tempo de
de serviços que liquidar. 138

N. 2841-Lei de 24 de Outubro-Autorisa o Go-
verno a conceder reforma, com o soldo
por inteiro, ao 2. o sargento do corpo po-
liCial, Raphael Pinto Bandeir,a. . ., «

N. 2842-Resolução de 24 de Outubro-Con,tem
disposições relativas à venda de escravos
no município do Serro • 139

N. 2843-Lei de 24 de Outubro-Crêa os districtos
de S. José da Varginha, de S. Sebastião
do Monte Verde e de Nova Lorena, e
contem outras medidas de estatistica 140

N. 284i-Lei de 2.5 de Outubro-Autorisa o Go-
verno da Provincia a contratar com
a Companhia da Estrada de Ferro
do Rio Verde, ou com quem melhores
condições offorecer, a abertura de um ra-
mal que, partindo do ponto mais cpnve-
niente, vá ter às Aguas do Caxambu.. 142

N. 2845.-Lei de 25 de Outubro-Autorisa o Go-
, verno da Provlncia a aposentar o pro-
fessor avulso de latim e francez, João
Fernandes da Silva Capanema. 143

N, 2846-Lei de 25 de Outubro-Determina que
nas execuções promovidas pela fazenda
~rovincial, quando' houver adj udicações
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de escravos, os serviços destes sejam PllS-
tos em praça . . . . . • . .• 144

N. 2847-Lei (le 25 de Outubl'O-Crêa cadeiras de
Instruccão primaria em diversas locali-
dades. . . . . . . . . . .. 145

N. 2848-Lei de 25 de Outubro-Eleva à catarro-
ria ele cidades as villas de Santa Luozia
do Carangolla e S. João Nepomuceno, e
contem outras medidas de estatistica . 146

N. 2849-Lei de 25 de Outubro-Autorisa o Go-
verno a mandar reconstruir a cadôa da
cidade do Cllrvello. ..... 148

N. 2850-Lei ele 25 de Oútllbro-Autorisa a Pre-
sidencia a despender divet:sas quantias
pela verba-obm,.; publicas . . .. 149

N. 2851-Leide 25 de Outllbro-Autorisa o Gover-
no a receber as contas elas de~(lezas feitas
com o~ alicerces ela matriz da freguezía
de Nossa Senhora da Pena elo Río Ver-
melho, do termo do Serro 150

N. 2852-L(~i (le 25 de Outubro-Declara que as
quotas votadas na Lei n. 2181 pam as
pontes sobre o Rio elas Velhas, RIbeirões
Capivara e Galheiro senio empregadas
pela respectiva municipalidade nas obras
para que fOl'am destinarias. .• «

N. 2853-Lei. de 27 do Outubro-Autorisa o Go-
vemo a innovar o contràto celebrado
com a empreza ela Estrada de Ferro de S.
João d'EI-Rey â Oliveira, mediante di-
versas bases 151

N, 2854-Lei de ;~7de Outllbro-Autorisa () 'Go-
verno (la Provinciaa levar em conta para
a aposentadoria do 2. o official da Secreta-
,ria do Governo, lnnocencio Hercu lallo
Pinheiro, o tempo de serviço que prestou
~m outras repartições . . . . " 152

N. 2855-Lei de 27 de Outubro-:\1anda contar
para 11 aposentalloria do 1.0 oflieial da
Secretaria do GovornolAugusto Marciauo



da Odsta Lima, o tempo do serviço que
pre~ti)u cqmo extranumerario da Thesou-
rat'ia de Fazenda. .

N. 2856-Lei de 27 de Outllbro-~fanda contar
pata a refol'ma do r;oronel Z'.1ferino ~n-
tonio FetTeira cinco annos de Set'Vlços
prestados nas receb8dorias d~Lprovincia.

N. 2857-Lei de 27 de Olltubro.-:\landa 'contar
p:tl'a a aposen tadoria do l:. offkial da
Secretal'Ía do Governo, LUIZ Leopoldo
Laranja, o tempo de serviço que prestou
como col1ab Jrado!' e.empregado ela sec-
ção da estatistica . .

N. 2858-L(ü (lo 27 de Olltubro-:\1anda cont",r,
por int -iro, ao chef,) de secç<lo t;la Dire-
ctoria de Fazenda, Francisco de Paula
Lana, para a sua. aposentadoria, o tem-
po que provar ter sorvido em outras
repartiçõos. . . . . , " ' . .

N. 2859-Lei de 27 de Outuhrc-AutoI'lsa o Go-
ve:'no a mand:lr contar para a aposenta-
rloria do 2. o omeial da Directoria ela Fa-
zel1l1a. Severo Barbosa de Oliveira Ju-
nior, integralmente, o tempo ?e se~~iço
pre.,;taelo no exercito e secret,I'la IIll1Itar
da Pl'ovillcia . , . .

N. 2860-Lei lio 27 de Outllbro-Autorisa o PI'esi-
dente lia Prorillcia a mandar pagar, deste
.iá, ao ex-fiscal' do Caxam bú, Sev~rino
Oornelio de Souza Gralha, a quaIl,tla de
200~000, como compensação elo 'seu
trab,dho. . . , .

J 2861-Lei de 28 de Outubro-Autorisa a Oama-
ra Municipal de S. João d'El-Reya con-
tratai' o estabelecilllünto d2 um gaza-
metro para o serviço da illurninação pu-
blica.-e particular da.cidad.e • . . .

N. 28G2-Lei de 20 de Outubro-Manda contar
para a aposentadoria do 2.0 o~cial d~
Directoria da Fazenda, FranCISCo Jose

159

161

165

218

188

193

177

160

162

174

164
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dos Santos, o tempo de Rerviço prestado
como praça menor do corpo policial o em
outras repartições. . . . . . . .

N. 2863-Lei de 29 de Outubro-Autoriga o Go-
verno a aposentar o colledor elo muni-
cipio de S. Paulo do l\lurialté, Frallci~co
Jo~é de Oliveira, com todos os vr.ncirnen-
tos actuaes de 1. o oflicial da Directol'ia
da 'Faz8nda . .

N. 28M-Lei de 29 de Outubro-A utoI1~a o d is-
pendio de diversas quantias, pela verba
-:>bras publicas .

N. 2865-Lei de 29 de Outubro-Ali torisa a con-
strucção e reconstl'ucçãQ de diversas
pontes, e a conces.;ão de privil'.'gio <lo 11-
dtlfonso Jo~é dos Santos para construc-
çào. u~o e gozo de uma ponte soure o
Ri,l Pdm ba , ,

N. 2866-Lei de 31 •.le Oduuro-Autorisa o Go-
verno a conceder seis mezes de licença,
com o ordeilUdo por inteiro, aflS profos-
sores,Luiz Antollio Ohaves e JoanllaBap-
ti"ta DiaS Simirn .

N. 2867-L(ü de :24 de Olltllbro-Approva os esta-
tut(lS do casa de caridade da cidade Dia-
mantina.

N. 2868-Resoluçãodo l.0 de Novembro-Autorisa
a Oalllara Municipal de Que1uz a arre-
cadar diversos illlposto~,

N. 2869-Resuluçilt> do 1. o de Nuvem bro-Approva
as contas de receita e despeza d'3 diver-
sas call1aras lllunicipaes.

N. 2870-Resoluçãodo l.0 de Novembro-Regula o
imposto de industrias e profissõe~ !lOmu-
nicipio da Lellpolclina . . , . . .

N. 2871-Resoluç;10 do 1 o de Novembro-Contem
as postu ras da Oamara Mun ici pai da
Ponte Nova.

N, 2872-He~olução do 1. o do NOI'ellJ uro---A ppl'ova
as posturas du CUll1ara Municipa I da Oon-
ceição

- XVI-.,'



A

lmSOLuçlO N. 275S-D~ 9 DE SETE~ll3ilO DE 1881.

o D lllior João Floren!ino Meira de Vasconcello", Se~
na lo!' do lmp(~l'i() e Pr'eJit1ente da Prov:llcia de Minas Go.
l'.L'.)': Faço :;abo[' a torlos os seus habitantes, quo a A.sem-
bl ;l Lflgi lativa Pl'ovi!1c~al, sobre propo::;ta (la C:ltuara
Munii;il'a1 da Diamantina, decretou a H.8'oluç,w seguinte:

AI t. 1.0 A eamara J\funicipa1 ela cidade Diama)-
tina fica autorisada a arrecadar em sou mun cipio o' ~ -
g'uinte::; impostos:

S 1.0 1$000 sobre cada um barril de cachaça. que se
ven(ler em seu Illunicipio, alterado nesta parte o S 5.° da , ..
Lei n. 531 de 7 de Junho de 1858.

S 2, o 2$000 sobro cada uma caixa. de cel'l'oja que for
impol.tada pal"a se vender !lO municipio.

S 3,0 1$000 sobre cada cabeça do garlo vaceum que
se cortar no mesmo municipio, sordo a cal'Ile vendida até
240 réis ao kilo; 5$000 si o preço exceder a 240 r6is,
e 10$000, quando o preço for maiol' de :300 réis ao kil0.

Al't. 2 o As pessoas commissionadas pelos llegdcian tes
de genel'os alimenticios para comprarem os me::;mos, paga-
rão annualmente pelo imposto de licença a quantia de
30$000.

S 1.0 O contraventol' d'este artigo fica sujeito à mul-
ta de :30$000 e ao dobro na reincidencia,

Art. ::l.o Fica revdgado o art. 1. o S 4. o (la Resoluç:l
n. 2121, que cr<3OUo impo3to sobre cada S,IC'';ddo :,ul.

Art. 4,0 Fica e1ora'lu a 2~lOOO a licl.Jll~~a de quo
tm ta o art. U8 da Rosolu'.,ão de 21 de Julho do 181G.

Auto,l'isa a Cama!':! l\luuicival da Diamautina a ano adal' dil'crsos
1111p08 tOF"

225

.PARTE 2,&

Dl-De 13 de Janeiro-Annotação de escravos 1
02-De 7 de Fevereit'o-'-Arrecadação de impostos

nas estradas de ferro. . 7
03-De 21 (le Julho-Oadeiras de instrucçITo pri-

maria nas cadêas centraes 21
94-Do 28 de Novembro-Officios de justiça 24
05-De 5 de Di3zembro-Impostos do industrias e

profis,<ões . . . . 27
9G-Do 7 de Dozombro-Lyceo do Artes e offi-

cios do Sorro . 33
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N. 2873---ResoluçãO do 1.' fIe Novembro---Appro-
va as postura::; da ,Camllra Municipal da
cidade 00 Turvo, o coutelll o Regulamen-
to para o encanamento d'agua potavel da
me:;ma cidade .

TOMO XXXXVIll

A Lei publicada à pagina 153 tem o n.O '2855 e não
1855.

A Resolução n, 2871, publicada á pagina 193, é do 1.0
de 1Tovembro e não de Dezembro.

As Leis ns.278G, 2787. 2788, 28'23 e 2824 foram sanc-
c!onadas por força do art. 15 do Acto Addicional.



Al't. unieo. Ficam transferidas:
S 1. o As fazendas do Antonio Perei ra (le Andrade e

Francisco Pereil'a da Custa, da fregnozia de Nossa Senhora
das Dores de Gllaulllles, do 1l11111icipiodo S. Miguel de bua-
nhães, para a da Parahyba de Mato DontI'o, do municipio
da ltaolra.

13 2. o A fazenda do Ate l'l'all o , pertencen te ao cidad o
Pedro de Alcantam P'~l'eir;l, da fre;;uezia de Santa habeL,
município de S. Gonçalo (lo Sapueahy, para a do ,:auta 'a-
thari na, m unici pio da Cllristi:la.

13 3. o A fazenda du A be 1't ,10 do Cer\'o, portencen tE)

ao capi tão Antonio Joaquim de Oli\'eira e Sil \";1, do muni-
cipio do OUr(1 Fino, para a pal'o~hia de Santa aita de Cu..:,.
do Rio Claro, do municipio do C, Idas.

13 4,0 A'i fazenrlas de Antonio Botelho dG C:\rvalho.
José 'l'ri:tão de Caf\'alho, e I arte da de :\lonte Uhristo PIO-
priedade de Gui IIIb!'a c' I rm;lo, th. freguczia rla dth~lG de
Cabo Verdo para a da cidade do 1[u.';ulIlbinho.

13 5.0 As fazendas .Jaguuril. do Oinli'l c J,l"'ual'a de Bai-
xo, de propriedade dos cidad~los Manoel Perci~'a Ca,siano e
Fl'ancisco. 13al'b.osa. Lima, do disÜ'ieto do Dezemboque p<tra
a fl'eguozla e (iJstncto do Sacramento, municipio do meSnlO
nome.

8 6. o A fazenda do Pimenta, de propl'ioda(10 do cida-
dão ~'r.is~ão A~o.nso Fernunde3, da freguezla da Capellinhu,
munlcljHo de. lY1JnasNo\'us, para a frcguozia o municipio la
S. João BaptLsta; revogadas as disposições contrarias.

l\lando, portant.), a todas as autol'idalles a quem o co-
nhecimento e oxe~uç,10 da refol'ida Lei pertoneor, q ua a
cumpram e façam cumpril' tão inteil'amente CDlllOIleHa se
cn~ltell1. O Secretal'io desta Provincia a faça impl'imil', pu-
blIc:lr c Ctll'rer. Detda no Palacio da Presidoncia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos doze (lias do mez de Setembro
do Anna do Nascimenb do 1 TOSSO Senha!' Jesu3 Christo lo
mil oitOJento3 e oitent:l c um, s3xagesimo da Inclepon-
dcnch e do Imperio.

JoÂo 1, I.OtU':NTl,O l\11mu DE VASCONCELLO •

Para V. Exc. ver.
I1rncleto QI((Ú' o[Jf!"Martins Pel'eh'a a fez.

.JoÃO FLORENTI:'I') MEIRA. DE V ASCOXC[o;J,LOS.(L. S.

o Dllutnr João Florent.in.) l\Ieil'a do VascoIlcoJ1cH, SI)-

nvlol' do Imoerio C j'l o-iricut,) Ih Pl'o\'incia do :\Iin:t::>Ge-
rao~: Faç:ü ~ahol' a to,los os ~'eo" haoitante~, que a :\550111--
hloa Legi ...lativa l'l'ovincial dO(;retoll, o eu sancionoi a Lei
seguinte:

Transfere diversas fuzenrlas ele urnas para outras freguozills.

Para V, Exc. ver.
A naclelo Queir'oga M ar'lins Per'cira a fez.

Sellach o pllblic;].'LL Ile;ta Secretal'ia MS 15 de Se-
tembro de 1881.

Camillo Augusto 1.11aria de Bdlo,

LEI N. 2761-DE 12 DE SETEl\1BRO DE 18S1.

••.• 1

tal qne effectivumente for empregado na constl'ncQão dI\.
o 'tl'ilda, ato ao rna.'imo do oitocentos contos do réis. '

13 1. o A e~trada terú a oi tola do setenta e sois con-
till10tros, o deverá ficaI' concluida no prazo de dous annos,
.conhdas da data do comeco dos sous trabalhos.

~ 2. o A garantia dô jUl'os concedida P0l' esta Lei
fical'ú (le nenhum effeito, dopois de docorl'idos doz anuos,
e a inflolllni,;ação devi,la à Pl'ovincia polos jul'os adina-
1;.\'1os fal'-sc-ha IUS tOl'mos do artigo 17 da Lei a. 2515.

Al't. 2.0 E' o GaveI'no da Provincia autorisado a
mod ifica I', de accorJo com o, conce:.;sianarios, o con tI'a t.o
de 1.0 de Setembro do anno passado, acommodando-o às
disposições dosta Lei, e reduzindo o prazo do privilegio a
cinQoünta anuos; ro\"ogadas as disposições contrarias.

Manrlo, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e ex.ocuç;10 da rofo!'ida Lei pertencer, quo
a r,umpl'am e façam cumpril' tllo inteiramente como nolla
se cuntem. O llct'etario riest.a Provincia a faça impri-
mir, publicar G correr. Dado no Palaclo da Pro::,ir1encia
da Provincia de í\lin,ls Gerae::" aos doze rlias do mez <lo Se-
temol'o do A[I no do 11ascimento (lo No~so Senhor Jesus
Oht'i,.,tJ de mil oitocentos e oitenta o um, soxagesilllo
rIa Indopentlcacia c (lo Imporia.



LEI N. 27ü3-DE 13 DE SETEMBRO DE 1881.

Camillo (1u[Jttslo Mal'ia de BI,itto.

- j

Sellada e publicada nesta Secretaria nos 15 de
ira de 1881.

Tl'ansfel'o fregu(Jzias de uns pal'a oUtl'OS municil'ios. e cl'êa um
dbtl'icto de paz na povoação de i'ítlssa ••Senhol':L do 130111Succe~~o
do Ul'ucum.

o Doutor João Florentino Meira ele Vasconcell )S,
nadar do Imperio e Presidente da Pl'ovint:ia lle Mina" Ge-
raes: Faço saber a todo; o" seos habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu SClllccionei a Lei
seguinte:

Art. 1. o Ficam transferidas:
S 1.0 A frcgu{Jzia de Santa l\Iaria, do município de

São João Ba p ti~ta pa ra o do Rio Doce.
S 2.0 A du Cuieté, do municipio do Rio Doce para o

de São Lourenço do I1Ianhuas.'ú.
S 3.0 A <io São João Baptista do Gloria, do município

do Pinlllhy para o de Passos.
A rt. 2.0 E' creado um districto de paz na povoação

de No~~a Senhora do Bom Successo do Urucum, com as di-
visas seguintos: as actuaes entre o distrido de Santa Cruz
do Escal Vilela, a de Nossa Senhora da Conceição do Casca
com a do Jcquory; do lad0 do districto da cidade da Ponte
Nova pelo alto dos espigões do Balsamo, das Contendas e do
Gualaxo, procurando o Ribeir<'ío dos COl'dosos até a barra da
Jacutinga; revogadas as disposições contrarias.

Mando, portanto, a to.las as autoridades a Cjuem o
conllAci men to e execu(;ão da referida Lei pertencer, q ne
a CUtnlll'.trll e façrrm c.>ruprir Ul:o intoiramente como nelll.
:-lO contem. O Secretario desta I'j't)vincia a faça imprin:ir,
publicar e COI'I'el'. Dada no Palacio da Presi,iencla da Pro-
vincia. de Minas Geraos, aos trcsa dias do mez de Se-
\embro elo AUllO do Nascimento de Nosso Sanhor J~su

Camillo Augusto Mw'ia ele Br.ifo.

LEI N, 27G.2-DE 1.2DE SETE~lBRO DE lS81.

Crêa d i versa~ freguezia •.

Seilada e puulicada ll(Jsta sê<.:retalía a05 l.j de Setúm-
1:>1'0 de 1881.

o Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do lmpol'io o Presidento da Provincia do }Iinus Ge-
1'aos: F,IÇU saber a todos os soos habitantes, que a As-
~ern bisa Legbla ti \"a 1'1'0'0'ineial decrotou, e eu s[,nccionci
a Lei segulllte:

Art. 1.0 8,10 creadas as seguintes fl'eguezias: 1." a de
Santo Antonio da Vargotll Alegro, desmembrada da 1'1'0-

guezia do Nússa Senhora do Rosario de Pau~a .Mol'eira, do
municipio de Mariann:l, e CL'1llas mesmas dIVIsas do (1Is-
1.1 ido de igual I10ll1e. :Z." a de l 'OSS:l :)ún!tora da Conceição
o Serra, composta do llistri<.:to íÍe paz do Serra, da pa-
roc!tia o lllUlll<.:ipio da l'ont:J 1TI)ya. 3." a do Garimpo das
Calló:l~, consti tu ida com o disl :.ic.:to do mesmo nomo, e
desmembrada do lI1unidpio de Passo~, e incorporada ao de
S. SelJ:lsti<1o tio Paraisu. 4.' a do Pirapetinga, composta
do districto do mesmo nomo, do municipio <lo::l. Louronço
tio l\lanhuassú. 5." a do S. Domingos, COlllpo~,ta do distl'icto
do IllCSIlIOnome e desmemurada tias da Oachoeira do 13ru-
mUll0 e Sumidouro, do municipio de :Marianlla.

Art. 2 .• ltevogam-s as disposiçõos contrarias.
:Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co.

nhecimonto e exccuç~o da refcrida Lei pertenccl', que a
cumpram e façam c~lmpl'il' tilo in~ci~amente com? nol.la .se
contem. O Secretano desta PrOI'LnCla a faça lmpl'lIl1lr,
puIJlic-ll' e correr. Dada no Palacio. da Presidencia da
Pruyill<.:ia de Minas Geraos, aos dozo dIas (lo mez <lo Se tem-
br\) do Anno do Nascimento do Nos~;o ,:en!tor Je~u; C!tl'isto
do mil oitocentos o o'tenta e um, sex.agesimo <la Inde-
I)CIH!cncia e do Imporia.

JoÃo FLtJRENTINO 1I1lmu, Dl': VASCO.~CP.LLOS.
Para V. Exc. ver.

Lui,~ Jose ele Olivçií"Ct a fez,



Ghristo tle mil oitocentos G oitenta e um, sexagesimo ela
lnd"pcndencia e do Itnp2rio.

JOÃo FLORENTI::\O MEIRA DE VASCONCELLOS.

Pam V. E.'c. VOI'.

Luiz Jose de Oliveira a fez.

Sellada o pu b1icatla 11esta Secretaria aos ] 5 de Se-
tembro de 1881.

Ca,JI illo 11u!Jusio jf a1'Ía de B1'ito.

LEI :. 27G4-DE 13 DE SETEMI3RO DE 1881.

l\1alcn n.~ divi~as entro cs municipios do Ouro Fino o Jaguary'
entro as frngu87.ia~ de B:lOpeudy o S. Seuastião da EUCI'uzi-
lha,h, entro o <li~tricto de Cataguazos o o da Pioc1arle, o
as da froguozia de Santo Antonio 00 !lio abaixo; I'e\'o/;a em
parte as leis us. 24U5, 2702, 270a e 2707, e incol'pora a fazenda
de Antonio Pedro da Silva li fl'cgueúa de S, Miguol o Almas,

o DJutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do lmperio e Presidente da Proyincia de Minas Go-
raes: Faço sabor a todos os seos habitantes, que a Assem-
sernbléa If'!3'i~lativa Proyincial decretou, e ou sanccionei
a Lei segui,Jto:

Art. V.,ico.
S 1.0 As di\'isas entre as freguezias de Bacpenrly

e s. SeJa'ti<1o da Encruzilhada passam a ser as segull1tes:
cle S, Bento pela estrada até à porteira do Brito, nu 1>101'l'0
Grande; d'ahi em rumo do Cajurú Pequeno, peb divisa
da f;;:zel1l1a do tenente José Francisco l\Llciel, s guindo
depois polo H,io do Peixe abaixo at6 à mor:l.da de Galiano
Antonio Peroira, onde encontra a nova tlivisa de S. Se-
ba:tíito da Encruzilhada com a de S. ThomÉJ das Letras.

S 2.° As divisas ontre o districto de Cataguazes, do
munidplo deste nome, e o da Piedade, do municipio da Leo-
poldina so[':lo as seguinles: partindo da Serra da Pedra
Branca (divisa do Porto de Sauto Antollitl), nas cachoeiras
UO Corrego do Fundüo, por este abaixo até ús fazonda-i

•...
tle João AntonIO de Araujo Porto e José Henriques da Mata,
ú mar""em do Rio Novo, ficando as ri itas fazendas e o lado
eS(lUordo do referido corrego pertencendo ao districto de
Cabguazes, e o lado direito ao da Piedade.

S 3.° E' revogada a Lei 11. 2703 de 30 de Novembt;o
de 1880, na parte em que altera as di visas entre o muni-
cipio de S. Francisco e Januaria.

~ 4.° H.evoga-se ígualmen te a Lei n. 2702 da mesma
data. na parte em que desmembra do municipio de S.
Francisco e passa para o de Paracatú o districto do Pa-
redão, ficando a parochia da Canna Brava composta do
<1istricto do mesmo nome e dos de S. Antonio d'Agua Fria
e S. Anna da Cltinga, do município dos Alegres.

~ 5.0 E' tambem revogado o S unico do art. 1.° da
Lei !l. 2707 do anno passado, na parte em que desmembra
do municipio de Passos, e incorpora ao de S. Sebastião
do Paraíso o districto policial dos Peixotos.

S 6.° A fazenda de'Antonio Pedro da Silva, sita no
Ribeil'ão do Maia, fica desmembrada da freguozia de N.
S. do Porto de Guanhiies, termo da Conceição, o in-
corporada à de S. l\liguel e Almas, da vi11a de S. Miguel
de Gllanhães (ora cidade).

~ 7.° E' revogada a Lei de 5 de Novembro de 1877,
que passou o baino do Mombaça, pertencente a freguezia
de Cambllhy, munieipio de Jaguary, para a freguezia e
districto de Capivary, municipio de S. José do Paraiso.

~ 8,. As divisas entre os municipios das cidades de Ouro
Fino e Jaguary serão as seguintes: pelo lado do districto do
Bom Retiro as do antigo Curato, e pelo de S. José de 'foledo
a divisa será o Rio Cachoeira, destle que sae do territorio
do 0111Retiro até entrar na prt)vincia de S. Paulo.

~ 0,0 As diyisas de S, Antonio do Rio abaixo, do mu-
niclpio da Conceição;do Serro, são: principiando p,elo ruo
Itambó de :Matt')zinhos abaixo ate a !ma barra no RIO de S.
Antonio; por este abaixo até a barra do Rio tio Peixe, do
Serro; por este acima até á antiga ,livisa com ~ frcguezia.
de S. Domingos. no mais conservando-se as antlgas; revo-
gadas as tli:;:púsições em contrario.

1\1antlo, portanto, a todas as autoridalles a quem o co-
nhecimento o oxecuçãu da referida Lei pertencer, que a
cu, pram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia Q, faça imprimir, \;l"



i:>lic:1.I' o Correr, J)alla !1O I'alacio da Prcsi(lencia (la Pro-
"incia de l\linas Gerae~ aos tres(J dias elo moz de Setembro
(10 A mo elo Nascimento (lo NlJsso Senho!' .Jesus Christo,
«10 mil oitocentos e oitenta o um, sexagesilllo tia lndepen-
d(3lIcia o rio ImlJorio.

JOÃO FLORE!\TIXO MEIRA DE VASCONCELLOS,

Para V, Exc, ver.
Luiz José de Oliveim a foz.

SoIlada e publicaria nesta Socret: l';a aos 24 de Sotem.
bro de I8~1.

Camill) Augusto Mar'ia de Brito.

LEI N. 27G5-DE IJ DE SETEi\lI3RO DE 1881.

Cl'; 1 Cc (l,~i:'as Ih instrncç:iO P"illl:l.l'ia,c anncxa ao Lyceu POIISO Ale-
g""cnSJ a anta de latill! (J fl'llllcc7. da ci(hdc de Pouso Alegre.

o Doutor J",10 Flol'ontino Meira de Vasconcellos, Sena-
()l' do I!!l{Jel'io e Presidente da Prorincia de Minas Geriles:
I.H;O saber a todos os selU habitantes, que a Assemblea

Logi 'lati"a Provincial decretou, e eu sancionei a Lei
guintc:
Art. 1. oSlo creadas c.'1deiras de instrucção primaria

a .t'. () ma~culill():lIa povoação do Mucam!Joir'o, da fregue.
,IattlJzillilOs. do municipio rle Santa Lll7.ia; no lugar
l!na lo Sem Peixe, da fregllezia tia Saurie, tio muni-

) ti, .Iarianlla; na f['(~guezia. ela Canceiç:lo das Alagoas,
cip'o da Uberarn; na p'lvoaç:lo da C,tc!loeil'a Torta, da

. "U 7.:,1 dI) Ab,'e Campo, do municipio da Ponte Nova, e
IHl. povoação da Varzea, da fregu6zia da Cape lIa Nova, do
municipio do Sabará.

Art. 2. o Fitl'lm crcadas cadeiras (le instl'uCçãO prima-
ria do sexo feminino: no di,tricto do Gl'amma, do municí-
pio da Ponte ~'hva; na freguezia de Arripiados, municipio
(h cidado Viçosa de S,lnta l{ita; na freguozia de Tombo.> do
C,H2.Dgolla, do município de Santa Luzia do Cal'angolla; na
Legtl(),~ià do !nliccionarlo, do municipio de i\larianna; na
£l'{'glll.:~ia do Livl',lInento, do municipio da Ayuruoca: na
freguezia dú S. Thon:é das Lettl'u', do :nunicipio de Bae-

I:eady;na d) L'1mim, do ll1unicip:o de QUBluz; nu de Santa
'ltil. do Rio Oral'O, do municipio de Gabo Verde; nas do.
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unt'Anna do Püranahyba e Lagoa Formosa, do mu-
JlICIPIO de Patos, na de ~?s~a Senho.ra da.s 1\1e1::-
cá.> do Arassuahy, cio munlClplO da Dtamantlllu; no
(lictricto dasPindahybas,da fl'''guezia da Venda Nova, do
municipio de ~abarà,e na freguezia da S.S.Trinclade do Des-
coborto, do município ele S. JoãoNepomuceno. . .

Art. 2. o Ficam crcaclas segundas cadcu'as do IllS-
tl'ucção primaria do sexo masculino nas cidades de Miwls
Novas e i\Iariunna.

Art. 4,. Ficam creadas cadoiras mixtas ele insiruc-
ç,'iO primaria elemontar: no districLo dos Thebas, do muni-
cipio da Lcopoldina; na Capella cio CUl'l'cgo, da ff'oguezIa
cio Cambuhy, do municipio de Jaguar'.!', e nas povoaçõe' da.
Contagem e ValIa Fundo, da freguezia de i' assa Senhora
cio üloria,da Diamantina,

Al't. 5.. A aula publica de latim e francez ea cida-
de de Puuso Alegre é annexada ao L!JceoPouso Aleg}'ens e,
devendo o respec ti VI) di rector sujeitat'-se its cond ições cio
art. lU da lei n. 202,1 de 1873.

Art. 6.0 acvogam-se as disposições em contrario.
J\lando, portanto, a todas a~ autoridado:; a quem o

conhecimento e execução da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e faç:lm cumprir tão inteirame!1te corno nclla se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imlJrilllir, pu-
blicaI' e corror. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas G~t'a0S, aos tl'eso dias do mez de Setembro
du Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Ohl'isto de
mil oitocentos o oitenta e um, so."agesimo da Indet ell-
doncia e do Imperio,

JOÃO FLORE.'TINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V, Exc. vor.
Luiz Jose de Oliveim a fez.

Se1lada e publicada nesta Secmtai.'Ía aos,21 de
temuro cle 1881.

Camillo Augusto Mal'ia ele B}'ito,

LEI N. 27GG-DE 13 DE SETEi\IBRO DE 1881.

Eleva á catogoria do chIado as villas de C,\ta uazcs, S. LO\lrQ~ço
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clt) ~hnhnrt~RÚ, S'llIto Antonio do Machado, S. Miguel de GII:1-
ulUles, (J Hiu Doce t;Olll li l!tJIIOlllina<"ão de cidullc do Sllasslll1y.

o Doutor João Flol'entino 1I1eir:1. de Vasconcel103, Se-
nallo l' do 1mperio e P l'esiJell te Ih Prov incia de Mi lla~ Ge-
I"H)~: Faço s:lher a tOllos os ,;ous h;lbitalltes, que a i\.sselll-
Illea L()3'i:;lati \'a l'ro\'incial decretou, e eu sUllccionei a Lei
seguinte:

Art. unico. Ficão e1e\'adus ú categoria de ci(1<l(.le:
1." A villa do Cataguazes.
•) a A « do ,,;io LOllronco do i\1allhll:1.SSÚ.
;:''' A « de Santo Anlo~1io do l\1achado.
4." A « de S. l\1if.jllel lIa G uanhiles.
S.a A « do Wo Do(;e com a deuominação de Cillade

do llassuhy; revogarIas as disposições contrarias.
l\l<lllllo, portaato, a todas aB autoridat1eB a quem o co.

nhecimcnto o exocução ela referida Lei pertencor, que a
Ctlll1pralll e façili) cumprir t;Io inteiramento como nolla se
COI.te!!!. O Socr"brio desta Provincia a faça' imprilllir, pu-
lJlicll' e correr. D.lda nc Pabcio da Presidoncia ela l'ro\'in-
ci'i de ~1inas Gerae~, aos treze dias do mez de Setembro do
AnHO do Nasclmento de Nosso Senhor Jesus Cltl'isto de mil
oltuc.;entos e oitenta o um, sexagosimo da Indepelldencia e
do Imperia,

Jo,.o fLOIlEN'l'I~O MEIlU DE VASCONCELLOS.

Par.l V. Exc. ver.
Luiz Jose ele Oli/)ei~'a a fez.

Sellada e pu bl icada nesta Secretaria aos 24 de Setem-
bro de 1881.

Camillo A u(Juslo Ma"ia ele Bí'ito.

LElt . 2iG7-DE 15 DE SETEMBRO DE 1881.

Autori;;a o Goyerno a mnLdar coustruir divcrsas' pontcs, conccrtar
outl'as o auxiliar diff~roll tcs o\)ras,

o Dout.or João Florentino ~Ieira de Vasconcellos, Se-
nador do Imporia e Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faç'l salJer a todos os seus habltantes, que u As.
somblo:J. Legislatin Provincial decretou, e eu sanccionei
ll, Loi Sr.glJilltO:

Art. 1;° O Presillent~ da Provincia, pela verb'l t:-;
obl'us publtcas, !lca autonsado a construir as ~eguint
pontes:

1.& Na barra do Rio Tanque, na frrguezia de sant'-
Anna dos Ferros.

2.a 1\0 Rio das Pacas, no lugar denominado Antonio
(lf)s Santos, freguezia de S. Josó (!<t Larrna.

3.a Sobre o Rio TanquG, no lugar bdenominado Port
da Formiga, a sahil' no Campo do Gor,lul'a, freguezia d
Clumo, e todas no municipo da Itabil'a .

.S 1.0. E' igualmente a ut?l'isado a reconstru ir a ponte
sobro o RIO Preto, na freguowt do mesmo nome e muniM
cipio da Diamantina, na estrada que de:sta cldado so c1irio'o
ao norte da Provincia. o

S 2.° E' m~is o mesmo Governo autorisado a despender:
l.0 A quantH1. de quatro contos de réi~ com a rocol1-

strucç1'io da ponte sobre o Rio Jaguar}', na estl'ad,t que vai
do S. Sebastlão do Jaguary ao Espirito Santo do Pinhal
em S, Paulo, '

~.o ;lA de dous contos de réis.com os reparos da ponte
elo RIO I arelo, na estrada que nu do Caldas ú fazonda do
D. 19nez Hygina da Silva.

3.° A de cin?o contos de réis com a c"nstrucç'-o ela
ponte sobre o RIO Oucbra-anzúl, lia estl'ada que da ci-
dade do Ar:txá vai ;'1'do Patrocinio.
. 4.° A de quatro contos de réiB com a ponte sobro o

RIO das Velhas, na e:strada que do Ara;à vai al\ Sacra-
men to.

5.° A ele dons contos de réis com o cal~amenjo da H.ua
:\Iunicipal da cidade do Araxu.

6. ° A de dous contos de reis com os reI aros da o:stra-
da que do Sacra menti) se dirige a Passos.

7.° A de tres contos de réis com a reconstruccào ela
ponte sobre o Rio ,Jacaró, no lugar denominado ~lai.inha
municipio da Oliveira, na estrada do S. João rI' El H,e}'.'

8,° A de quatl'ocontos de rei" com a rcconBLrllC('fio da
ponte solJro o Rio AYlIruoca, na cid:ulu do IlIOS11l0ll~lI1o.

S ;)' E' ainda o Gov0mo :tutor::sat!o :t SIl!WUlICioIIU'.
1.0 Cum a elllallLia dcqualro QunLu:.,;do reis a clJJl';lruc-
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~h:o de um fOr'um iniciado na cidade da Itabira pela Ca-
mara Municipal respectiva.

2. ° Com a de dous contos do réis o theatro da mesma
cidade.

3.° Com a de dons contos de rei,; a camara municipal
de Santa Barbarn. para a canalis:içãO de agua rotavel da
cidade.

3.° Com a de qllinhentos mil reis à Camara l\Iunici-
pal da cidalle do 'l'urvo, para as obras do edificio que
serve (lo cadêa e casa de Camara.

5 .• Com a de doue; contos de reis, en trrgues á respec-
tiva commissão de obras, a canalisação o'agua potavel oa
freguozia de Paulo l\'foroi I'a, mun icipi() dI-) l\Iarian na, de-
cl'otado no art. 1 ° oa Lei n. 2616 de 7 Je Janoiro de
1880. que continua em vigor.

O ° Com dous contos de reis os reparos da igreja ma-
triz oe Paulo Moreira, e com igual quantia os da matriz
da Saude. no municipio de Mariauna.

Art. 2.. E' o m':!smo Governo autorisado.
l.0 A mandar roparal' a ponte que aÍl'avessa o arraial

rle Nossa Senhora da Oliveira do Itambê, municipio da
Oonceiç1to.

2. ° A concertar a igreja matriz do Morro de Gaspar
Soaros.

3.° A canalisar a ag-ua potavel da freguezia de S. Do.
mingos, do municipio de Santa Barbara.

4.° A reparar a ponte do Turvo Grande, no munici-
pio do Tu rvo.

5.° A mandar construir uma ponte sobl'e o Ribeirfio
do Carmo, no lugar que mais conveniente fOI'. perto do
arraial do ForC'J.uim, dI) municipio de I\Iarianna.

!3 LO Para essas diversas obras fica o mesmo G()-
vemo crAf1itarlo nas quant.ias preci~a~, oer1uzioas (la ,rol'ba
-Ohras Publicas-dos or('amentos de 1880 a 1881 e 1881 a
1882; revogadas as disposições contrarias.

Mando, portanto, a' todas as nutoridades a quem o
conhecimento e eXAcução (la ref'JI'irla Lei pertencer,
que a Cllmnrnm e ffl(;am cumprir' tã() inteiramente como
nplla se c()ntem. O Secretario de~ta Pr()vincia a faç:l im-
primI', publicar e COlTAl'. Dalla no Palacio (la Pre~iden-
cia da Provincia de :\linns GOl'aOS aos qllinzA (lia~ flo mez
lIe Setombro do Anno 'do Nascimento de Nosso SCillhor

Jesus Chrigto, de mil oitocento e oitenta.
gasirno da Inuependencia e do Imperio.

JoIo FLORENTINO :'IIElR ..• DE VA COXCELLOS.

Para V. Exc.
Lui.: Jose de Olh'cll'{t ti f~z.

Sçllatla o publicad<.l. no:-;ta St.3oretaria aos <! 1 do 88tom-
bl'o lia 1881.

Camillo Augusto Maria de Brito,

V~I N. 27f3S-DE 15 DE SET.~~mRO DE 1881.

Autorisa o Govorno n levar em conta,p9.ra a reform~ rio alferos Fr,1n~
cisco Augusto Fernandes Adão, o tempo decolTido da ~J do Ue-
zembro de 1873 a 7 de Dezembro de 1875,

o Doutor João Florentino Meir:1. de Vasconccll()s,
u'ldor do Imperio e Presidente da pl'ovincia de Mina
1'avos: Faço saber a tOllos O!l seos habitantes, quo a\.'
blea Legislativa Provincial decrotou,e eu sanccionei
seguinte:

AI't. unico. Fica o Governo autorisado a l'var
conta, para reforma do alferes Francisco Augll~to Fe
des Adão, o tempo dccOl'rido do 23 do Dezembro de J
7 de Dszemol'O de 1~7G, duranto () qual estol"!} fora do co '-
po pol icial em virtu,le da portaria q no retlnzio o !lUIn

do- offieiaes e praças; revogadas as disposiçõe' em co 1-
trario.

Man(lo, portanto, a todas as autoridad" a quel!1 o c •
nhecimento e execuç,io da referida Lei portence.f, que a
cumpram e façam cump"ir tão inteiramente COIllO llr-dla ,0
contem. O Secretario de~ta Provincia a faça impl'imir, pu-
blicar o corr-cr. Dada no Pa!acio da PI',~sill<'ncia da I t'u-
vincia de Minas Gemos, ao" f]lIillzc di:!." do Illez de Sel.el11a
bro do Anno do Nasc~lllcnlo rle Nosso Senha!' Jt'~lIS Chri,to
de mil oitocentos e oitenta e um, sexagc'iml) da IIll!eoen-
dencia o do Imperio. •

Jo,\:o FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para. V. Exc. \'01'.

Ji'r'ancisco Lopes "lfadins .lua/OI' ti fez.



Para V. Exc. ver.

LEI ir. 276D-DE 17 DE SETE~IBRO DE 1881.

Sellada e publicada nesta ecretaria aos 4 de Qut -
bro de 1881. . B'

Camillo Augusto 1lfw'~a de nto.

o Doutor JoO:o Florentino Meira de Vasconcellos, Se.
nador do Imperio e Presidente da provincia do ~1inns Ge-
rae..;: Faço saber a to(ios os :;~us habitantes, que a A~sem.
hlea LegislatIva Provincial decretou, e eu sanccionei aLe'
soguin te:

Art. 1. 8<Io creadas cadeiras de instrucção primª •.
ria do seXO masculillO na povoaç,lo do Itajul Ú, mllnicip'o
do Santa Baruara, 110bairro da Vera Cruz, d(~ It:.tj lIuá, e
na povoaçào de Santo Antonio das lJedl'as, do mUlllcipio
de Mar.anna.

Art. 2.' São igualmoníe creadas ca<1eil'as de instruc-
ção primaria do seXo femil1l:lO: na freguezia dll N. S. da
Concoiçao di) Sel'l'a, do llllllllCipio da 1'IJIJtu i'ova; na de
TUmU(l" do Carallg'olla, do 1l1Ulliclpio de Santa LUZia do
Carallgolla; na freguezla da CalJolllllha das Dures, do
municipio de S. ;\,llgueI dI) Guallhaes; na freguezia
dos Remedios, de Darbacona; na povoação da Con-
ceição do RIO Acima, de 'anta Barbara, e no districto de
Sant'Anna do Pirapetinga, da Loopoldilla.

Art. 3' E' creada uma escola mixta no arraial do
Porto Novo do Cunha, do mUllicipio do S. Jose d'Alem Pa~
rahyba, e transferida do arraial do Bom Jesus de Gua~
nhiles pam o de S. José do Quilombo, do municipio do Ser ••
ro, a escola mixta que alli funccionava.

Art, '1.0 Süo creadas cadeiras de instrucção primaria
do sexo feminino na cidade do Prata l:l na villa de ,. Jo-
sé d' Alem ParahyiJa, e uma segunda na da Oliveira re-
vogadas as dl~posjções contrarias.

i\Iando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuç,io da referida Le) pertencer, que a
clllllpr' m (1 façam cumprir t<'lointeiramente como nelJa se
contem. O 3ecrelarif) de~ta Provincia a faça impl'imir, pu~
blicar e corror. Daria no Palacio da Pre:;ir!ellcia da Pro-
víncia de Minas Gentes, aos dezesote dias do maz da
Setembro dQ Anuo do Nascímento d~ Nosso Senho( Jesu~

Crel cadeiras de instrucção primaria para Oll we.tos maeculi.no
feminino em diversas localidades,

LEI! '. 2770-DE 17 DE SETE~mRO DE 1881.
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Luiz Jose de Oliveira a .fez.

publicada nesta secrotaria ao 4 de Outu-

Camillo Attguslo Maria ele Brito.

Sellada o
bro de 1881.

Crea uma escola do instrucção primaria do sexo femini~o na paro-
I. le S Joso' do ParaopelJa municipio desta capital, c outrac lia ( ,. , ... d Q I'

na parochia da 1tavorava, do mUlllclplO e uo uz.

O Doutor João Florentino Meira cl~ ~asconce~los, Se-
I r do Imporio e Presidente da PrOVll1Cla de l\IlU:l.s Ge-

~:~s~ Faço sabel' a todos os seos habitantes, que. a ~:~elll,~
blea Legislativa Provincial decretou, e su sanCClonCl a Lei
seO'uinte: . _
o ArL 1.0 Ficam creadas: uma e.5cob de lll,stt'uc,ao

primaria do sexo feminino na. parochla de S. J~so d(~,lr
raopeba, município desta capItal, e outra na paroclua d.

Itaverava, do municipio de Que1uz. . ,_
Art, 2.0 Ficam revogadas as dlSposlçoes em con-

trario. t . 1 d o co
Mando, portanto, a todas as .au orl~ a es a que,m ,-

nhecimento e e.-ecução da ref~rtd~ Lei pertenceI, q~e a
cumpram e façam cumprir tão llltelramente .com~ n,e11,1se
contem. O Sec['etario desta Prov.incia a faç~ Im~~lm~l', ]~u:
bEcar e correr. Dada no PalaClo da ~rcSl(lencl,\ da PIO
vincia' de Minas Geraes, aos dezesete diaS do mez de Set?~l-
bro do Anno do Nascimento de Nosso Senl~or Jesus Chrlsto
de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesullo da II1(lopen-
dencia e do Imperio.

JoÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.
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Camillo Augusto 1.1:1m'ia ele B'i>ito.

LEI iT. 2i72-DE 19 DE SETEMBRO DE 1881.
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Sella(la e publicada nesta Secretaria aos 22 de Outu-
bro de 1881.

Autorisa o Governo a desponder até á quantia do 4:200:'000 com
a compra da ponto non~trllida sobre o Itio Gloria pelo eidad.l0
Luiz Diogo de Almeida Vasconcellos e F,'aucisco Garcia de
Sousa, a.mandar construir diversas pontos o a concertar outl'as.

O Doutor João Florentino ~Ieira de Vasconcellos, Se-
nador do Ilnperio e PreSidente da Provinda de Minas
Gemos: Façl) :<aber a todos os seus habItant.es, que a As-
somblea Lcgislatilra Provulcial decretou, e eu sanccionei
a Lei soguiute:

Art, 1.0 E' o Governo da Provincia autorisado a des-
penller' até á C}uantia de 4:200$000 com a compra da ponte
c(lnstruid,L sobre o Rio Gloria polos cidadãos Luiz Diogo de
:AlmeIda Vas::oncel ,l)~ e Francisco Garcia (lo Souza.

Art, 2.° E' lllai~ o mesmo GoVUl'110autorisado:
S 1.0 A de pend<'r a C}uantia de 0:000$000 com a con-

strul:ção das pontes .'obre o uOI'I'~gdde Francisco l\Iarianno,
e sobre o Rio Turvo, r.a estrada que da cidade uo Turvo vae
a S, Vivente FerreI'.

~ 2,. A despenller a quant.ia de 4:000$000 com os r pa-
ros da ponte sobre ° Rio Grande, na Piedade, e a de 3:000$000
COII) a reconstrucçilo da ponto sobro o Rio Casca, no arraial
do Jequiry, municipio da Ponte Nova .

S ::l.o A mandar construir uma ponte sobro o Rio Pa-
raopeba,na fregllezia do ~uassuhy. munici;do de Entro Rio;
O1ltra na poyoaçii.o de Matheos Leme, do municipio do Par\;
<luas outras na estrada da Diamantina a S. H'ypoli o sobro
o Rio PaI'lJo Pequeno e Riacho das Varas, e outra sobro o
Rio Santo Antonio, no lugar deuominado Ar'úas, lia fl'e-
guezia da Pal'<l!Iyba de Mato Dentr'o, municipio uJ. tabira;
l' yogadas as disposiçÕ3S contl'arias.

Ma[}(io, portant", a todas as autoridades a quam o' co-
nhecimento e execução da refer:(1a Lei pendneer, que a
cumpram e façam cumprir t<1ointeiramente Cl1InI) neIla so
Clnlem. O Socretario de.sta Provincia ri faça imlJrimir, pu-
blicaI' e Cllrrer. Dada n(' Palacio da Pre,'idencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos dezenove fi ias do lIlez de Se
tQP,.lbrodo Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jes\ls Ohri~,L~ei.~J0$8 de Oliveira a fez.

fal'''' V. E 'C. ver.

Para V. Exc. v.er.
Luiz Jose de OUve ira a fez.

Sollada e publicada nesta Secretaria aos 4 de Outuhro
de 1881. •

Camillo Augusto Ma1'ia de Brito.

LEI N. 2771-DE 17 DE SETEMBRO DE 1881.

CIO;.t cadeiras <le instrucç,ão pI'imaria para o ,s~x? fem!nino,. um~
nft froJguczia de S. José dos Botolhos, Jll~nlClplo de Cabu verde,
u outra na fl'ugPlezia de Santo AntonIo de .,Iato Verde, mu-
nicípio <la Boa Vista.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imporia e Presidente da P~'\Jvlncia do Minas Ge-
I'aes: Faço saber a todos os seus hal)ltantos, qu~ a ~~sem:
blea Leglslati \'a Província 1 decretou, e eu sanCClOnel a Le1
.., oUlllte: . . ã

Art. unicn. Sill) creauas duas cadeIras ?e I11strucç °
pril1l, ria do sexo feminino, uma na freguezJa de S. Jo~é
dos Botelhos, do mUnlcipio de Cabo Verde, e outra na, fre-
guezia de San to Anlonio (Ie Mato_Verde, ~o "Ill UUJCI pIO da
.uoa Vista; revogadas as l!JSPOSIÇOclS c,ontrar iaS.

Mando, portanto, a todas as .autol'l?ades a quem o co-
nhecimento e exel:uçào da refenda LeI pertencer, que a
cumpram e façam cump\ ir lÜO iutei,rame,nte ~omo, n~lla se
~ontcm. O SecretartlJ desta lJrll\'lnCla a faça lluprtmlr, pu-
blicar e correr. Dada 110 PalaclO (Ia l're:;idenl:ia da Pro-
vincia de IvlilJas Geraes, aos (H:ZlJsl.Íe (lia" clu m(;z de ~et~m-
bro do AllUO do Nasc:üIenlo de ;\(\S"" Se"l OI' J!'st s Chl':, to
de mil OilOl:entos e oitenta e um, :;.'.'Ct/!',',Il11cl da In '(o~en-
dencia e do Iw perio.

JOÃo FLORENT1NO MEmA DE VJISt;(h!(,ELLOS.

Chi'3toc1e m:I oitocont, g e oitenta o um,soxagosimo
pendencia o do Imporio.

JOÃo FLORE~TI~O MEIRA DE VASCONCELL()S.
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t~ di mil o:tocento9 Q oitenta. e um. sexagesílUo
penrlencia. e do Imperio.

JoIo FLORENTINO M¥lRA DE VASCONCELL015.

Pua V. Exc. ver.
A'ladeto Queil'oga Martins PCI'eira a faz.

Sellada. e publicada. ue;;ta Secretaria ao!! 22 de Setem-
b;'o de 1881.

Carnillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2773-DE 19 DE SETEMBRO DE 1881.

Âuteril& o Governo a auxiliar com tres contol de réis III obraI dd
eemitllrio d& cidade do [tio No\'o.

o Doutor Julio Florentino Meira de Vasconcellos, Sê~
nadar do Imporio e Pre;;l!lelito dil. Pruvincia do Minas G -
raes: Faço saber a tod(.s os seus habitante~, quo a Asse
s.mbléa L9gislati va Provincial decretou, e eu sancciomf
a Lei seguinte:

Art. unico. Fica o Governo autorisado a auxiliar :a
obras do cemiterio lia cidarle do Rio Novo com a quant-i
de tres contos da réis, dOlluzi,la da verba-obras publica,
revegatias as dispo:sições em con trario.

Mando, portanto. a todas as autoridades a quem o o-
nllacimanto e execução da referida Lei pertencer, que
curnpram e façam cumprir tilo inteiramente como nella:
contem. O Secretario desta Provincla a faça imprimir, p
blicar e correr. Dada no Palucio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos dezenove dias do mez de Setem-
bro do Anna 110 Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christ
de mil oitocentos e oitonta e um, sexage;;imo da IlldeIlEl
dancia O do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA Dl' VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
Luiz ."'-;1 ,le Oi eü'a a fl:z.

Sellada. ,. publicada nt:sta :.', ",é.J.:ia. aos 2G de O
bro de 1881.. Camillo A ugz,sto M atiu de Brito.--

••M
LEI N. 2774-DE 19 DE SETEMBRO DE 1SS1.

Autoril& o. Governo a mandar adian tar, desde já, ao official da le.
cretar.'R da Aeaemblea Provincial, Frallc:.:o Jo.é Lopes a
quantia p,'ecisa para instituir no Monte PiG uma pen,Ao a'n-
nual de 1:000$000 á sua familia. .

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos Se-
nador do ImpeI'Ío e Pl e"iueute da Provincia do Mina~ Ge~
raes: F~ço s.aher a t~tlo~ os seus habitantes, que a Assem-
blea .Legi~latlva ProvlllcLaI decretou, e eu sauccionei a Lei
segulIlte:

Art. unic? Fica o Governo autorisado a mandar adl.
a~tar, d~s~o Ja, e por conta do orçamento vigdnte, ao oUi-
cl.al ~rchlvl~ta . da secretaria da Assembl~a Legislativa Pro~
vlficlal, FranCls~o ~os~ Lopes. a quantia necagsaria para
<tue possa este lnstltU)[' no Monte Pio dos Sel'vidores do
Estado uma pensão annual de 1:000$000 à sua família elo-
vado para es~e fl~ o credito cio n. 4, ~ 12 do artigo 2.'-; re-
vogadas as diSpOSIções em contrario.

~lando, portanto, a tl)das as autoridades a quem ° co-
nheclI~ento e execução .da ref~rida Lei pertellcor, q ua a
cumpram e façam cumprll' tão lOteiramente C0ll10 nella M
'Cont~m. O Sec['otario dosta Pro\'incia a faça imprimir,

ubll.c.i~ e corr.er. Dada no Palacio da Presidoncia da
rOVlllCla de MlOas Goraes, aos dezenove dia~ do llIez do Se-

tem~['o do A,uno. do Nascimento de Nosso Sonhar Jesus
Chl'l~to de 1Il.il oltocentos.o oitenta e um, Iloxago$imo da
lndepelldoncLa e do ImperlO.

JOÃo FLORENTINO ~IEIRA DE VASCONCELI.OS.

Para V. Exe. ver.
, Luiz Jose de Oliveh'a li fez.

Sallada e publicada nesta Secretaria aos 22 de Setem.
ro de 1881.

Camillo A U[)usto Maria de Brito.

LEI N. 2775-DE 10 DE SETEMBRO DE 1881.

(ifêa oa districtol da Pedra Branca o Santo Antonio do P t
ma.rca-Ihos IiS ,respectivlls divisas; altera u divisR8 on~:e ~ii~
vd~r~~s freguelllas fi trll.nSfe1'6 de UnlU para outras fr6"'u"r.iu

l/lol'entes f!f,i\.ndu. • ,



() Doutor João Florentino Meira rto Va concel1os, S
nndo:, o .lUpfl"io o Presidente da Provincia de MiM\~ G
r' s: l;aço S'l:H:H' a fados os seu t. bit'lIltes, que a As!'om-
blcm Leglswtiva Pl'llvincial decrdou, e eu sanccionei a Lei
seguinte: _

Art. 1.0 Fica creado um districto de paz na povoaçao
e capella da Pedra Branca, na fl'eg-uezia de Sant~ Cajha~
ri na, com a seguintes divisas: do alto da Serra dos Felis-
bertos até á ostrada velha da Christina; elesta ao alto da.
fazenda onde morou João Francisco; d'ahi até ao alto da
Grata, divisando com a fazenrla do TtlJ'vo, nguas vert3ntes;
por esta abaixo até ao espigão; por este até â. fazenda da
casa de José Fa ustino dos Roi", e dAsta até á est rada ando
í'l'ontoia a fazpnda de S, Miguel: pela e~trada da capella até
frontear a Cachoeira; d'ahi, pelo espigãO acima. Ilividindo
as terra' de Joaquim Nunes de Siqueira e Joaquim Cu ~
todio U8 Araujo, alé a Serra de S. Sebastião, e por esta ao
ponto em quo teve princirio,

~ l.0 A f;lzonda de S. Thomé, de proprieciade do cieladão
Manool Dias da Costa, fica desmembrada oa frc>gurzia da
Saude e incorporada à de Paulo MoreIra, municil.io de Ma-
rianna,

13 2.0 As divisas entre a freguezia da cidade do Ouro
Fino. e a da Borda da Mata, do municipio de Pouso Alc>gre,
são alteraelas p~la fOl'ma ,egllinte: elo Carrego de 1vIanopl Ro-
drigues i\Ior3ira, clc~cencl(), até à sua barra com o Ribeirão
Mandú; d'ahi, ribeirão acima, até á su:\ barra com o Corre~
go da Onça; d'ahi, subin! ''.até ;10 prillleiro espigão: por este
acima até ao alto do Se:f,pote; 11'(lhi, rumo direito, ao Car-
rego do 'L'urvo,e por e~te abaixo ató à ~11:l b: rra com o CHVO,
e saltando e"te. por baixo da morada dn J(\aquim do C,luto,
rumo direito, ao alto da serra, divisando com o ll1unicipio
de Caldas.

f3 3,0 As divisas entre a freguezia de sant'Anna no S:f'"
pucahy, mnnicipio de Ponso AlAgre, e a de N. S. da Pic>,lade
do Retiro, do municipio ris S Gonçalo do Sapncah,)', serão a.
seguintes: principiãona barra fnJ'mafia pelos rios Sapllcahy
e Santa Barbal'a; d'ahi ao alto do Jagllara, e por este alto
a sahir nas divisas da fazpnda de José Faustino da Siqueira;
por estas até á cabeceira do Ribeirão da Estiva; por estf~
abaixo até á barra do Ribeirão do Congonhal, atravessando
em rumo direito as divisas da fazenda cle !'IIanoel Pirps Vi~
nhaes, ficando esta fazenda porten endo à parochia de
Sant'Annaj subindo pelo Rio Dourado a sahir na estrada

4uê a ué p \'{\ l'J Ia hadinh I e po si
visas com a mesma freguezia.

::l 4.0 As divisa~ da freguezia de
com as Agua' Vil'tu()sa.s e Sabta 17..I1)e1 ao u' "C'g I

do alto da Serra, pela estl'acia que v In do S,tnta O,j •.•
rina, na direcção da cidade da Carnp,.nh:L, por tern
Jo"ê Faustlno de Siqueira, e descendo ao H.ibeirM de Sa t L
Izabel,em l'l111l0,a um ospig::i,I) que dtvida a fazl3lleh do dito
José Fau-tinOl, e ~ernp,.e uelas ditas (livi:,;as ajó â. um e.pi .•
gão da fazenda do ?rnberiçal, e por e~te em ('limo elo
espigão do Paiolzillho, e por este até ús actuaes divisas
com a fl'oguozia das Aguas Virtuo:ms.

S 5.0 A freóuezia de S. Jolto do Suas uh)', do mu-
nicipio da villa do Rio Doce. compor-se.ha elo Ribeirão
de S. Nlcolão Grande com seos affiuento3; d,) Ribeir:Io lias
Araras com suas vertentes; do Rlbeil'ão da i\Iesa até à ca-
choeira na fazenda dos herdeiros do finado AntOllio da
C:).•ta Maciel; do Ribeirão de S. Nicolu,o Pequono o séos
aflluente~; do H.ibeir;'{o na Oanna BI'ava ate a fazolvla do
Sel'<lphim Bento, e do Ribeirão da Babylonia com todas as
suas vertentes.

Art. 2 o E' creado o rli~tricto dE' paz àe Santo An-
tonio do Porto, do municipio do cidade do Turv l, com
as seguintes divisas: principiando no Rio Grande, p lo~
limites das fazendas dos Passos e das Periras, em direcç:l0
ú estrada que da freguezia da Madl'e de Deos segue para
a elo Bom Jardim, pela mesma estrada até ao alto do muro
do podras. procurando as antigas divisas da fazenda do
Maranhão; destas ao Rio Oapiv:iI'Y; por este abaixo ao Rio
Grande; por este acima, pelos limites da fazenda dos Pi-
nheiros, atl'avessàndo aserra de Sant'Anna e as caboceila~
do Oorrego do Forçado; por este abaixo, á barra do l'i-
beiri'ío dos Oavallos, 110Rio Grande, e d'ahi ao ponto onde
começam as divisas da fazenda dos Passos, não fazendo a
fazencla das Podl'a.s parte do dis1ricto.

S 1. o A fazen,ia do Pirapom, pertencente à D. Maria
do Espírito Santo, Luiz Antonio de SiLe Oastro o Franci co
Antonio ~!oSá e Oastro, é desrnernbralla ela freguezia da
Barra cIo Bacalhào, municipio elo Pirall~a, e incorpora a
à da Ponto Nova, município cio ll1e~mo nome.

S Z. o E' transferida a fazoncla de S. Thomó da fI e-



Camillo Augusto 1vlarict de Brito.

güezia de Santll Cl'tlZ do Escal vado
Ponte Nova.

~ 3 o E' de~lnemhrada do dislricto do Sal'andy e in-
corporada ao de Juiz de Fol'a a fazenda do Pa,so da Patria.
propriedade (la Francisco Justiniano das Chagas e outro!!.

~ 4 o Fica desmembrada do districto de Sant'Anna
do Jacaré e incorporada ao de Santo Antonio do Amparo
a fazenda da Lavrinha, pertencente ao padre Juaquim
Pedro Ferreira de Carvalho.

~ 5.- E' transferida a séde da parochia de Nossa Se-
nhora .do Desterro, do municipio de Tamanduà, para o ar-
raial de S. Sebastião do Curral.

S 6.0 Fica desmembrada da parochia de Nossa Se.
nhora do De"terro e incorporada à da cida.ie de Tamandua
a fazenda do capitão Antonio Caetano de Carvalho.

S 7.0 E' transferida para o districto do Espi ri to
f'anto, municipio do Mar rle Hespanha, a fazenda do B"rn
Retiro, de propriedad~ de Rodolpho das Chagas Andrade
e companhia, om pertencente ao município de Juiz de Fora.

~ ~ o A fazenda do cidadão Reginaldo .Jose Gonçal-
ves, sita na freguezia de,. Sebastião de Correntes, do
município do Serro, fica pertoncendo á freguezia de S. Mi-
guel e Almas, 0.0 municipio ne S Miguel do Guanhães.

Art. 3.0 Rev0gam-se as disp()siçõe~ con trarias.
Mando, portanto, a to(la" as autol'idaties a quem o CG-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que
a cumpram e f<lçam cumprir tito inteiramente como ne11a se
contem O secretario de~ta Província a faç'l imprimir, pu-
blicar e corroI'. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Mina!' Geraes, aos dezenove dias do mez de:'~' tembro
do Anno do Nascimento de N(ls~o Senh(.r Jesus Christo de mil
oit,or,entos e oitenta e um, sexagesimo da Independencia •
do Imporio.

JOÃo FLOREN'flNO MEIRA DE VASCONCELLOS.
Para V. Exc ver.

Anaclelo Queiroga lt[a,'tins Pel'ei,'a a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 22 dg autue
bro de 1881.

LEI •. 2716-DE 19 DE SETEMBRO nE 1881.
Eleva ~ um conto de réis a sU\)V(lnci(o kilometriea de que trata a

Lei n. 2614 de 7 de Janeiro de 18(lO,

O Dllutor João Florentino Meira de Vasconcello~, Se-
nadur do Imporia e PrdiJelloo da Província de M\\las Ge-
raes: Fa~o s,~b,!r a tOI.lo~.()s seus habitantes, quo a Assem
bloa .Legisla tlva Prov \\lctal decretou, o eu sanccionel a Lei
segu\Ilte:

Art. unico. E' elevada a um conto de réis a subven-
ção kilomr:Jtrica de que trata a Lei n. 2614 de 7 de h..
neiro de 1880.

l ~ I.' Nos termos da ~oferida Lei, o Governo contra .•
tara. dentro do prazo de sel8 mezes, a construcç;lo da es-
trada de rodagem entre a cirlade de En tre Rios e a ast ç<lo
do Cal'andahy; rovogadas as disposições contrarias.

~Iando. pOl.tanto, a todas as autoridades a quem o co~
nhecunen to e execução ~la I'ef~rid~ Lei pertencer, qU,6 a
cumpram e façam cumprir tão llltelramente como neIla 86
co.ntem. O Secretario desta Pr?vincia a faça imprimir, pu-
b~lCar e ?orl'er. Dad~ no PalaclO da Pl'esidencia da Pro\"Ín-
CLt do Minas Geraes, aos dezenove rlias do mez do Setembro
do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Je~us CI1IL.to d
mil oitocentos e oitenta o um, sexago8imo da lndepeudoncia
e do Impet'io, .

JOÃo FI,ORENTlNO MElIU, DE V.\SCONCELLO~.

Para V. Exc. ver.
Luiz Jose de Oliveit'a Il. fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 22 de autuO'
bro d8 1881.

Camillo 11uguslo M at'Ía cl6 Brito.

LEI N. 2777-DE 19 DE SETEMBRO DE 1881.

A\ltorisa o Governo a pag.tr a Jo.ão Francisco da Sill'a Mutins, arre-
I~a!ante ela pO,nte SOill'1l o RIO das Velhas, na fl'p,gutJzia de Jequi-
hba, a qll,~ntla de I: ~OO$"OOe 11 ditreronça do 6$000 em cada
mot~o cublco de madeira.

O Doutor João Florontino Meira de Vasconcellos. Se-



nador do Imperio e Presidente da PrMihCia de Minns Ga-
r \'es: Faço saber a. torlos os Seus habitantes, que a Assem.
blea Lngblativa Provincial decretou,e eu sanccionei a Lei
seciu;nte:

A.'t, unico. E' o Goyerno autorisa<!o a pagar a João
:Francisco da Sill'a Martins, arrematante da construcção
da ponte sohre o Rio das Velhas,na fregut'z!a do Jequitiba,
quantia de 1: 100$000 e a diffel'ença de 6$000 em cada

metro cubico de llIac!eira, cl)nforme o orc,am(~nto feito pelo
ex engenheiro da provincla, João Victor de Magalhães Go-
mes; revogadas a' disposições contraria~.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quem o
conhecimento o execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e faç:llu cumprir tão inteirame!lte Clll1JOHell" se
contem. O Secretario de~ta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr, Dada no Pal1Jcio da Pre~lclencla da 1'1'0-
vincia de Minas Geraes, aos dezenove dias do mez de Setem-
bro do Anno do Na~cilOento do Nosso Sonhar Jesus Chri~to
de mil oitocentos e oitenta e um, sexuge:;imo oa llluepen-
dencia e do Imperio.

JOÃo FLORE~TINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
Luiz Jose de Oliveim fi fez

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 22 de Outu-
de 1881. .

Camillo Augusto Maria de B'l'ito.

LEI N. 2778-DE 19 DE SETEMBRO DE 1881.

Marca as divisas entre a freguezia de Santa _Rita do Rio Claro, do
termo do Gabo Verde, e a fl'eguezia da Concei~'ão, do tenuo do
Canllo do Rio Claro.

O Doutor João Florentino Meira de Va~cljncel1os, Se-
nador (lo lmperio e Presidente (Ia Provincia de Minas Gc-
rac~: Faço saher a todo::; os sous ha!>it,tllles, que a ASS!'Ill-
blea Lp.glslativu Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
segu in t e:

.\rt l' As divisas entre a freguezia de Santa Rita
do ltio Claro, do termo de Cabo Venla, o a freguezia da

Cone iç, o, do tormõ do Carmo do Rio 01 ro, sêrão
gllilltes: começando na ponte sobre O Rio iÍuzamb
pasto lia fazeml;1. de Ft'<l.llC1SCO.-\.1 t)nio <la Silva, o) e
este até comprehellder t'l(1a a fazenlla (lo fiuado Jo'
çall'~s .lu Itezúllde;segue II (lIreita até ao e~plg: () do C l'
du ~ln(), o por este e-pigllo, agLJa~. v I'tl~llttJ~, corn~ -el
dando todas as terras de Cletl1\Jllte Alves Pero'ra, a
rar o espigão do Curt'o e IIIadre de Deus, acillla da lI(
do D. Balbllla, viuva de FranCISCO .josé da Silva; d 'c
por.este at~ á barn~ do Carrego de S. Jofl'), e por
abaõx() até a cachoeira que existo abaixo (la lllO)', .
Domiuiallo Autonio Corrêa; volve ú direita por um éS .
SfJg"l <. oste, aguas vertentl1s, até ~ie;;trada q Utl da 'u,'
seriu' para a murada de Tal''"iuo Fúrreira Cal' loso' púl li

até frolltear o .espig'ã<) aba,x,) da ca,a de 1l10I'ac!' ~) di
Cal' loso, seguindo sempre l) e~rigão, até á serr a, e e' ,
procurando o retiro de Theodoro Ferreira Cardc s , a r -
vessa o corrogo, procurando o espigIio, de modo a ti r lt1
compl'ehend das as tonas de Adriano Vieira do 'outo fs

de Antonio Prudente de Almeida e a lllorada do fina lo Jo .(t.
T.h~ophilo: PI'~)CUra o e.pigão que v'~i ter à fazenda ~n;
pltao J(~llas PllltO de l\Iagalh!le&; segue por e~te. l1ividi Idl!.l
com u lazencla do Cafuudó e Cdchoei ra, a tê fron tHar a c,~"a
de ~l~rada de Jl1se Thomaz de Aquillo Pereira; t!e,e6 p O
e~l)lga(); ~alta a cachoeira, passando ao pó da IlICil'll a (
dito Jo,é Thomaz: segue pelo (,"pirr~10 frouteiro até <.lO 8' '-
gão mais alto, que sene rle divi~a entre ns fazond
Tres Barras, Cach(wim até à fazenda ria Mandioca: ê,,'
procuranr!o as cabeceiras ela fazolld:1 do finado ,1auoel > 1
ves, aguas vertente~, a S. [)olllitlgo~, e llue pertellce a Iza:c
9"Qmes do Naseimento, e de~ta, procurando o e pigã) d.
fazenda .do Rotlro, comprehendenrJo todos as suas terr. s,
pG~Oo'rl~ào da e-querl1n, até à fazenna que foi (lo fill'
.Toao Pere<ra.c()mpl't~henrlellllo a dita faZl11lClaató aO Corre '0
do Cava:lo; por e~te ahaixo até ;'1 baITa com o Rio CL 'rU,
e por este acima alé (l barra rle um cnrrerrozin Q

abaixo ria Cil"a rio tonpnte ~Ian()el .Jaciutho. conlpre'
hend('~l(l,) ao;; t.erras r!pst ..• nté à antiga e,trarll que ,r.gue
P:tl'U oS • .Joaqullll l~a ~elTa ,Teg-ra; Vllllunrlu Ú c1ir"ita, pel':â
dita estrada e e~rlgão, 1l.gilas vertenles. até a') Co. re"O d .
Mangueiro; desto, procurando o espi3";Io entre as fa'l. li



tuquinha e Tormenta, legue por esta at4 descer no
O !te velho de João Raphael Gonçalves da Co,ta; deste
m umo direito ao Rio Muzambo, e por este acima. até a~

II nto onde principiou e finda esta df'lIlarCação.
Art. 2.- R\Jv0gam-se as disposições em contrario,
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

nh'ecimeuto e execução da referida Lei pertencer. que
.cumpram e façam cumprir tão inteiramente comú neHa

J8- contem. O Secretario desta Provincia a faça impri-
nr, publicar e correr. Dàdo no Pulacio da Pre~idencia
a Provincia de Minas Gerae", aos dezenovQ dias do mez de

1>Ettembrodo Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
risto de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo

~ Independencia i do lmpel'io.

JoIo FLORENTINO MElR.-\. DE V4SCONCELLI)S.

Para V.~IExc. ver.
Luiz Jos; d~Oliveira a foa.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 22 de Ou.
tubro de 1881.

Camillo Augusto j1,f aria de Brito,

LEI N. 2779-.DE 19 DE SETEMBRO DE 1881.

Ebu li categoria de freguezia o districto da Volta Grande, dtl
municipio de S Gonçalo do Sapucllhy, com 11 denomiuKçlll da
Nona Senhora da Conceição da Volta Grande.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos,' Se.•
nador do lmperio e Presidente da Provincia de Mina~ Ge-
'aes: Faço saber a todos os seos habitantes, que a Assem-
lea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei

seguinte:
Art.}.- Fica elevado á categoria de fl'egllezia o dis-

trieto da Volta Grande,do município de S. Gonçalo do Sapu-
aliy, com a denominação de Nossa Senhora da ,Conceição

õk Volta Grande, sendo as suas divisas as seguintes: CO 11I o.•
(iando da barra do Corrego lIa Sapucally, quo dlvi"a a fa-
zenda de João Francisco Rodrigues com a do Josó Procopio
de Aze\'edo, seguindo por oste carrego 2.cima até á l'orra.

do Ribeirão do Areado, e desta. em rumo direit~
ao dit:> ribeirão;por esta abaixo ao Rio Turvo e des~ '
divisas da fazenda de Pedro a Alcantara p'ereira
Serra dos Borgos, e seguindo pelo cumo desta até

--as ca:belras do correg" llua verte para a fazau
Ba.lbUl~; por .e~te abalxu ao ltio I::iaptwahy até o
prmclplo a diVisa .

Art. 2. o Esta freguvzia, cujo territ')rio é d
brado parte de S. Gonçalo e parte do Santa Rita a
llucahy, fica pertencendo ao municipio de S. Oi

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contr
M~udo, portanto, a todas as autoridades a q

ecnheClmellto e execução da referida Lei peri
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente com
la. s~ COB ter.n, O Secretario desta Provincia a faça
pnmlr, publicar e correr. Dada no Palacio da Presr
cia da Provincia de ~1inas Geraes aos dezenove dias 4
de Setembro do Anno do Nascimento de Nosso Se
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta. e um e
,esimo da lndependencla e do Imperio. t

JoIo FLORE~TI"O MEIRA DE V .uOONOBLLOI.

Para V, Exe. \'ler.
Luú: Jost d~ OlitJtí~'a a ter .

....,el1l'1.da e publicada nesta Secrelaria aos 22 de O
bro do 1881.

Camillo A u(Justo M ar,'a de Brit

LEI N. 27S0-DE 19 DE SE'l'EMBRO DE 188'1.
Âu!ori81 o Gov?rno a despender as quantias neeesurias cem di\'e: I

obras publicas.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos
nadol' do Imperio e Presidente da Provincia de Mina; (3!
raes: Faço sa?,:r .a todos os ~eos habitantes, que ai Wi
s(~mb~ea L?glslatJva Provincial decretou, e eu st.nce::e[1
a Lei segulllw:

A t. l.0 E' o Goyerno ,la Provinci aulorisadõ & d .
pep M. pela verba-.-obrll~ publicas:

pI.' A quantia di SOO~OOOcom a constru~Q'o de qn
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~ f1~)!lte ~oul'e o Rio Pinlleirinho, ..no lugar del~o,llli~la(lo Doa
I ;Mi ta na 8:;tr. da que ~egue do Moute Santo IMI <1S. Seba::;-
hão ri Pal'aiso.

2. ° .-\.dI:.' 1:500$000 com o atHtTO e calç:tmen~o da.
prinCil ai rua da freguezlU de ~1,J!lte Santo .

. .0 A de l:800$JOO COIl1os reparos de duas leguas da
e. trada que do H,d.e~nlo ~as. Arê s dil'ige.s~ para a cI!,bde
do Casa Branca, na PrOVll1CllLde S. Paulo,

4.0 A d lO:OUO$JOO com os C'Jucertos P. reparo,; d~ e~.
tI" da, que da c d"de de Jaguary vai ás raias da. provll~cla
de S. Paulo, passando pela fl'ogU()ZHt de 8anta Rita (13. Ex-
rfiltla •

.0 A quantia neces~aria com os conc('rtl~s da eSlra~a
t o da cidade da ltauira segue lJara a frcguezta do S,. MI-

guel do Piracicaba, atravessando a ponte de Anto~llo rios
Sautos, na freguczia de S. José ela Lngoa,e des(>nvolnmento
d'ella pela margem do Rio Piracicnba ate á fazonda ~Iolta-
juru, onde encontra a estrada quo segue para a capttal.

6. ° A quantia de 10:000$ com a abortur~ de u.ma es-
trada que, começando na poute do JUl'lIl.l\OrIlll, llg1~eas
POvO:ições do Prata Lagou, I3ICU(~os. ltablra e Abre Cam-
po, cOllstruin.do a poute sobre o RIO Casca, no lugar deno-
minado Jacu tll1ga.

7. ° A de 500$000 com os concertos elo el1~ânalllento
d'agua potavel e ~hafariz da freguezla do Infil':lOnado, do
mUlllciplO de 11arlanna.

8.0 As quantias precisas com a abertura de um~ es-
trada entre o anaial de S. Sebastião e a freguezla de
:Fãulo Moreira, !lO mllnicipio de lIIal'ia~na, podonJo, desdo
'á, pal'a esse fim abril' o llec(~ssario credIto. . - d'

9.0 A de 2:000$000 CtllI1 as obras de canallsaç,ao
agua potavel da f!'l1gu~zia da i\larll'e de Deos ti" Angu, do
11 lOicipio da Le(lp(lldlIla.

10 A quautia lH.!ceSsal'ia com a auertr.ra de 1',:',1 \ e~-
rarl (,'lltl'O a cilh,tde lle S,lllta Bal'bal'u e o lu,g,ll' ',.'.. 11 -

lUdo .lto ,\0 Pire~, pas~aIldo pela púvoaçào (a COll(,t;:ção
du ri, t\.eilllU. .

r\l t. ~,o Fica mais o GoverIlo autorls. c,o: . 1

1,0 A llJandal' abrir uIlla estrada, que va da Cid, tie do
Rio Novo o. v'lla de S. Jo, o 'epomoceno, pela llHJ,rgem dQ

iO \ TQVO, •
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2 .• A aux.iliar com '1:000$000 a continuação das obras
da matriz da cidade do Bom FllU, e.com 2:000$000 os con.
certos da ma triz da freguez'(l, do Pompéo, do municipIO
de Pituuguy.

3.° A mandar construir pontes sobre os rios MarmeI-
lada, lnda1it, Borrachudo e Abaoté, na estrada elo Pi-
tanguy a Paracatú.

4,° A despender a quantia de 4:000 '000 com a cana
lisação d'agup. putavel da freguczia de ~allt'Anna do Ri
S. João ACIma, do municipio do Pará.

5 .• A maneia r repara l' a estrada que da cidade
Ayuruoca vai ter ao LivranJOnto.

6,° A auxIliar a camara municipal da Lcopoldin
com a q uau tia de 5:000$000 para abertura de Utlla estl ada,
que, pUl't.ndo do arl'<lJal da PIedade, vá ter à estaç, o
estra.la de}el'ro da Leopoldina.

7." A auxiliar mais com 2:000$000 os reparos
matriz dos Serranos, do munlcipio da Ayuruol:u.

8.° A concertar a ponte sobre o Rio Grande, no dis-
tricto da Piedade.

9.° A despender a quantia de 2:000$000 com os repa-
ros da e~trada que pa~l>a pelo arruwl de S. Autonio do
H"o do Peixe, no munIcípIO do Serro.

10. A concertar a estiada que da vil1a do Rio Doce
se dirige á cidade de oS. Matheus, e abl'Í1' unJa outra es-
trada que d'aqui::lla l1Ie~ma villa vá ter à freguezia da
CapellllJha, do municiplo de Miuas Novas.

11, A despenuer a quan tia de 2:000$000 com os cou-
certos do cemiterio da cidade da Ponte Nova, 4:000$000
com a cUllalisação de agua po ta veI da cidade de Sall ta
Luzia, e 2:000$000 para li do Turvo substituição das telhas.

1~. A auxiliar com 10:000$000 as obras da matriz da
'l'amauduà, COIIl 1:000$000 us da cnpeIla de S. Francisco
de ASSIS ciLsta capwd, com 500$OUO os reparos do enca-
nu:üellto d 1lt;1I<l pota\'el da froguezia de S. Antonio da.
Caiia Urallca, Culll 2:000 000 as obras da matriz de S.
Joãu l'('PO llUG8llO, com 2000$000 as da matriz da fre-
guezia das "lercê~ do Pomba, com 1:00045000 as da Igreja
do RosariO da cidade do Tul'\'o, e com 3:000$ as obras da.
cadêa da ciclade do Bom Sucesso.

Art,. 3.' RevQ8't\m.se ~,s dispo.:-i~ões em cou\ral'iQ.•



Manuo, portanto, a todas all autoridadell a quem o Co-
nhecimento e execuçãú da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumpri!' tão inteiramente como nella lia
contem. O Secretario desta rovincia a faça Imprimir, pu-
blicai' e correr. Dada no alaclO da Prl:~idenci ••.da PlO-
vincIa da ?llinas Geraes, aos de.anove dias do mez de Setembro
do Auno do l\ascimento de !\osso Souhor Jesus Chrl:-;to
de mIl oitocentos o oitenta e um. sex:Jgeliimo da Indepen-
dencia e do lUI{Jllrio. .

Joio FLORENTINO ~IEIRA DE VA.SCO~CEI.LOll.

Para V. Ex.c. ver.
Luiz José de Ol1vei~.a Q fez.

Sallada e publicada nesta. Secretal':a aos ::2 (le Ouill.
brQ de 1881.

Camillo Augusto Mada d' BrS',

LEI N. 2i8I--DE 21 DE SETEMBRO DE H81.

R•• ta.ura duas das ca~ei:as de inlltrucção primaria delta tapi tal, ui-
tunamonte euppl'lmlda8, e !.leuha ElO UvVUl"I.lO I~~u•. nu v., .8tJ'1-

buiçio du cadniras do instrucção primaria da moem. cllpital,
CODforme • necessidade da população.

O Doutor Joã.o Florentino Meira de Vasconcellos, Sr.
nador do IllIperio e Presidente da P['ovincia de Minas Ge .•
raes: Faço saber a todos os seos habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e ou sanccion9i a Lei
!9guinte:

Art. unico. São restauradas duas das cadeiras de ins .•
tr'lcção primaria desta capital, ultimamente sllpprimidas~
Il"udo urna do sex.o feminino, na pari/chia do Ouro Preto. 9
que será regida por uma das professuras normalisbs em
disponibllidade.

S unico. O Governo [arã noya. distribuição das cadei.
ras d'instrucção primaria da capital, conforme as IlP,(essi-
dades da população das duas freo J zias, seos l.Í;trictJs e
bnirro~: revogadas as dispo:-;ições contrarias,

Mando, portantl', a todas as autoridades a quem o co-
nhp,.Lnento o eXt~cução da referida Lei pertencer, que a
e la.pram e façam cumprir tão inteiramete como nella se
~)I1Wru. O Sl'cretariQ desta província li. taça. imprimir, ~q.
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blicar o corrar .. Dada no Palacio da Prosldencia da' Pro ..
vincia de Minas Geraos, aos vinte e um dias do mez da Se-
tembro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cb.risto de mil oitocentos e oitenta e um. sexagesimo da
Independencia e do Imperio.

JoÃ.o FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
Luiz José de Oliveira a faz.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 22 de OutG-
bro do 1881.

Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N." 2782-DE 22 DE SETEMBRO DE 1881.

Declara quae8 as freir~ezia8 ~que compõem o monicipio de Dores tia
IndaJá, eque a LeI n, 26;>( de 4de Novembro de 18~Ocreou li eo-
marca do Abaetó composta dos municípios do Abaoté li Dores
do Indaià.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos Se-
. nado r do Imperio e Presidente da Provincia de Minas' Ge-
raes: Faç? Sa?el' a tod?s ?s seos habitantes, que a Assem-
blea Legislativa ProvlDclaI decretou, e ou sanccionei a Lei
seguinte:

Art. 1.- ~s freguezia~ que .compõem o municipio di
Dores do lndalá, creado pela LOI n. 2651 do 4 de Novem ..
bro de 18S0, são as de N. S. da Luz do. Aterrado e S.
.José do Cor rego do Anta, desmembradas do municipio de
Santo Antonio do Monte, e N. S. da Serra da 'Saudade do
In,daia, desmembrad~ do municipio do Abaote, e que deno-
mmar-se-l1a freguezla de N. S. das Dores dú Indaiá.

S 1.. A Lei n. 2651 de 4 de Novembro de 1880 creou
a comarca do Abaeté, composta dos municípios do Abaetá
e Dores do Indaiã..

Art, 2.. Revogam-se as disposições contrarias.
~fando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nheCimento e execução da; referi(~a ~eí pertencer, q ua a
cumpram e façam cumpnr t,1.0 ll1tetramente como nel-
la , s~ cr)nte~. O Secretario desta Provincia a faça. im..
prlmtl., publicar e COITer. Dada no Palacio' da Presidencia
d~ Provinçia de Minas Geraes, aQs vinte e doi~ dias do me~

\
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1 S t bro do Anno do Nascimento de Nosso Senho~ Je~us
~~r~st~lJ de mil oitocellto~ e oitenta e UUl, sexagesullo da
lndopendencia e do ImperlO.

JoÃO FLORENTINO MEIRA DE VA.SCONCELLOS.

Para V. Exc. vor. .
Luiz José de Olú;ewa a fez.

Sallada e publicada nesta Secr9taria aos 22 de Outu •.
bro de 18'n. . d B 'i

Cam ilo Â ugusto Marta e rz o.

LEI N. 2783-DE 22 DE-SETEMBRO DE 188l.

Crêa uma escola normal na cidade de Uberaba.

, O Doutor João Florentino Meira de V~sconcel1os" So-
nador do Imperio e Presidente da l~rovlllcla de M"X~s
Geraes: Faço sabor a todos ?s seos habitantes, ~ue.a ,~-
semblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanCClOnel a
Lei seguinte: 1 'dade

A ti. E' creada uma escola norma na Cl
de Ub~;ab;, distinada ~ preparação de pessoas que se
destinarem ao mag:steno.

S 1.0 O curso da escola será de tres annos, com-
rehendendo as materias que formam o curso da escola

P I da call1tal e distribuidas pela me,sma forma.
1Jorm~'\ 2, o Poderã~ ser admi ttidas a ma tncula e freq ue~-
tal' o curso pessoas do ,ambos os sexos, sendo as respecti-
vas lições dadas promlSCUanJento. .

S 3 o Esta escola formará uma sexta séde d~ Clr-
cunscri 'ÇãO littcraria da provincia, e no11a hav~l'a um

p , om a denomin3ç-ão de escola pl'll,tica, su-curso aUllexo, c I' d t c' pitalbordinado às mesmas regras da e:::co a pratlc<l: as a, lJ .
. A.t ~. Revogam-se as disposições contrarIas.

. l\1~ . t. portanto a tc,das as autoridndes a quem o
1 • ~ln( ato C exec~ção da referida Lei pertencer,

con leClmnernI'flln e r'lç'lnl cumprir ião inteiramente como nel-"ua a CUI " J' •• ,. f '
}'! t'e r O \;.'ecl'et'lrio desta Prov:nCla a aça lIn-a se CCHl I 1 u' I ' d p, J .' d

., blica e correr Dada no Pa amo a I e~1 on-
~i:~I~~r 'p~~v incia de Minas' Geraes aos, vipte e dou~ dias Sdo
me~ de Setembro do AnDo do. Ta Cimento de Nosso e.•
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Ilhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e um,
xagesimo da Independencia e do . Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
Luiz Jose d~ Oliveira a fez.

S121lada e publicada nesta Secretaria aos 22 de Ou
bl'O do 1881.

Camillo Augusto },[m'ia de B"ito.

LEI N. 2784-DE 22 DE SErE~1BRO DE 1881.

Crêa o municipio do Jacuhy; transfore freguezias e fazendas
uns pam O~lt:O:~mUlli~ipios, e restabeloco as antigas di\'isas e
tre os mUlllclpLOS do ~ucramollto o Araxá.

o Douto!' JoJo Florentino l\feim de Vasconcellos Senad
do Imperio e Presidente da Provincia do Miuu,,;' Gerae
li'aço :mber a todos os' seus habi tan tes, tI ne a AssembJea L
gislativa Provincial decl'etou, e eu sancclOnei a Lei seguint

Art, l.. E' l:l'ea.do o municipio de .!acllhy, COlllpr)s1
das f.regue,jas dH S Carlos de Jaellhy, el«vad t Ú "at gori
de vllla, da ele .\fonte .santo e da do ~ I'ed ..o du unl;LI', de.
mombl'adas, aq uelJas do 1IIullicipio de S. .seba.stJ<'.' . P'I r,lis
e esta. do de Cabo Verde.

S 1.0 Este municipio pertencel'á ~tcor ';r:." •• .I'SO
e nelle havel'à todos 0S otIicios de justiÇ.l ~I •• "." 'I' Le
' Art. 2.• E' desmembrada do 1llunicipio do U:ll'IllO d
Rio Cla!'o e annexada ao de Passos a froguezia de S. SebastiIida Ventania.

~ 1.0, ,E' igualmente desmembrada do municipio di
Pus.sos e ll1corporada ao de S. Sebastião do Paraiso'
freguezia de Dores do Aterraria.

Art. 3.. As fazenda3 do tenente Florencio Ro,lrigue
Nunes ficam transferidas do município da Formio-a para
o do PiulIlhJ'. :;,

Art. 4.° E' rIerogado o art. 2. da Lei n. 179
de 25 de Set<:mbro de 1871, c rc,tabelel:idas as antiga'
divisas ontre os muuiciplOs do' SacI'a/llento e .t\raxà.

Art 5.. Revogam-se as disposições contral'ias.
' Maudo, portanto, a todas as autoridades a quem
conhecimento e execuç;Io da referida Lei pCI'telicer
C),ue ~ cumpram e façam cumprir t~o in~eirame~te com'
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ncHa se contem, O Secretario desta Provil,lcia a faç~ im-
primir' publicar e correr. Dado no Pala~1O da P['esld~n-
eia da Provincia do Minas Geraes, aos vlllte e dous dIas
do mez de Setembro do Anno do Nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sexa-
gesimo da e Illdope~dencia e do Imperio.

JoÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCON8ELLOS.

Para V. Exc. vel'.
Luiz Jose de Olivelra a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 22 de Outu-
bro de 1881. ,

Carnillo A ug'Usto llfm'ia de Brlto.

LEI N. 2785-DE 22 DE SETEMBRO DE 1.881.
Cren os muuicipios de Sant'Anna do nambu~y ,o de S,João Baptista do

Presidio e o do Espirito Santo da Yarglnha.

O Doutor João Florentino Meira de. V.asconce~los, Se-
nador do Imperio e Presidente da P.rovlncla de Mlllas Ge-
rae3: Faço saber a todos os seus habItantes, que, a ~ssem~
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanCClOnela Lei
seguinte: , . . ,

Art, 1.. E' creado o munlclplo de Sant Anna do Bam-
buhy, composto d~ fregu~zia de Sa~t'Anna do Bambu~y,
elevada á categoria de vllla, da do 1orto Real de S. Fran-
cisco, dosmembrãda do muni?ipio da Formiga, e da ,d~ ~.
Roque, desmembrada do de ~lUmhy, ficando este mUlllClplO
pertencendo á comarca do RIO Gr~nde. . , .

~ 1.0 Em quanto não se instajlar o mUlllClplOdo Bam-
buhy, a freguezla do Porto Real fica pertencendo ao mu-
nicipio do Plumhy. , • . .

Art. 2.° São igualmente creados os ~egum.es mUlllCl-

pios: d P . \' tS 1.0 O de S. Jqão Baptista .0 reSl! I?, comp.os o
das freguezias deste nome, e,levado ,a catpgorla de v~lla,
da de Bagres e da de.S, Jo~e do Belr;OZ?, d(),~embrad~s
todas do termo de S. JanUUrlO de Uba, ticando este 110\0

nlunicipio pertencendo á comarca de U~á.
~ ~~o 2 do Es~irito Silllto da Yar9lUha, composto ela.

:;7
freguêZill. desta nome, elevada â Clltegol'la de villn, e da do
Carmo da Cachoeira. dósmombradas, a primeira do munici-
pil) de Tl'es PO:ltas e a segunda do de LuVI'us, ficand,) este
novo municipio pel.tellcendo à qomarca de Tres Pt'litt.S.

Ar!. 3,0 Haverà nestes nuv,Os municipios todos O' of-
ficios de justiça crendos por lei, e a inslalIação de cada
um delJe~ terá lugar, logo que forem pejos respectivos ha-
bitante¥ offerecidos à provincia, e por (jsta aceitos, os edifí-
cios nece~sarios pura cadêas, casas de camara e escolas de
instrucçllo primaria de ambos os sexos.

Art. 4.° Ficam revogadas as dispo-ições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como neHa se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palaeio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aqs vinte e dous dias do mez de Setem-
bro do Anno do Nascimento de Nosso Senhol' Jesus Christo
de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da Indepen-
dencia G do Imporio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
Luiz Jose de Oliveira a fez.

Sallada e publicada nesta Secretaria aos 27 de Outu-
bro de 1881.

Camillo Augusto M m'ia de Brito.

LEI N. '2786-DE 23 DE SETEMBRO DE 1881.

Manda contar para a aposentadoria do professor da paroehia da Barril
Longa, Augusto Cesar dos Santos, o tempo em que servio como
agente do correio da mosma freguezia.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Império e Presidente da Provincia de Minas Ge-
raes: Faço saber a todos os seos habitantes, que a As-
sem blea Legislativa Provincial decretou, e eu shncc~onoi
a Lei seguinte:

Art. unico. Alem do tempo. do magisterio, para a
aposentadoria do professor da parochia da Barra Longa, do
município de l\íarianna, Augusto Cesar dos Santos, o Gov6r.
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mandarA CO!.tUI' 1'1 tempo em que este professor servio
:lgente do corrtJlO da mesma freguezia; revogadas as dis-
tções contrarias.
.l\'1~llClo,portanto, a todas as autoridades a quem o
hecllneato e execuçào da referida Lei lJertt:ncer. quo
mopram e façam cumprir tão inteiramente comu nella
ontem: O Secretario desta Provincia a faça impri-
, publIcar e correr. Dado no Pulacia da Pre.,idencia da
v1IJcia de dinus Goraes, aos vintGl e tres dias do mez !le
.mbro do ~nn:o do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Isto de mil oitocentos e oitenta e um sexaO"esimo
ndepondencia e do Imperio. 'I)

JóIo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
Anacleto Queiloga Martins Pet'eira a fez.

o Sellat1.\ .e publicada nesta Secretaria aos 27 de Ou-
'0 de 1881. .

Carnillo A ugusto Maria de Brito.

L •.. ' ') 87-DE 23 DE SETEMBRO DE 1881.

j'isa o h(Jsid'~ntl:' da Provincia a aposentar <i prc,fessor Al}tonio
rhonJõ.z dos h.els com o ordenado cOITespondente, levanrlo-lhe
nl.conta o tempo de e,nsino p"l.ticular, ü a melhorar a apose ta-
lorla do professol' Jose Lourenço E.tani~láo. , ,

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos Se-
r do Imperio e Pl e,.idonte da Provincla de Mina~ Ge-
F~ço ~.aber a todo~ os seu~ habitantps, que a j\:;~om-

.LeglslatIva .ProvlIlc\al decretou, e eu "ancciul1oi a Lei
mte:
Art. unico. E' o Presidente da Provincia allt(Jri~arlo:
S 1.0 A aposentar o professor Antonio Th"maz dos
com o ordenado correspondente ao ~eu tempo de exer-
, o levando-lhe em conta t0do o periodo em que ex-
) o magisterio particular.
S 2.° A m~lhorar a apo~entadoria do profe~sor José
enço Estal1lsIáo, .levando-lhe em con ta o tem po que
provar haver IecclOnado particularmente' revüo'adas
,posições contrarias. ' t)

Mando, pOl'tànto, 1\ todas as autoridades n quem o
ccnhecimento e execuç:1o da referida Lei pertencer,
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nel-
la se contem. O Secretario desta Provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no Palaeio da Presirlen-
cia da Provinciade MinasGeraes,aos vinte e trel> rlias do mez
de Setembro do Anna do Nascimento de Nosso Sonhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sexa-
gesimo da Indepelldeneta e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

,Para V. Exc. ver.
Luiz José de Oliveim a fez.

Sellada' e publicada nesta Secretaria aos 27 de Outu-
bro de 1881.

Camillo Augusto Maria ele B"ilo.

LEI N. 27~8-DE 24 DE SETEMBRO DE 1881.

Autoriaa o Governo a concedor ao cidadão Anfonio Luiz Ca~tnno
da Sil va privilegio excusi vo por 60 ann08 para cons lt'ucção,
uso e gozo de uma ferro-via de bitola estreita, da cidado de
Lavras do Funil á freguezia. de Santa H.ita da Jacutingn, mu-
nicipio do Rio Preto.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Sena-
dor do Imperio e Presidente da Pl'Ovincia de Minas Geraes:
Faço saber a todos os seu~ habitantes, que a Assemblea
Legislativa Provincial decretou. e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Art. l.0 E' o Presi,lente da Provineia autorisado:
S l.' A conceder ao cidadãO Antonio Luiz Caet.ano da

Silva, ou á empreza por elle organizada. privilegio exclusivo
por 60 annos para constrllcção, uso e gozo de uma ferro-vi.a
de bitola estreita, com ponto de pártlda na cidade de La-
vras do Funil, e terminando no lugar quo mais conve-
niente for na freguezia de S'mta Rita da Jacutillga, ~10mu-
nicipio do Rio Preto.
~ 2.' A garanti I', durante o prazo do privilegio, os juros

de 7 r. ao anno sobre o capital elTectivamente empregado e
não excedente de quatro mil contos de réi!:l.

Art. 2.' O conce~sionario. desde que a renda Iiqllirhl.
ja empreza exceder de 9 % annuaes, restituirà à. província
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})t'oporcionalmênta as quantias por êsta adiantadas a-titulo
de garantia de jUl'OS, determinada no paragrapho antece-
dente.

Art. 3. Revogam-se as disposições contrarias.
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
nella se contem. O secretario desta Provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presidén-
cia da Provincia de Minas Geraes, aos vinte e quatro dias do
mez de Setembro do Anno do Nascimento de. Nosso Senhor
Jesus Christo, de mil oitocentos e oitenta e um, sexa-
gesimo da Independencia e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS. .

Para V. Exc.
Luiz 'José de Oliveira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria a.os 27 de Outu-
bro de 1881.

Camillo Augusto Mar"ta de Brtto.

LEI N. 2789-DO 1.. DE OUTUBRO DE 1881.

Autorisa o Governo a conceder a subvenção de g:OOO$OOOpor kilo-
metro á companhia que organizar o tenente coronel Gentil
'José de.Castro, concessionario da estrada de ferro do Jequitinho-
Ilha.

o Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Ge-
raas: Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Art. unico. E' o Gover,no da Provincia autorisado a
conceder a subvenção de 9:000$000 por kilometro de estra-
da c('ostruida á companhia que organizar o tenente coronel
Gentil José de Castro, para o,fim de construir uma estrada
de ferro, á margem direita do Rio Jequitinhonha, e de
conformidade com o privilegio concedido; revogadas as
disposições contrarias.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça Imprimir, pu-
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bUcal' e correr. Dada no palacio da Pl'e!lidencia da Pro ••
vincia de Minas Geraes, ao primeiro dia do mez de Outubro
do Anna do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
de llIil oitOC8ntos e oitenta e um, sexagesimo da Indepen-
l1encia o do Imperio,

JoXo FJ.OllENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. E~c. VOI",
Lul: Jose de Oliveim a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 27 de Outu-
b~o de 1881.

Camilll) Augusto Mar'la de Brito.

LEI N. 2790-DO l.. DE OUTUBRO DE 1881.

Gal'ante aos concessionarios da estrada de ferro do Aventureira, 0\1
li Companhia por elles organizada, os juros de 7 %.

O Doutor João Florentino Moira de Vasconcel1o" Se-
nador do Imperio e Presidente da Provlncia de Minas Ge-
raes: Faço saber a todos os seos habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sancciollei a
Lei seguinte:

Art. 1.. Fica'concedida aos concessionarios da estl'a-
da de ferro do Aventureiro, ou a. c(,mpanhia POt' elles (Ir-
gan~zada, a garantia de juros de 7% sobre o capital que ef.
fectlvamente empregarem na construcção da estrada at~
ao maximo de setecentos e oItenta contos. '

Art 2.. A t3:,trada tera a bi tola do utn metro en tre tri-
lhos, e deverá ficat' concluida no prazo de dous annos, a con-
tar da data da iniciação de seus trabalhos.

Art. 3.• A garantia do juros concedida [Jor esta Lei
considerar-se-ha fi nda no Pl'aZO de dHz annos, e o reem bolso
da província pelos juros adiantados far-se-ha nos termos
do art. 17 da Lei n. 2545,

Art. 4.. Ftca o Governo autorisado a, de accordo
com 08 concessionarios, modificar o contrato de 6 de No-
vembro de 1879, para acommodal"o as disposições desta
Lei, rer!uzindo o prazo do privilegio 11 50 anl1os.

Art. 5." Revogam-se as dispo,ições em contrario.
l"J~IHlo, portanto, 11 todas as autoridades ;'. quem o

conhectmen to e execução da ruferida Lei pertencer, que
a cumpram e façam comprir tão inteiramente C(}IllO nella



e contein, O SOCl'êtal'io desta Pl'oV'incia a ,faç!t ,impt'imir,
lublicar e correl'. D.l(1:1 no Palacio da P,resldtlIlCla da Pro4

'illcia de Minas Gerae." ao primeiro dl1\ do mez de Ou.-
ubl'o do AIJOO do Nascimento de NlJsso Senhor. JEolSUS
Jhri"to de mil oitr)ceatos e oitenta e um, sexagesul10 d~
nJelJeudencia e do lmperio.

JOÃO FLORENT~NO Mr;lI\.A DE VASCONQ&LI.OS.

Para V. Exc. ver.

Luiz Jose de Oliveim a fez.

Sanada e publicada nosta Socretaria aos 22 d~ OU4

ubro ~e 1881. "
Camillo Augusto 11{&wtade Brtlo.

LEI N. 2791--DO ,Lo nE OUTUBRO DE 1881.

~lltorisa o Governo a contratar com a com~anhia M~f!aa~~tr~~~r~
vincia do S, Paulo, o prol.ollgamento a respec direita do Rio
ferro pelo territorio minmro, desde a mar~e~
Grande até á margem esquerda do Paraua y a,

O Doutor João Florentino Meira de. V:asconce~lo~, 5e~
'adol' do lmperio e Presiden te da P['QVIllCla de rr1tnAa~ e
. I b't t (ue a ssem4'aes: Faco sabor a todos os seús la I ctn es: 1,. . a I ai
.lea LeO'i~la tiva Provincial decretou, e eu :saneClOnel •o
eguinte:

Art. 1,. O Governo fica au torisall0 a contratar com
. companhia l\:Iorryana, da provincia do S. Pa~lo't~r~~~:
iOnrr1l.mento da r~spectiva estrarla de ferro PGeo d tA'

O' l' 'eita do RIO ran e a t1a.'io mineiro, desde a m.arg~m (11' ,

'largem e:squerela dO' 2aranahyba. b ,'0' i h
. ">:: 1 o A cidade (}e Uberaba será ponto o 110(\( o (~'

::; . t 'e celebl'ar em e:x.ecuçaoespect.iva linha, e no Cl)n ,tra () que ~.. .
e~ta I ai o Governo p DG'erá c(lnceder. I
" . '...[1, a constrncci'[o (a as.] o O privi1(l(TIO e}'clu~l\(\ p.'u, ".

. 'o' d 'na de 30 lu1omotros,"urla e para a explora(;iío e um<l zo_ '
cont:H' de cada eixo d..a lil.lh~l, ~01' .bO allno> orta~âo elo

2,0 Isenção de irnpo~to~ l-'rovlnclaes de Imp t<

la teria1 necessario p: .l.l'~ a COI. ,strl1cç1Í~. sobre o capi tal~.:.oGarantia de jU'l')S annlla .•' dê 7 %

lua for etl'ectivllmente empregado, por tl'intaannos, atê ao
maxim! de 5,000;000 '000, devendo cifoctuar-se em dinuei-
1'0 o I'"spect~ vo pagamen to.

Art. :2" Si o Guvel'llo nio dlegar a accorcio com a
cOlllpall!lia Mogyana, pudera eOlJce.ter o PI'IVt!ogio a qual-
qUl.jJ' ou tra OllJpreza 'I ue mdhol'es Cu u(lições offtlrecur;
l'llvllga,las as dispo:-;ições em contrario.

Mando, portanto, 'a todas as autol'idarles a quem o co-
nhecimento e ex"cuçào da reror'ida Lei pol'tellcer, que
a cumpram e fnçam cUlllprir t:l0 inteiramente como nella se
coutem, O se<:retario de~ta Provillcia a faça imprimir, pU
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blicar e correr, Dada no Palaeio da Prtlsidencia da Provin-
cia de Minas Gera0,';, ao primeil'lJ dia do mez de Outubro
do Anna du Nascimento de N()s~o SenhllI' Jesus Chri:sto de mil
oi~(Jcelltos e oitenta e um, sexagesimo da lndependencia e
do Imperio.

JOÃo FLORE~TINO MEIRA DE VASCONCELLOS.
Para V. Exc, ver.

Luiz José ele Oliveira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria ao:; 27 do Outu.
bro de 1881.

Camillo Augusto !fIaria ele Bn'lo,

LEI N. 2702-DO.1.0 DE OUTUBRO DE 1881.

Autorisa o G,H'erno a despender divel'sas quan tias com obras pu1>licas.

O Dontor Joào) Florentinl) :VIeira de Vasconce~ll):. Se
naflor do Impedo e PrGsidonte da Pro\'incia de [\,Iiu:ls Gtl-
riles: Façv "ab::jC a todos os seo" hau:tantes. lIU,) a ;\.,;SOlCl-
hlea Lpgis!ativa Pro\'illcial c!l:leretou, e eu sanc<..:ionei a Lei
segu'utc:

Art. 1.0 E' o Gove:'ilo na Província autorisal1o a des-ponder:
S 1.

0
A quantia de 3:0UO$000 com a constl'ucção tle um

cemiterio na cidarle (Ie Santa Luzia,
S ~,o A rio 2:000$000 COIIl as úbra~ da igrqja matriz de

S. Franciscl) rio Gloria, do municipio de S Panl0 do MUl'iahé.
!3 3 o A quantia np.CR~:-a!"ia para os reparos da e:-tl'al!a

que Vile da cidadfl tle Jagu:J.I'yas raias da /J1'O'.'inciu do S,
l)a:.lI,), fl CIJTn (Iireec:10 <i. ci(b,l~ de Pín.jamlJ11hall~~ lha.

S 4.
0

A do 4:JJv, JvJ com a abertura do UU):! estrt.da na
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serra. de . José d'El.Ray, ligando a respectiva estaçlto da
estrada de ferro ás fl'Pguezia:! da Lagoa Dourada e Lago.

~ 5,. A de 3'000$000 com a conclusão das obras da
cadêa da cidade do Bom Suceesso.

~ 6.0 A de 4:000~OOO com a cO:lclusão das obras da
igreja matriz da cidade do Bom Fim.

~ 7.0 A quantia necessal'ia com a construcção de uma
ponte sobre o !tio OarandahJ'. no lugar denominado Oa-
choeira,

~ 8,0 A de 6:000$000 com a abertura de uma estrada
entre as cidaJes de Baependy e Ayuruoca

~ 9,0 A de 2:000'000 como auxilio as cbras da igreja
matriz da cidade de Baependy, e 1:000$000 com cada uma das
matrizes de S. 'l'homé das Lettras, S Sebastião da Encruzi.
lhada e Oonceição do Rio Verde.

~ lO, A de 2:000$000 com a canalh;ação d'agua potavel
da cidade de S. José do Parail>o,e 4:000 000 com a de S. Sebas-
tião da Pedl''\ Branca,

~ 11. A de 2:000$000 com a construcção de uma ponte
sobre o Rio do Peixe, no municipio de Entre Rios.

~ 1~. A de 2:000$000 com os reparos da ponte sobre o
Rio l)ardo, na estrada que vae de Oaldas a S. José dos Bo-
, telhas.

~ 13 A de 4:000$000 com os reparos da igrflja matriz
de Uberaba.

~ 14. A quantia neces3aria com os reparos da estrada
que da cidade de Jaguary vae às raias da provincia, com
direcção a cidalle l1e Bragança, em S. Pau\l>.

~ 15. A de 1:000$000, entregue à. respectiva commis1lão,
com a conclusão do eemiterio da. t'reguezia de S, Oaetano do
Ribeirão Abaixo, municipio de Maria!lna.

~ 16, As quantias necessarias com a ~onstrucçi1'o da
uma ponte no Rio Bambuhy, no lugar denominado POI'to do
Cassiano, e de outra sobre ° Rio de S. João, na estrada da ci-
dade GlePitanguy á Barbacena,

Art. 2.° O Governo mandarà construir uma ponte so-
bre o Rio das Velhas, entre as freguezias da Casa Branca e
Sant'.Alína, no municipi.o do Santa Luzia.

AI't. 3,° Revogam-se as disposições~.:lontrarias.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o'co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
public-lr e correr. Dada no Palaeio I da Presidoncia da
Prov incia de Minas Geraes, ao primeiro dia do mez de Ou-

- ri-
tubl'O do Anna do NascirnentQ de 1 TOSSO Sonho r Jasu s
Christo da mil oitocentos o oitenta e um, sexa"'esimo da
Independencia e do Imperio. o

JoÃo FLI)REN'l'INO MEIRA, DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
Luiz Jose de Olivei1'a 3 fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 27 de Outu:
bro de 1881.

Gamillo Augusto M ar'ia de BI'itO.

LEI N. 2793-DE 3 DE OUTUBRODE 1881.

AutOl'isa o Governo a indemnisar o thesoul'eiro das loterias pro-
vinc~aes, Car!os ,Gabriel. Andrade, do que despenoeo COlO o
serviço da pl'lffiOlra lotena. "

O Doutor João Florentino i\Ieira de Vesconcellos Sena-
dor do Imperia e Presidente da Provincia de ;\linas Gerae::;:
F~ço ~aber a t~do~ os seus habitantes, que a Assemblea Le-
gls.latlva ProvlOclal decretou, a eu sanc..:ionl)i a Lei se-
guIO te:

Art. 1.0 E' o Governo da Provincia autorisaclo a in-
demn.isar ao thewureiro das loterias provinciaes, Carlos
G,abnel A~ldrade, o ~ue provar haver despéndido no ser-
ViÇD ~\:llatlv~ á acqubi~ão e venda de bilhetes d,t prill1eira
10~erIa m;nelra, con~~(ltda a beneficio da igreja matriz do
JU1Z de Fora, qua deiXOU de ser extrahida, por motivo in-
dependente da vontade 90 mesmo thesoureil'o.

Art. 2.' F'ei~a a liquidação fiscal das despezas, como
o prescrevem as leiS que regulam a conce3são da lotaria"!, .,
correl:a o pagamento pela'verba do n. 8 S 12 do art. 2,'
da 1M 11, 2716 ela 18 de Dezembro de 1880, que para
esse effelto tica ~upprida C')IO o necessario credito.

Art. 3,° IVwogam-so as disposições em contrario.
M~ndo, pIH'tunto, a todas as autoridades 'a quem o

conheCImento 6 eXHcuç,'íO da referida Lei pertencor, que a
cumpram e faç:1l11cumprir tão Inteil'amento como nelta lie
se c?ntom. O Secretario desta PI")vincia a faça imprin:ir,
publIcar e correr. Dada no Palacio da Presill,encla da Pro-
vlncia da Mlllas Geraes, aos tres dias do mez de Ou tu-

, ,pro d~ Anna ~o ~a$cim~nto ele ~'QSSO Senlv r Jesus ChristQ
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do m'l oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da h~~epen-
dencia e do Imperio. .

JOÃo FLOREXTINO ~irEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
Lui.z Jose de OlilJeú'a a fez.

Sellada e puulicada nesta Ser;retul'ia aos 24 de Outu-
bro de 188!.

Camillo Augusto Maria de Bl'ito.

LEI N. 2794-lJE 3 DE OUTUBRO DE 1881.

Cl"ên na cidade de S••bará uma escoh normal, nnnexa ao extemato
alli existente, com o mesmo regimell da esc(lla normal da capital.

O Doutor Jorio Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas
Gentes: Faço ~aber a todos os seus habttantes, que a As-
semblea Legislativa ProvlIlCial decretou, e eu :;anccionei
a Lei seguinte:

AI,t. 1.0 Fica creada na cidade cie Sabará uma es-
cola normal, annexa ao externato alli existente, com o
IDasmo. regimen da escola normal da capital.

Art . .2,0 O corpo docente desta e:;cola será tirado
d\'ntre os professores de iguaes materias do externato,
que perceberão, alem dos ordenados que vencem como
profes-ores daq naIle estabelecimento, mais a gl'a ti ficação
de 500'4'000 pelo serviço accrescido com o exercicio nas
cadl~il'as da referida escola.

S 1.. Exceptualll-se os 1'0 iess0res das cadeiras de
geumetl'ia e deseuho liul3ur, e de instrucção moral e pe-
tl:lgogia, que serão nomeados por concur~o, e cujos ven-
cimell tos serão de 900$000 alinuaes. .

S 2.0 Das quatro cadeiras de instrucção primaria,
e!.istentes na mesma cidade, duas, ~endo uma para o
sexo masculino e outl'a pal"a o feminino, serão, a arbitrio
do Gú\'orno, annoxadas á e.,cola normal, como aulas pra-
ticas. e servidas pelos I"ospecti \"os profeswros, q ne p"r-
cebtl:','[o, alem de seus act.u<lps ordenados, mais a grati-
ficação de 300$000 annuaos cada um.

Art. 3.0 As despezas com aluguel ou compra do
Fredi9 em q,ue deve fllnccionnr esta escola!moveis e utçUl3is

- -4i-

sel'ito feitas pelos povos, seni ônuS algum pecuuiurio por
parte da provincia.

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a qU(jm o co-

nhecimento e execuç,lo da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como neIla 50
contem. O Secretario do:;ta Provincia :l f,lça imprimi!', pu-
blicar e c\)l'rer. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos tres dias do Illez de Ou-
tubl'Odo AI:110 do Nascimento de Nosso Sonhol' Jesus Ch!'i:;.
to de mil oitoceutos e oitenta e um, sexagesimo da Inde-
pendencia e do IlIlperio.

JoIo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLO•

Para V. Ex.c. ver.
Francisco Lopes AIartins a fez.

Sallada e publicada nesta 8ecl'etaria aos 27 de Outu .•
bl'O de 1881.

Camillo Augusto Maria 'de R'rito.

LEl N. 2795-DE 3 DE OUTUBRO DE 1881.

Autorisa o Presidente da Provincia a conceder, desde ja, ao thcsouroirn
da directoria da fazenda prOVIncial, mais a gr:ltiticaçrLo de iOO$OOO
annuaes.

O Doutor João Florentino Meira (lo Vasconcellos, Se-
nador cio Imporia e PI'esitlente da Provincia de Minas Ge-
raes: Faço saber a todos os ~()u:; hauitantes, que a Assem .•
blea Legi:;lativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguin te:

A!'t. unico. Fiea o Prcsi,lente da Pro\'Ínc:a auto-
risado a conceder, desde ja, ao thesoureiro da dir"cctoria
da fazenda provincial mais uma gl'atificação de 700$000
annuaes, a titulo de compensação das quebras que possam
dar-se; !'evogadas as disposições 8m contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a qUOlfi o co-
nhecimento e execuç:1o da referida L9i pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
conteJll. O Secl'etario desta Pl'ovincia a faça imprimir, pu-
blicar e cOrl'er. Dada no Palae:o da Presidencia da Pro-
vincia de ~tinas Geraes, aos tl'es dias do me;: de Setem.
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bro do Anno do Nascimento de Nosso Senll01' Jesus Cllt'isto
di:l mil oitocentos e oitenta e um, sexagesim,) da Indepen-
dencia e do Imperio.

JOÃo FWRENT1NO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
Luiz Jose de Oliveira a fez.

Sellaria e publicaria nesta Sect'etaria aos 27 de Outu-
bro de 1881.

Camillo Augusto ilf a1'Ía de Brito.

LEI N. 2796-DE 3 DE OUTUBRO DE 1881.

Autorisa o Governo a conceder a Fl'ancisco José Pedro Lesu, ou â.
companhia por eUe organizaJa, privilegio exclusivo pam. con-
l;truçíio, uzo e gozo, por cincoenta annos, de uma estrada de fer-
r0, que, pal,tindo do ponto mais conveniente da estrada de ferro
de ypedl'o U, no valle do Paraopcba, vá ter á ponte do Miranda,
nas proximidades da cidade dePitanguy.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do lmperio e Presidente da Provincia de Minas Ge-
r.les: Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
sembléa Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei
a Lei seguinte: . '

Art. LO E' o Governo autorisado a conceder a Fran-
cisco José Pedro Lf~ssa, ou á companhia POI' elle organizada,
privilegio exclusivo para construcção, uzo e gozo, por
cincoenta annos,' de uma estrada ferTO de bitola de um me-
tro. que, partindo do ponto mais conveniente da estrada
de Pedro II, no valle do Paraopeba. vã ter á. ponte do Mi-
ranna, nas proximidade£; da cidade de Pitangu.}'.

ti 1.0 E: ainda autorisauo a conceder paI' trinta annos
a gal'antia de juros até sete por cento ao anno sobre o ca-
pital que efI'tlctivamente se empregar na construcção da es-
trada, até uo maximo de nove mil contos, e preferencia, em
iO'uaillado de condições, para a construcção do prolonga~
~en to (~ramaes da referida estrada.

~ 2 o O pagamento dosjul'OS garantidos sera feilo em
dinliei ['(), den tro de tres mezes depois de findo cada se-
ll1estre, e p3la demora mais seis ;>01'cento ao anno.

S ~ o O privilegio abl'angeni. uma zona de trinta ki-
lOJnetros para cada lado do eixo da linha construida.

~ 4,.0 1'19vQntr"to que .for eelebl'ado entre o GoveruQ
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e o concessionario, seriro guardadas, alem de todas as condi-
çõos que forem necRssarias para perfeita garantia, tanto do
Govemo, como do concessionario e dos di rei tos adq ui ridos,
mais as .,egnintes: La O Governo terá. junto à estl'ada
um engenhei 1'0 fiscal, cujo ordenado, fixado pelo Gover-
no. de accordo com o concessionario, sera pago por este: 2 .•
Isonção de impostos provinciaes sobl'e as machinas e ma-
teriaes necessat'ios para a construcção da ostrada.

Art. 2.0 Ficam revogadas a Lei n. 2330 de 12 de Julho
de 1876 e mais disposições em contmrio.

Mairdo, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e faç,un cumprir tão inteiramente como nel1a se
contem. O 3ecre:aril) de~ta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Gemes, aos tres dias do maz de Outu-
bro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos e oitenta e um; sexagesimo da Indepeu-
dencia e do Imporio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc, ver.

Luiz Jose de Oliveira a fez.

Sal1ada e publicada nesta Secretaria aos 27 de Outu-
bro de 1881.

Camillo A ugusto Maria de Brito.

LEI N. 2797-DE 3 DE OUTUBRO DE 1881.

Ct'ea as cadeiras de italiano e al1emito no Iyceo desta capit •.•!.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, So~
. nador do Imperio e Pras,idente da Província de Minas Ge-
raes: Faço saber a todos os seos habitantes, que a As-
semblea Legislativa Provincial decretou', e eu sanccionei

. a Lei seguinte:
Art. unico. Ficam, dosdo ja, creadas as cadeiras

de italiano e allemão, que serão annexadas ao lyceo
desta capi tal; revogadas as disposições con trarias.

Mando, portanto, a todas as autoridàdes a quem o co~
nhecimeIlto ~ execu~lto da. referida Lei pertl;lucer, que~.
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CUl1l rum e façam' cumprir tão inteiramente ,com~ n.alla se
cont~m. O Secretario desta Provincia a faç~ lInpnlllll', lJU-
blicar e correr. Dada no Palacio ~a Pre::ndencla da Pro-
vincia de .Minas Geraes, aos' tre8 dias do mez de Ou.tu-
iro do Anno do Nascimeuto de Nosso Sen~or Jesus Chnsto
de mil oitocentos 6 oitenta e um, sexage8lmo da Indepen-
àencia o do Imperio.

t:JoÃo FLORENTINO MEmA DE VASCONCELLOS~

Para V. Exc. ver.
Luiz José de Oliveira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 27 de Outu-
bro de 1881, , ,

Camillo A ttgusto Marta de Brzto.

LEI N. 279S-DE 3 DE OUTUBRO DE 1881. 'r-

Concede ao engenheiro civil Lui~ Teixeir~ ~itt~ncourt S?briuho, .ou
li companhia por elle organizada, prl~l1eglO exclusIvo por CID-
coenta annos para COllstl'U~C;ào, cUdtelO e gozo de ,uma e~tr~:
da de forro de bitola estreita (um metro)~ que, parh~do, da c~
dade de Pouso Alegre, vá ter~linar nas rl>lla,s.da: pro\:lncl& de S.
P:.Iulo, no ponto mais conveniente do muolclplO de S. Btlnto do
Sapucahy-mil"irn. . .

O Doutor João Florentino Meira ~e yasconc~llos, Se •.
nadar do Imperio e Presidente da Pro,vUlCla de Mlllas Ge-

I racs: Faço saber a todos os seus hablt:mtes, qu~ a ~ssem:
bIea Legislativa Provincial decretou, o eu sanCClonel a LeI

, seguinte: . l' t' d
Art. 1.. O Governo provinela e a U Oflsa o a c~nce-

der ao engenheiro civil Luiz Teixeira Bil~e~lCo~r~ Sobl'ln~o,
ou á companhia por elIe organizada, pnvtlq~~lO exclUSIVO

I por cincoenta anHOS para .construcç,t?, custeiO e gozo de
'lIna estrada de Cerro de bitola lllstrel~a (u~ metro), que,
partindo da cidade de Pouso Alegre, va termlDar l1~S ralas
da provincia de S. Paulo~ 110ponto ,1I~a1Sconvelllente do
munlcipio de S. Bento do SapucahY-llllrlln. . .

Art. 2.. O' Governo garantirá ao conceSSlOnarlO, o~ à
companhia p')r elIe organizada, dentro ou fora do ImperlO,
pura aquelle fim, o juro ~e 7 % annua~s, por e"paço de
quinze annos, sobr~ o capital q u~ effeou vamen.te for em-
~re~~~o até ao rl1aXU"qO do dous ?1~1cç>ntos de rels,
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Art. 3 .• O concessionario fica com direito de prolon-
gar essa liaha até á cidade de Alfenus, sem garantia de
juros.

Art. 4.. O Governo não permittirá que se organize
empreza ou companhia para identica construcção, dontro
da zona de 30 kilometros de cada lado da directriz da
estrada e na mesma direcção. ,

Art. 5.. O Governo Pl'Ovincial requisitará dos po-
deras competentes a isenção de direitos de importação e
paga.mento de frete" para os materiaes fixo e rodante, que
forem mencionados no contrato que se celebrar entre o
mesm,) Governo e o concessionario, e de conformidade com
o Decreto n. 2237 de 3 de Maio de 1873.

Al't. 6.. O GUI'emo Provinciall'e(~uisitarà do Geral
os terrenos devolutas dentro da zon:1 mencionada no art.
5.•, para o concessionario ou companhia estabelecer nu-
c1ens coloniaes, d Ul'ilute o tempo deste pl'i vdeg:o, pelo
preço minimo mlmcionudo no S 2.. do art. 14 da
Lei n. 601 de 18 de Setembro de Icl50.

Ar1. 7. U Os trabalhos começarilo ddntro do prazo de
18 mezes, contados da data da assignatura do contrato, e
deverão estar coucluidos e a estrada aberta ao trafego no
prazo de 36 mezes, contados da data da inauguração dos
mesmos trabalhos, e, si por motivos .iustitica I'eis, não o
estiverem, o Governo mal'cara mais 12 mezes, fiudos os
quatls caduc"rá o privilegio. '

Art. 8.. As plantas e orçamentos serão apreseu-
tadas ao Governo para a sua appl'Ovação, dentro do
prazo de 24 mezes, contados da data da assignatura do
COOil'utO que fuI' celebrado entre o mesmo Gc>verno e o
concessiOnario, podendo, no caso de motivo justificavel,
ser pI'orogado por mais 12, iludos os q uaes cal! ucará O
pri vilegio.

Art. 9.. O Governo ~Ó celebl'ara contrato em vir.
tude da presente' Lei, depois que o concesslonario firmar,
com a provincia de S. Paulo, contrato que lhe conceda.
a construcç;1o e gozo de uma via ferrea, que, partindo
das raias desta provincia, vil. ter ao ponto de Caraguatuba,
ali outro mais proximo, e haja iniciado 011respectivos tra.
balhos.

Ar~. 10. Todas as dis,posições -relativas M conce~siq



Para V. Exc. ver.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Ge-
raes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou,e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Art. unica. A Lei n. 2334: de 12 de Julho de
1876,8Ó comprehende as machinas e "materiaes destinados
as industrias agricola e manufactureira; revogadas as dis-
posições em contrario. .

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pA1;:tenCElr,que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como ne11a se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimi,', pu-
blicar e correr. Dada no Pa1acio da Presidencia da Provin.
cia de Minas Gerae~, aos tres dias do mez de Outu-
bro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da Indepeu-
dencia e do Imperio. -

JoIo FLOREN'rINO MEIRA. DE VASCONCE LL08.

Para V. Exc. ver.
Luiz Jose de Oliveira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 29 da Outu.
bro de 1881.

Camillo Augusto il:la1'Ía de Brito.

Declara que a Lei n. 2334 de 12 de Julho de 18i6 só comprehende as
machiolls e materiaes destinados ás industrias IIgricola e ma-
nufactureira.

tubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu9
Chl'Ísto de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da
Indepondencia e do Imperio.

JoIo FLORENTINO MEIRA. DE VASCONOELLOS.

Para V. Exc. ver.
Luiz José de Oliveira ll. fez.

Sellarla e publicada nesta Secretaria aos 29 de Outu-
bro de 1881-

• Camillo Augusto 1lfa?'ia de Brito.

LEI N. 2S00-DE 3 DE OUTUBRO DE 1881.

Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI .N. 2793-DE 3 DE OUTUBRO DE 1881.

Luiz Jose de Oliveira a fez.
Sallada. e publicada nesta Secretai.'ia aos 27 de Outu-

bl'O do 1881.

na rio serão inteiramente applicaveis á sociedade ou com-
panhia que for organizada, ou a quem olle transferir ~s
direito:! que lhe competem em virtude desta concessão.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrario.
"Mando, portanto, a todas as autoridalles .a quem o

conheci monto e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façJ.m 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 Geraas, aos tres dias do mez de Outubro
do Anno do Nascimento do Nosso Sonho r Jesus Christo
de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da Indepen-
dencia e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

- 5'2-

Restaura o dis't:icto da Borda do Campo,no municipio de Barbacena.

O Doutor João Florentino l\Ieira de Vasconcellos, Se-
nador do lmperio e Presidente da Provincia de Minas Ge.
raes:Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
eguinte:

Art. unico. Fica restaUl'a~o o distl'Ícto da Borda do
Campo, no municipio de Barbacena, devendo suas divi-
sas ser darIas pela respectiva call1ura municipal, r9VO.
gado o art. 3 .• da L >i n. 123 de 14 de Março de 1839 o as
demais disposições em contrario. ' . .

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
Eub.lic>l.r e correr. Dada no ~alacio da Presidencia d~
l'>E?v\ncia. de ~1il1asGeraes, aos tres dia.s do meí< de Qij-
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LEI N. 280l-DE 3 DE OU'rUBRO DE 1881.

Crêa a froguozia de Nossa Senhora da Victoria dos Ferros.

o Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se~
nador do Imperio e Presidente da Província de Minas Ge~
raes: Faço saber a todos os seus habitantes, qúe a As-
semblea Legislativa Provincial decretou, e eu 'Sl>llcc:onei
a Lei seguinte:

Art. unico. Fica creada a freguezia de Nossa Se-
nhora da Victoria dos Ferros, com a sóde á margem e'3-
querda do Rio S. Antonio. e desmembrario o seI) terri~
torio do da freguezia de Sant'Anna dos Forros. municipio
ria Itabira, sAndo as suas divisas o mosmo rio; revoga-
das a's disposições contrarias. ,

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referiria 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 Presic!encia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos tr:es dias do mez de Outu-
bro do Anno do Nascimento (le Nosso Senhor Jesns
Ohristo de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo ,da
Independencia e do Imperio. .

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.
Para V. Exc. ver.

Luiz José de Oliveira a fez.
Sel1ada e publicada nesta Secretaria aos 29 da Outu-

bro de 1881.
Camíllo AuguSto Mal'ia de Bdto.

LEI N. 2802-DE 3 DE OUTUBRO DE 1881.

Autorisa o Governo a auxiliar com 5:000$000 a casa do misori-
cOl'dia da cidade da Cam panha.

O Doutor João Florentino Meira de VasconcellM, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia cIe ,Minas Ge-
raes: Faço saber a todos os seus habita-ntes, que a Assem-
b1e:1.Legislativa Provincial decretou, o eu sanccianei a Lei
seguinte:
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Art. uniao. E'O Governo da Provinoia autorisàdô

11 auxiliar, com a quantia de 5:000$009 II casa. de mise-
ricardia da cidade da CJmpanhu; revogadas as disposi-
ções contrarias.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida V'li pertencer,
que a cumpram e façam cumprir tilo inteiramente como
nella se contem. O Secretar'ia desta Prol'incia a faça im-
primir, publicar e co('rel'. Daria no Palacio da Presíden-
cia da Provincia de Minas Gemes, ao~ tres dias do
mez de Outubro do Anna do Nascimento de Nosso Senhor
.Jesus Chl'jgto, de mil oitocentos e oitenta e um, seXll~
gesimo pa Inuepenuencia e do Imperia.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS,

Para V. Exc.
Luiz José de Oliveira a f"z.

Sel1a(la e publicada nesta Secretaria aos 29 de Outu-
bl'O de 1881.

Camillo .Augusto Maria de Brito.

LEI N. 2~03-DE 3 DE OUTUBRO DE 1881.

Concedo um anno de licença Com ordena'do a Eduardo 'Carlo$ Vi.
lhana do Amaral, professor da cidade do Pouso Alegre.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Impel'io e Presidente da Provincia de Minas Ge-
rae3: Faço saber a todos os SI'lUS habitantes, que a Assem-
bIea Legislativa Provincial decI'etou, e (lU sanccionei a Lei
seguin te:

Art. unico. Fica o G;)verno da Provincia au t()rlsado
a conceder um anuo de licença, com ordenado, para tratar
de sua saude, a Eduardo Carlos Vilhena do Amaral, pro-
fessor d'instrucçãa primaria ,ia cidade de Pouso Alegre;
revogadas as disposições em contrario.

'Mando. portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir' tão inteimmente COmonella se
contem. O Secretario desta P~ovincia a faça Imprimir, pu-
bl icar e correr. Dada no palacio da Pr'esidencía da Pr'o-
vincía de Minas Geraes, ao tres dias do mez de Outubro
do Anno do Nascimento de Nosso Sonhor Jesus Chri3to



LEI N. 2805-DE 3 DE OUTUBRO DE 1881.

o Doutor João Florentino Meira de Vasconcello~, Se-
nador do lmpel'io e PresirJ.eI1to da Pl'ovincia de Minas Ge-
raes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a A8sem-
sembléa Legislativa Provincial decretou e eu sanccionei
a Lei segu inte: '

. A~t. unico. Fica elevado ã categoria de freguezia
o dlstrlct~ d~ N. S. ?o.A mparo oas Braúna~, composta
deste tc.rl'ltorLO e do ~lbelrão do Gango, de~membrado da
fr~gl1r.zla da Capelllnha de Guanhães, municipio OH S.
Miguel de Guanhães; revogadas as disposições em contrario.
. M~nd0, portanto, a todas as autoridade" a quem o

CGnheClmento e execução da referida Lei pertencer,
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nl'll-
la. s? conteI? O Secretario dosta P1'Ovincia a faça im-
p:IInlr, publIcaI' e cOI'rer. Dada no Palacio da Presiden-
Cla da Provincia de Minas Geraes, aos tres (lias do mez
de Ou tu bro do Anna do Nascimento de Nosso Senhor
JCS~IS Christo de mil oitocentos e oiten'ia e um, sexa.
geslmo da Independencla e do Imperio. ,

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
Luiz Jose de Oliveím a fez.

. Sellada e publicada nesta Secretaria aos 29 de Outu-
bro de 1881.

Camillo Augusto l1f aria de B"ito.

LEr N. 2806-DE 3 DE OUTUBRO DE 1881.
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mevaá ?ategoria de fregue4ia o élistricto de N. S do Amparo dM
Braunas. ,

Autoriea !t concessão de 6 m.ezes de 'Jjc.ençR, com ordenado, ás pro-
fessoras, D. Ignr.z Fla~la de AgUiar Mourão e D. Maria Au{;us-
ta de Andrade Camara.

O Doutor João Florentino ]\Ieira da Ve~co!1ccJlo~. Sena-
dor do Imperio e Presidento da Provincia de l\Iin:ts Gemes:
F.aço ~aber a todos os seus habitantes, qu a As~elllhlea Le-
g'ls.latLva Provincial decretou, o eu sant:..:ion,~i a Lei se-
gumto:

de mil oitoc~ntos e oitenta e um, sexagesimo da Indepen-
dencia e do Imperio.

JOÃO FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.
Para V. Exc. ver.
, Luiz José de Oliveim a fez.
Sellarla e publicada nesta Secretaria aos 29 de Outu-
de 1881.

Camillo Augusto Maria de Brito.
bro

LEI N. 2804-DE 3 DE OUTUBRO DE 1881.

Camillo Augusto ,ll:[ a'l'iade Brito.

Crôa o municipio do Rio do Poise.

.O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Ge-
raes: Faço sabel'.a todos os seos habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial docretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte: .

Att. unico. E' elevado à categoria de villa, e com a
mesma denominação, a freguezia do Rio do Peixe, compon-
do-se o re'>pectivo mUOlc!pio, alem da villa, da freguezia
de Santa Rita do Ibitipoca, ambas desmembradas do mu-
nicipio de Barbn.cena. .

~ 1.. Nesse municipio, que fica pertencendo à comar-
ca de Barbacena, haverá todos os officios de justiça de-
terminados em lei; revogada~ as di"po:>ições contrarias.

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
nella se contem. O Secretario desta Província a faça im-
primir, publicar e correr. Dado no Pala cio da P;:esiden-
cia da Provincia de Minas Geraes, aos tres dias
do mez de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Se-
nhor .Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sexa-
gesimo da Independencia e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE V ASCON(;)ELLOS.

Para V. Exc. ver.
Anacleto Queiroga Ma,.tins Pereira a fez.

Sellada e publicada ne~ta Secretaria aos 29 de Qutu-
uro de 1881.
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Art. unico. Fica o Governo da Provincla autorisado

n conceder 6 mezes de licença, cnm ordenado. e par-a tra-
tar rle sua saude, à D. Ignez Flavia de Aguiar Mourão,
professora publica rio S. Miguel de Guanhães, e á D. Ma-
ria Augusta de Andrade Camara, prflfo:$sora da escola pra-
tica do sexo feminino annex.a á e 'cola normal da cidade de
Montes Claros; revogadas as disposiç()os em contrario.

l\Jando, partanto, a tolas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida Lei' pertencer, que
a cumpram e faç.1.m compl'ir tão inteiramente como nolla
se contem. O Secretal'io desta Pl'ovincia a fap im~rimil',
publicar e C01'rer. Dada no Palacio da Pre~idencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos Íl'es dias do mez de Ou-
tubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor .J~SllS
Christo de mil oitf)centos e oitenta e um, sexagesimo da
Independencia e do lmperio.

JOÃo FLORENTINOMEIRA DE VASCONCEI,U>$.

Para V. Exc. ver.

Luiz'Jose de Oli/)eira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 29 de Ou~
tubro de 1881.

Camillo A ugusto Maria de Brito.

LEI N. 2807-DE 3 DE OUTUBRO DE 1881.
o

Cl'edita o Governo na quantia de 351),'''>00 para 11 acquisição d
utensis e mobilia das escolas de Marianna e Ponte Nova; el6va
o cl'edito do art. 2.• g I .• da Lei n. 2716 com a quan.tia necossaria
para cobrir o excesso de despeza que com o servIço de tachy-
graphia se ver'ific:u' no corrente exercido, e manda deduzir da
verha do n. 9 !l 3 .• do art. 2 .• da mesma Lei 11 quantia de
I :t10a:. para 11 compra de moveis e utensis nocassar'ios ao ex-
ternato e escola llormál da cidade Diamantina.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidento da Provincia de l\1illa~ Ge-
raes: Faço saber a todo.; o::;sens habitantes, quo. a ~:;sem:
b lea Legisla ti 'ia Provi ncial decretou, e eu sanCClOnCUl Lel
s err 11itl to:

o Art. l.. E' o Governo da Provincia.croditall0 na nuan

tia de trcsentos c cillcOPnia mil e quinbcnto reis para a
acquisição de u téllfiis e mobilia elas e~colas regIdas em 1\'fa-
l'ianna o Ponte Nova pr.lai' profpi'~()f'a~, D. Maria Jo~é Emyg-
dia de Menezes e D. Ro:-ulina Qu(?rubina da Luz.

~ 1.. Esta de!'peza correrá por conta da verba do art.
2 .• ~ :3 o n. {) da Lei n. 2710 de 18 de Dezembro de .l8S0,
fIUQ fica proporciona Imente elevada.

Art. 2.. E' elevado o crr(]ito no art. 2 o ~ ]'0 ela Lei n.
2716 com a quantia nece,~aria para cobrir o pxcellSO ele
oesp('za que com o serviço de tachygraphia Se verificar
no corrente exercieio.

~]'. Da verba do n. 9 g 3 o do art. 2 .• rIa mesma Lei
o Governo deduzir'á a quantia rio 1:000.000 para a
compra de moveill e ntensis ncc('ssarios ao extol'llato e
escola normal da cidnrle Diamantina.

Art. ~3.0 Hevogam-se as disposiç.õ-.Jscontrarja~.
Mando, portanto, a todas as autoridaélos a quem o

conhecimento 6 exrcuç;;:o da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e faç;dll cumprir tão inteiramellte como nella se
HO contem. O Secretario desta PI")ViIlCia a faça i!IJrrill~ir,
publicar e cOlTer. Dada no Palacio da Presir!encla da Pro-
\'lucia de Mlflas Geraes, aos ires dias do mez de Outu~
bro do Anno no Nascimento de j 'osso Senhor Jesus Christo
de nd oitocentos e 0itol1ta e um, soxagesimo da lnd(jp()n~
dcncia e do Impel'io.

JOÃo FLORENTINOl\lImu DE VASCONCELV'S.

Para V. Exc. ver.

Anaclelo Queiroga Marlins Pereira a fez.
Sell~r1a o publicaria nesta Se~retaria aos 22 de Outu-

bro de 1881.

Camilto Augusto Maria ele Brito.

LEI N. 2808- -DE 3 DE OUTUBRO DE 1881.

Declara que o g 1.. rIa de n. HW3 de 19 de .Jnlho rIo 1872 refere-se
á D. Marian na Alexandrina de Souza, e não á D. MR.ria Aloxan-
drina do Souza,

O Oontor Joãl) Florentino l\leirn de Vasconcollos, Sena-
rll)r rio I'nporia e Presi,lent8 rIa Pl'Ol'Íncia de jlinas GRrae~:
Faço saber a todos os SBllS habitantos, que a A~semblea
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Camillo Augusto M a1'Ía de Bl'ito.

L'~I N. 281O-DE 4 DE OUTUBRO DE 1881.
I

Transfere a sécle do municipio do Jequitahy do arraial do Bom Fim
para o de Nossa S(lnl~ora da Conceição do .Jequitah.Yi. a
freguezia de S. João Baptista da Terra Branca, deste mUlllCl[JlO
para o de Monttls Claros,e o districto de S. José da Agua Boa, do
municipio de Theophilo attoai para o de Minas Novas.

O Doutor JOão Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, q ua a As-
s01l'lblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a
Lei seguinte:

ArL unico. Ficam transferidas:
1.0 A séde do municipio do Jequit:thy, do arraial do

Bom Fim para o de Nossa Senhora dai Conceição do Jequi.
tahy, elev.ado á categoria de freguez~a e vill~.

2.° A fl'eguezla de S. João Baptista da lerra Bl'anca,
deste municlpio pal'a o ele Montes Claros.

3.° O distr'icto de S. J()~é .da Agua Boa, do municipio
de Ther!philo Ottoni para' o ,de l\linas Noyas; revogadas as
di:;po~ições contrarias.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecllnento o exeeuçuo da referida Lei pertencer,
':lue a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nel-
la se contem O Secl'etario desta Pro\'~ncia li faça im-
irímir, publicar e correr, Dada no PuladQ da Presiden.
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Para V. Exc. ver.

Ary.acleto Queiroga Martins Pel'eira a fez.
Sanada e publicada nesta Secretaria aos 24 de Outu-

bro de 1881-.

se contem. O Secretario desta Provincia a faça imprmir,
publicar e correr. Dada no Palacio .da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos tres dl3.s do mez de Outubro
do Anno do Nascimento de Nosso Senhor ~esus .Christo de
mil oitocentos o oitenta e um, sexagesimo da Independeu-
cia e do Imperio. .

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Camillo .Augusto Maria de B1'ito.

Provincial decretou, e eu sanccionei a tal

O Doutor João Florentino Meira de Vascon.cellos, Se.
nador 00 Imperio e Pl'p,sidente da Pro,:incia de Minas Ge-
raes: Faço saber a todos osseos habitantes, que a Assem-
blea Lpgislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Art. unico. Fica o Governo da Provincia autorisado
a conceder um anno de licença, com oroenaoo e para tratar
de Rua saude, á D. Henriqueta Adozinda da CMta Rihas,
professora da instrucção primaria da cidade da Campanha;
revogadas as disposições' em contrario.

Mando, portanto, a todas. as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, qne a
cumpram 0 façam cumprir tão intei ramente como ilella

LEI N. 2809-lJE 3 DE OUTUBRO DE 1881.

Legislativa
seguinte:

Art. unico. A Lei n. 1928 de 19 de Julho de 1872 S
1. ° refere~se á D. Marianna Alex~ndrina de Souza, e não
à D. Maria Alexandrina de Souza; revogadas as disposi~iJes
em contrario. .

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O secretario desta Província a faç:t imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palaeio da Presidencia da Provín-
cia oe Minas Gemes, aos tres dias do mez de Outubro
do Anna doNascimimto de Nos~o Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da Independencia' e
do Imperio.

JOÃO FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
A nacleto Queir'oga M a1'tim Pm'eira a fez.

Se1lada e publicada nesta Secretaria aos 29 de Ou tu.
~ro de 1881.

Autorisa o Governo a conceder um anuo de liMuça, com ordeuano
e para tratar de sua saude. á D. Henriquet.a Adozinda da
Costa Ribas, professora da cidade da Campanha. I'
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cia da' Provincia de Minas Gemes, aos quatro dias do
m€z de Outubro do Anna - do Nascimento de Nos50 Se-
nhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e um. se-
xag'esimo da 'Independencia e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO ;\IElRA DE VASCONCELLOS.
Para V. Exc. ver. ,

A nacleto Queiroga Martins Pereira a fez.
SGlllaria e publicada nesta S\)cretaria aos 29 de Ou tu-

bro de 1881.
Camillo Augusto M a7'ia "eleBrito.

LErN. 28l1-DE 6 DE OUTUBRO DE 1881.

Manda ~ontar integralmer:te para a aposentadoria -;0 chete de sec-
ção da sccrctal'ia do governo, Candldo Allgusto da Crllz, o tem-
po de serviço que prestou na thesoururia de fazenda.

O Doutor JOão Florentino Meira rle Vasconcellos, Se-
nador do IlfIperio e Presidente da Provincia de Minas
Geraos: Faço ~aber a todos os 'seus habItantes, que a As-
semblea Legisla ti va Provlllcial decretou, e eu sanccionei
a Lei seguinte:

Art, unico. Para a aposentadoria do chefe ele secção
da secretaria do governo, Oandido Augllsto da OI uz, será
contado integralmente o tempo de serviço que prestou na
thesoumria de fazend.a, anteriorrnr'nte à promulgação da

I Llji n. 2138 de 27 de Outubro de 1875: revogadas a~ dispo-Il • .•••

lilções em contrarIO. '
, !\laudo, portanto, a todas as autol'Ídades a qUGm o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
I cumpram e façam cumprir t::io inteiramente COlllO nella se

contem. O Secretario de:;ta Provincia a fac,:a imprimir, pu-
blicar e currer. Duda no Palacio da Prosidencia da Pro-
víncia de Minas Geraes, aos seis dias, do mez de Ou-'

o tub['o do Anna do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Ohris-
to de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da Inde-
pendencia e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.
Para V. Exc. ver.

Anacleto Queil'oFla Martins Pereira a fez,

- .:3-

Sallada e publicada nesta Secretaria aos 29 de Ou-
tubro de 1881.

Camillo A u[Justo 111al'ia de Brito.

LEI N. 2812-DE 6 DE OUTUBRO DE 1881.

Autorisa o Presidente da Provlncia a ~onceder ~o engenheiro
Estevão Ribeil'O de Assis Rezende, ou a compauhla por eUe or-
ganizada, privilegio por 50 1.t!?,uospal':i cOllstruC~1ão, UdO. e gozo
de uma estrada de ferro de bltoh de um metro, que,partllldo do
ponto tel'tuinal da estrada de feITO de Pitanguy" ou suas imme-
diações vá ter no municipio de Santo AntonIO dos Patos, 110

lugar e:U que começa a ser nav\lgllvelo Rio Pal'anahJ'La.

O D:mtor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Ge-
raes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a Asoem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sallccionei a Lei
seguinte:

Art. l." E' o Presidente da Provincia autorisarlo a
conce1er ao engenheiro Estel'ão Ribeiro de Assis Re:'.ende.
ou á companhia por elIe organizada, pnivilegio paI' 50
annos para con"tl'ucção, uso e gozo de uma estrada ele ferro
de bitola rio um metro, que, partindo do ponto terminal da
estrada de ferro de Pitanguy. ou suas immedições, va ter
ao município de Santo Antonio dos Patos, no lugar em que
começa a ser na \'ega velo, Rio Paranahyba.

S L" E' o mesmo Presidente da Provincia autorisado
a co'nceder garantia de juros de sete por cento ao anno.
por trinta annos, sobre o capital maximo de r>ito mil contos
de réis.

S 2." O privilegio abrangera uma zona 'de 30 kiloa
metros a contar de cada lado do eixo da linha construida.

S 3.0 O pagamonto dos j 11I'OSgara?tidus sera feito
em dinheiro, dentro de tre" mozos depOIS de findo cada
8eme~tre, e pela demora mais seis POI' cento ~o anuo.

S 4.0 Fica igualmente.o Governo aut.on~ado a conce-
dor iS9nção de q uaosq uer 1mpostos prOVItlCIaes sobro o
material neces~arjo para a construcção da estrada.

S 5 o 'O Governo terá junto à ostrada um ongenlloil'o
fiscal, cujo ordenado, fixado pelo Governo, de accordo com
o concessionario, sera -pago por este. ou pela companhi&~or eUe orõanizada,



Cam illo 11ttgusto J.1f aria de Brito.

Outu-

Para V. Exc. ver.
Luiz Jose de Oliveim a fez. .

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 29 de
bro de 1881.

Autorisa o Governo a mandar pagar ao professor de illstrllcção pri-
. maria de S, H.omão, Jesualdo da Si! va Bralldão, a differollça de
honorari08 que deixou de I'oceber, como professor de cidade, at6
á data em quo optou pela cadeira de S. Romao.

o Doutor João, Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do imperio e Prosidente da Provincia de Minas Ga-

. . S 1.0 Esta privilegio durara cincoenta annos e com-
prehenderà. uma zona de vinte kilometros de cada lado do
eixo da linha.

S 2.. Findo o prazo do privilegio, revertera a estrada
ao domínio da provincia, guardadas as disposições da le-
gislaçãO vigente.

Art. 2.. E' o Governo autorisado a garan tir mais o
pagamento, por trinta annos, de juros de sete por cento
ullnuaes sobre o capital que effectivamente for empre-
g-ado na construcção da referida estrada, até ao maximo do
dez mil contos de réis.

S unico. No contrato que se celebrar em execução
desta Lei se estipularãO as clausulas necessarias, para
garan tia dos direitos da provincia e fiscalisaçilo das quan-
tias empregadas. .

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

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumpl'Ír 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 Goraos, aos seis dias do mez de Outu-
hro do Anna do Nasc:monlo de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da Indepen-
dencia e do Imperio.

JoIo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.
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LEI N. 2814-DE 7 DE OUTUBRO 'DE 1881.

Cam illo Augusto Maria de B~'ito.

LEI N. 28l3-DE 6 DE OUTUBRO DE 1881:

,z. O Doutor João Florentino Meira de Vasconcel1os,Senador
00 Imperio e Presidente da Provin(;ia de Mina5 Geraes:
Faço :mber a todos os seus habitantes, que a AssomlJlea Le-
gislativa Provincial decretou, e eu sancclOuei a Lei séguinte:

Art. 1.. E' o Presidente da 1'rovlncia autorisado a
conceder ao engenheiro J0ão DCl ptlsta do Castro e Cidadão
Aur<:lio Vaz de Mello, ou Ú cOlllpanllla por elie", orgalllzada,
}lr. Vl,(!gIO exclusivo para a cOlJsLrucção, usõ e gOZll de
uma t;:",ll'ada de feITO de bitola estreita, que, part111do da.
cid;\./e da Punte Nova e phssaudo pela villa de S. Lourenço
do J\1anhua~su, ou outro IJOllto que mais conveniente for,
vã se ontr"ncár na esíl'ada de ferro ESIJirito-Santensej em
~ativid~de.

Art. 2.. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, porti-lnto, a todas as auturidades a quem o co-

nhecilllcnlo l:J execução da referida L8i pertencer, que a
CUlllVC<llll e façam (;umprir til.O illtciramente como nel-
la se C')ll.tem. O SecretariQ desta Provincia a faça im-
primit', publicar e correr, Dada no Palncio da Pres~dellcia
da Provincia de Mmas Geraes, aos seis di.as cio mez
de Outubru do Annu do Nast:Ímento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da
lndopendencia e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE' VA~C()NCELLOS.

Para V. Exc. ver~

Ana;leto Quei?'oga Ma?'tins Pereit'a a fez.
Sellada e publicada nesta Secr9taria aos 29 de Outu-

bro de 18"1.

- Uo(-

Autorisa o Presidente da Provincia a cOllceder ao' engonheiro João
B:~ptista de Castr'o e cidadão Aurelio Vaz de Mello, ou á. compa-
nhia por elles organizad9, privilegio ex usivo por clDcoenta
allnos para constl'ucçào, uso e gozo de urna estrada de ferro de
bitola estreita, que.pat.tíndo da cidade da Ponte Nova e pas8an~0
pela villa de S, Lourenço do MllllhuUESÚ, ou outro ponto que. n:a1s
convelliente for, vá se 00 troncar na estrada de ferro ESPll'ltO-
::laIitensc, em Natividade.
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I Subsidio aos de-putados. . . . .
11 Indemnisação de despezas de viagens

aos mesmos. . . . . . . .
IH Pessoal da secretaria . . . .
IV Tachygraphia. . . . . . . •
V Publicaçõos dos dobates o annaes

3.° Dil'oitos dê 6 % sobro a exporta .•
Qã? de generos de prod ucção e
Criação . . . . . • . . •

~ 4.° Imposto de industrias o profissões.
~ 5' Sellos de heranças e legados . •
~ 6.° Novos e velhos direitos. . • .
~ 7.° Emolumentos ele secretarias . .
~ 8.' Imposto de registro, transmissão a

venda de escra vos. . . . . •
~ 9.' Escravos em serviço de mineração
S 10. Commercio de escravos. . . •
S 11. Venda de bilhetes de lotol'ia. .
~ 12. Vehiculos na estrada do Parahy-

buna . . . . . . .. .
13 13. Taxas itinerarias. • .
S 14. Sello e emolumentos da guarda

nacional. . • . • . • •
~ 15. Imposto sobrA o ouro. • .
~ 16. Imposto sobre o sal . .
~ 17. Pedagio . . • . . • . • .
S 18. Imposto sobre passagens nas es-

tradas de ferro subvencionadas.
S 19. Renda extraordinaria . . . .
~ 20. Multas por infracções de leis, re-

gulamentos e contratos. • . .
~ 21. Reposições e restituições . . .
S 22. Juros de quatro apolices doadas á

Provincia • . . . . . . .
S 2:~. Auxil.io pelo cofre geral à força

poliCIal . " . . . . . • .
S 24. Cobrança da divida acti va. . .
S 25. Extl'acçã.) de loterias . • . .

~rt: 2.° D~lrante o mesmo exerci cio, é o Presidente oa
PI'OVIllCIa at~torlsado a despender a quantia de 2 R76:Hl8$85'I,
em 9ue é hx~da a despeza provincial, distribuida pelos
segum tes sel'vlços:

~ LO REPRESENTAÇÃO PROVINCIAL:

100:000.$
900:000$

~I. Direito,: (lB 3 % sobre generos de
exp ,rtaç<"io. . - . . . . .

~ 2.° Quota de 4 % sobro o café. . .

Orça a receita e fixa a despeza ara o anno financeiro de 1882
a 1883.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Goraes:
Faço sabel' a todos os se os habitantes, que a Assemblea
Legislativa Provincial decretou, e eu sanccio.nei a Lei se-
guinte:

Art. 1.0 A receita provincial para. o exercicio de 1882
a 1883 é orçáda em 2.881:040$000, proveniente da arreca-
dação dos seguintes impo~tos:

I

Camillo Augusto J.1[aria de Bt'Íto.

LEI N. 2815-DE 22 DE OUTUBRO DE 1881.

Para V. Exc. ver.
A nacleto Queiroga J.1[artins Pereira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 29 de Outu-
bro de 1881.

'l'aes: Faço saber a tOd03 os seus habitantes, q ua a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a.
Lei seguinte:

Artigo unico. Fica o Governo autorisadd a mandar
pagar ao profeswr dI;! instrucção primaria de S. Romão,
Jesualdo da Silva Bl'andão, a differença de honorarios que
deixou de receber, como professor de cidade, até a data em
que optou pela cadeira de S. Romão; revogadas as dis-
posições contrarias. r

:Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, quo
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella
se contem. O Secl'etario desta Provincia a faça impri-
mir, publicar e correr. Dado no Palacio da Prcsidcncia da
Provincia de Minas Geraes, aos sete dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo
da Independencia e do Imperio. .

JoÃo FLORENTlNO MEIRA DE V ASCONCELWS.



-M-
VI Expediênto, sendo, desde .ià, 1:000$

para pagamento da Consolidação do
Regimento Interno da Assembléa;
400$ para a sua impressão; 300$ para
as despezas feitas com a illuminação
do paço da assembléa e outras. .

VII Acto religioso do installação. . .
VIII Para a compra do quadro Conjura-

ção Mineira. desde já . . . . .
IX Pagamento do resumo dos !labates da

sessão de 1880 a .Joaqui.m Cypriano
Ribeiro . . . • . . •

~ 2.0 SECRETARIA DO GOVERNO:

I Pessoal da secretaria, coo forme a
tabella C . . . . • . . . .

II Expediente e papel para impressões.
III Gratificação ao otIleial de gabineto.

~ 3.° INSTRUCÇÃO PUBLICA:

I Pessoal da inspectoria, conforme a
tabella D'. . . . . . . " .

II Expediente. . . . . . . . .
UI Curso de pharmacia, inclusive

4:000$000 para a omcina de prepara-
ções phal'loaceuticas. . . . . .

IV Lyceo mineiro, sendo 3:84.0$000para
os professores de italiano e allemão,
e elevados a 000$000 os vencimentos
do porteiro, e a 000$000 os do con-
tinuo. .' . . . . . . . . .

V Externatos de Sabara, Campanha,
S. João ('E1-Rey, DiaIllantina e Pa-
rac tú. . . . . . . . . . •

VI Aulas avulsas de instrucção secun-
daria. . . . . . . . . . .

VII Escolas nOI'maes da Capital, Dia-
mantina, Montes Claros, Campanha,
Uberaba, Paracatú, Juiz de Fora e
Sabara. . . . . . . . . . .

VIII Cadeiras!le instrucção primaria nas
eadêas centraes do Ouro Preto, Ma-

2:400$000
300$000

14:000$000

700$000

121:750$000

38:520$000
3:400$000
1:200$000
-----
43:120$000

19.:400$000
1:000$000

13:360$000

22:000$000

34:600$000

15:000$000

04:100$000 t" ..•...•

- (jg-

rianua, Bar'bacena, Campanha, Dia-
mantina e Pitanguy. . . . • •

IX Cadeiras de instl'Ucção primaria. .
X Papel, pennas, tinta e livros para

meninos pobres; mobilia e alugueis
de casas para escolas normaes e ex-
ternatos; mobilia e utensis para es-
. colas primarias. . . . . . . .

XI Mobilia para as' escolas das fre-
guezias dos municipios de Pi-
tanguy, Para, Santo Antonio do
Monte, Dores do Indaía, Abaeté e
Curvello (26 freguezias a 300$000
cada uma) •..•..

XII Mobilia e aluguel de easa da es-
cola do sexo masculino de S.
Miguel do Piracicaba-200$000;
para a da cidade de Suassuhy-
500$000; para a do Serro, regi~
da pelo professor Francisco Xa-
vier de Figueiredo-400$000; para.
a da professora D. Christina Ame~
lia de Queiroga-200$OOO; para a
escola municipal do Serro, regida
pela professora D. Bibiana Au-
gusta de Queiroz-lOO$OOO • •

XlII Lyceo de artes e oflicios do Serro,
desde já. ,

XLV Escola agricoJa do Piracicaba.
XV Auxilio ás casas de educandas de

Marianna e Diamantina; ao 'colie-
gio de Mattozinhos de Congonhas
. do Campo; aos Seminarios de Ma~
rianna e Diamantina, a 3:000$000
a cada um •

XVI Ao Asylo de S. Luiz em Ca.eté e
ao Lyceo Pouso Alegrens9. a
1:000$000 a cada um; ao collogio
d'o Pad re Venancio Café, na cida-
de de S. Miguel de Guanhães-
~ :1500$000 ~ ~ • • • • • •

I

5:700$000
600:000$000

20:000 000

7:800$000

1:400$000

12:000$000
8:000$000

15:000$000

~:500$OQQ
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!3 5.o AD~llN'IS1'RAÇÃO F. ARRECADAÇÃO DAS RENDAS:

I Pessoal da directol'ia, olevados a
600$000 ós vené: mOll tos dO:$ cor-

47:220$000
2:000$000

30:000$000

66:910$000
2:500$000

352:530$000

122:340$000

7:000$000

1:000$000

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

500$000

151:733$0'10
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reios serventes, e a 3:500$000 os
do thesoureiro, .

U Expediente. . . . , , , .
IH Pessoal uas recebedorias e vigias,

vencimentos de barquoiros e por-
centagens a administradores, es-
crivães e ajudantes . . .

.IV Aluguel de casas para recebedo-
rias , .. .

V Papel para cadernos de talões e
utensis . . . '. ..

VI Porcentagem a collectores e escr;-
vães. , , , ,. .

VII Conducção de f~ndos publicos.
VIU Contencioso provincial. . .
IX Custas judiciarias .

~ 6.. OBRAS PUBLICAS:

I ~essoal da directoria, elevados a
1:~OO$OOOos vencimentos do por-
teIro. e a 720$000 os do eontinuo •

II ExpedlOnte. . .
111 Conservação de estradas. . .
IV Estradas, pontes, cadêase nave-

gação de rios, autorisadas em leis
especiaes, ou a juizo do Governo.

V Auxilio a matrizes o obras muni-
cipaes, sendo: 1.o Para canalisação d'agua
potave1 de S. Sebastião da Pedra Branca
municipio da Christina-4:000$000; da d~'
cidade de Grão Mogol-3:500$000; da da
Ponte Nova-2:000$000; da de Patos-
2:000$000; da de Paulo Moreira, de
Marianna- 2:000$000,. da de Santa
Catharina, da Christina - 1:500$000;
da do districto da Boa Vista, _de Mariau":
na-] :000$000; da de Jaboticatubas, da
Santa Luzia-l:OOO$OOO; da do Inficiona-
~O} dQ Marianna-500 'OOOida. de S" José

1:900$000

2:(,40$000

1:200$000

1:440$000
500$000

20:000$000

'5:000$000

875:900$000

464:412$000
1:000$000
- 722$820

10:000$000

2:000$000

5:000$000
62:011$400

20:000$000

X VII Gratificação aos inspectores de
circulos lIttel'al'ios , , , ,

XVIII Gratificação ex.traordinaria a pro-
fessores, , , . . , . , ,

XIX Auxilio para publicação de uma
obra de philosophia rio desembar-
gador Joaquim Caetano da Silva
Guimal'àes . .

XX Assistencia a dous mpços pobres
que estudarem na escola. de minas.

XXI Ao Club Litterario Uberab&nse .
XXII Bibliothecarios: da Capital, Oam-

panha, S. João d'E1 Rey e Dia-
mantma, e 240$000 ao porteiro da
bluliotheca da capital . .

XXIII Aux.ilio âs bibliothecu!;: da cida-
de de Entre Rios-400$000; da
do Rio Novo-700$000j da de Bar-
bacena-200$000j da do Club Je-
ronimo de Souza, na cidade do
Pomba-600$OOO. • • • • •
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13 4.0 FonçA liOI,tCIAL:
1 Pes80al. .
II Expediente. • • • . .
lu Cavalgaduras. . , . . . .

'IV Remonta da animaes, conserva-
ção de alTeias e ferragens, . ,

V Tratamento de praças enfermas e
enterramentos . .

VI Aquartelamento, luzes e concer-
tos de instrumentos, .

VII Guarda urbana . ..,
Y lU Para ellgajamen to de paisanos,

desde já . • • • . . • .
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do Paraopeoá, de Ouro Preto-500$OOO;
da da I tabira do Campo-500$000; da da
Cachoeira do Campo-400$000; da do Ouro
Branco- 400$000. - 19:300$000. ~ 2,"
Para os cemiterios: da cidade de Santa
Luzia-3:000$000; de S. Caetano, de Ma-
rianna-l :000$000; da Barra Longa, de
Marianna-I:OOO$OOO;de S. José do Carra-
pixo, em ltavera va-l :000$000; de Salinas,
do Rio Pardo-600$000; do Carandahy,
de Queluz-40J$OOO; de Corregos, da CJn-
ceição do Serro-500$000.-7:500$000.-
3. o Para reparos e construcções: da estra-
da dos Poços de. Caldas ás divisas da Pro-
vincia de ti. Paulo, com direcção a S. José
da Boa Vista-4:üOO$$OOO: da escola nor-
mal da Diamantina- 3;800$000; da de
Montes C1aros-3:800$000; da cadêa de
Baependy-3:500$OOO; da- ponte sobre o
Rio Fanado, em Minas Novas-I:OOO$OOO;
da ponte sobre o Rio Mata CavaHos, na
estrada da Conceição do Serro á capital-
1:000$000; do theairo da cidade do Rio
Novo-700~OOO; da casa de instrucçãO
em Enire lUos-600$OOO; da cadêa de Pi-
tanguy-500$000; ida ponte de Sant'
Anna, no Abre Campo, da Ponte No-
va-500$000.-20:000$OOO.-4. o Para as
obras dos hospitaes: de Minas Novas
-2:000$000; de Passos-l:OOO$OOO; de
Sete Lagoas-r:oOO$OOO; de Barbacena-
3:000$000.-7:000$000.-5 o Para as ma;-
trizes: Da I ta vera va, de Quel uz--4:500$000;
da Conceiçilo do SeITo-2:600$000; do
130mFim. do Pomba-2:500$000j de Bar-
bacena--:-2:000$OOO;de Baependy-2:000$;
de Santa Catharina, da Christina-2:000$;
da ciJade de .Jaguary-2:000$; da Janua-
ria-2:000$; de Sant'AÍ1na do Capão Re-
dondo, de S..Francisêo-2:000$; da Saude,
ije Mariana-2:000$i de Santa Maria, da
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Itabil'a-2:000$; da cidade de Alfenas-
2:000$; da de Santa l{ita da Jacutinga, do
Rio Preto-2:000$; da villa de S. João No-
pomuceno-2:000$; do Sarancly, do Juiz
de Fora-2:000$OOO; da ciliada do Seno-
2:000$; da cidade de Tees Pontas-2:400$;
da cidade de Grão Mogol-.l :800$; da fre-
guezia do Campestre, de Caldas-2:000$;
do Calambao, do P~ranga-I:300$; da ci-
dade de Santa Luzia-l:200$; de Jaboti-
catubas, de Santa Luzia-I:OOO$; de Co-
caes, de Santa Barbara-.l:OOO$; do For-
'luim, de Mal'ianna-I:OOO$; de S. Simão
do Manhuassu-I:OOO$; da cidade da Pon-
te Nova-l:OOO$; do Jequery, da Ponte
Nova-I:OOO$; de S. José do Barroso
\:ia Ubà-I :000$; da cidade do Piranga
-1:000$; da Conceição do Turvo, do Piranga
-1:000$000; da Barra do Bacalhào, do Pi-
ranga-I :000$000,', da cidade de Pouso
Alto-I:OOO$OOO: da Apparecida, do Car-'
mo do Rio Claro-l :000$000; de Antonio
Dias, da Our/) Preto-l :OOO$OOOjda cida- '
de de Uberaba-l :500$000; do Laranjal,
de Cataguazes-I:200$000; do Espirito
Santo do Mar de Hespanha-l:300 000;
da cidade da Ayuruoca-l:400$000; da
cidade de Sete Lagoas-l :000$000: no
Morro da Garça, do UUl'\'ello-l :000$000;
doRiodo Peixe, de Entre Rios-l:OOO$OOO;
do Rio Pardo, da Leop01dina-l:OOO$000j
da cidade do Patrocinio-l :000 "000; de
S. Pedro dos Ferros, da Ponte Nova-
I :000$000; da villa do Presidia de Ubà-
~OO$OOO;de Congonhas do CampCl-
800$000; do Taboleiro, do Pomba--60U$000;
de S. Vicente Ferrer, rIo Turvo-QuO,'OOO'
da cidade da ltabira-600. 000; da Taper,;.
do Piranga-üOO,"OOO; de S. João do Mor-
ro Grande, de Sallta B:ub11.ra-üOO$OOO;
~a cidade do H.i~ Pudo ••. ôOO$OOOjda oi-
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dade do Mul'iahe.--GOO$OOO; do ,Fol'quim,
de Marianna---500$OOO; 'da Piedade do
Paraopabaw--500$OOO; de Santa Quitaria,
do Sabad-700$OOO; <10Areado, de Patos,
- 500:'i000; da Santa Rita, de Patos,
- 500$000; da cicIada Viçosa ela San-
ta Rita - 500'000; de Arripiado~, da
Viçosa - 500$000; de S. :Miguel do
Anta, da Viçosa - 500$000; de Dores do
TU1'VO,do Pomba-500$000; de Santa Luzia
do Carangolla-500$000; de S, Sebastião da
Encruzilhada.de Baopendy-500~,000; da Con-
ceição do Rio Verde-500 000; da Virginia,da
Christina-500$000; da Cidade Cataguazes-
500$000; do 'l'aboleiro Gl'ande, de :;ete La-
goas-500$000; (la Santa Rita da Boa Vista,
de S. Gonçalo-BOO '000; de S. João do Suas-
suby, do Rio Doce-600$000; de S. José dos
Paulistas, do Serro-500$000; do ltambé, da
Conceição do Serro-500$000; de S. Domingos
do Prata, de Santa Bal'bara-500$OOO; do
Rio S. Francisco, de Santa Barbara-.500$.000;
da Parabyba de Mato Dentro, da Itabira-
500$000; de Antonio Dias Abaixo, da Itabira
-500$000; da S. Domingos do Rio do Peixe,
da ConceiçãO-500$OOO; da Itabira do Campo,
do O'UI'O Pl'eto-400$000; do Rio de Pedras,
do Ouro Preto-400$000; de Santo Ar.tonio
da Lagoa, do Cllrvello-500$OOO; da Cidade
do Cu rvello-500$000; de Salinas, do Rio
Pardo-400$OOO; dos Buritys, de Sete Lagoas
-300$000; da Inhauma, de Sete Lngoas-
300$000; dos Bugres, de Uba-800",000-
90:500$000, -6. o Para as capeI las: das Mel'.
cês, de Antonio Dias-l:600$000; do Rosario,
de Cattas Altas de :Koruega-l.OOO$OOO; do
Sant'Anna, de Mal'ianna-l:OOO$OOO; de Santo
Antonio, de Entre Rios-l:OOO$OOO; do Rosa.
rio. do TU1H;0-1:OOO$000; <.le S. Francisco
dn A 'sis, do Ouro Preto-l:200~000; das Mer-
cês do Antonio Pel'eira-800$000; do Rosa.
rio: de Uaep'en<.ly-l:OOO$OOO; do Senhor Bom
.TesuR, do Ouro Preto-800$000; da Boa Morte,
de Baependy-800"OOO; das Dores, desta ca.
pital-800 OOOj(la S. Francisco de Paula, d~lJ:
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ta Capital-üOO$OOO; <.lasDores, da ci<.la<.leda
Campanha-600$000; da Passagem, de Que-
1llz-600$OOO; <.leS. Fmncisco, da cidade da
Itabira-tlOO$OOO; de S. Antonio, da Ponte
Nova-500$000; do Nossa Senhora cia Extre-
ma, de Grão Mogol-500$000; do Rosario, do
Ouro Preto-40u$OOO; de S. José do Ouro
Preto-400$OOO; do Caxambú. de Baopendy-
500$000; das Mercês. de Marianna-400$OOO'•.. ,
das .Marces, do O,U['OPreto-400$000; de S.
Gonçalo do Tijuco--400$000; de S. Gon-
çalo du Bação--400$000; de S. Francisco
Xa vier', de Anna de Sá--200$000; de San-
to Antonio do arraial do Leite--200$000;de
S. Sebastião, do Ouro Preto--200$000; do
Senhor do Bom Fim, do Ouro Preto-.-
200$000; de Santo Amaro do Botafogo,
do Ouro Preto--200$000; do Rosario de S.
'l'homé das Lettras--200$000; de S. Gonça-
lo do Monte, do Ouro Preto-.300$000; da
Quinta do Sumidouro, de Santa Luzia--
400$000.---19'200$000.-. 7.° Para con-
strucçâo de uma casa de instruc"âO
primaria do sexo feminino nesta
capital, a cargo do Conselheiro Joa-
quim José de Sant'Anna-3:000$000; para
a enmara municipal de Entre Rios-
1 :000$000; para a casa capitular de Mari.
anna---l:OOO$OOO; pura reparos do edificlo
da camara municipal de Baependy .•. 500$.
5:500$000.-8 .• Oompra de arame pam o
Porto das Andorinhas, no Rio S. Fran-
cisco-400$OOO •••.•••

VI Ajuda de custo a engenheiros.

7.' SAUDF: PUDLICA:

Auxilioaos hospitaes: ela cnpital,
Montes Claros, Grão l\Iogol, Dia-
mantina. Itabira, Ourvello, Pi-
tanguy, Sabará, Santa Luzia, Sete
Lagoasl ~avras, Bar~acQlla, S.- .

400:358 040
G:OOO$OOO

406: 353$040



DISPOSIÇÕES GERAES.
Art. 3.° No exerci cio ce"ta Lei, fica o Presidente da

Província autorisado:
~ 1.0 .A abrir creditas supplementares, no ca~o e

com as formalidade!> pl'úscriptas no art. 18 lia Lei n.231'1
de 11 de Julho de 1876, ao art. 2°: 85.0 ns 3 e ú-.pessoal
das recebet10rias e porcentagens a col1ectores e (;scrivãe,; -
~ 6.° n. 4-.estradas. po:ltes &; ~ 11 ns. 1 e2 -juro~ e amor-
tisaç<1o de apolices, e do emprestimo provincial; ~ 12 n, l-~
presos polJre~; não exceoendo de 150:000$ ti importancia.'
rnaxima de todos estes creditos.

~ 2.° A fazer operações de credilo, somente:
1 Para pagamento de sulJ\'enções ou juro~ a estrarias \ .

rie furro aut )risadas em lei.
~ lI. Para pagamento dos jUl'OS garanti,ios a fabrica cio

tecidos dR "{ontos Clal'Os, \lOS termos da Lei n. 2389 ria 1:3
(le Outubro de 1877, e a contaI' da data da Lei n. 2716 do
18 de Dezembro de 1880.

\ / III Para OCCOlTor ús do"pez;ls de colonisação, não ex.
A cedendo de 60:000$000.

S 3.° Os juros dos emprestimos não excel!erão a G%
anlluae"" e a amortisação a 2%.

Art. 4.° E' ma i" o Governo autol'Ísado, desde já:
1 A fazer operações l1e credito para pagamcnto do dc-

ficit que se verificaI' no exercicio de 1880 a 1881. Este
empre"timo sera all1ortisado com as sobras. !"Juc~o derem
nos exercicios de 1881 a 1882 0'1882 a 1883.

II A alienar o proprio pl'Ovillcial em que funcciona a
camara mllnicipal do Piranga, applicando o producto da
alienação em auxilio das obras da nova cu~a dd camura e
çadêa daquella cidade. '

. lIIç~ ~levar as verbas do art. 2.° 8 1.0 llS. 1,.4 Cl 5 da... ,
Lel lJ. 2il() de 18 de dezembro (io ]880, com ;l qUHntia ne-
ces~aria para OCCC)ITCl'à-; despc;ws da pr()rogac;fío da actual
se~s:10 da Asse:nblea Legislativa Provincial.

5:000$000
12:000 000
4:000$000
2:000 '000

140:000$000
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VI Adiantamento para monte pIO a
empregados prüvinciaes .

VII Pu blicaçào dos actos officiaes
VlII Diligencias policiaes.
IX Despe~as evelltuacs .

3:400$000

2.0:473$4.40

47:000$000

23:873$440

400$000
1:000$000

600 000

2:000$000
126:287$830

106: 150$000

51 :078$:324
15:000$00U

172:238 3.24

105:000$000

5:000$000
4:000$000
2:000$000
l:OOO$OO~

~ 12. DESPEZAS DIvEItSAS:

I Presos pobres. .....
II lnc1cmnisaç;lo a indi vid uos em leis

especiaes '.,.
IH Restituições e reposições. • •
I V GI'atificação ao di fector dos indio3
y. Dota~ão de orphãs pobres • ~

-7G -

.João d'EI-Rey, Baopondy, Cam-
panha, Marianna, Caldas, Ponte
Nova e Seno; aos hospitaos de
alienados: da Diamanti na, Itabira,
S. João d'EI-Rey e Ponte Nova, !l
2:000$000 a cada um, e 1:000$000
ao recolhimento de expostos da
casa de misericordia de S. João
d'EI-Rey • •

~ 8.° ILLUMtNAÇÃO PUBLICA:
1 . Da capital. . •
!l Da Marianna e Diamantioa, a

1:5CO$000 a cada uma, e de Ubéi.
-400$000 .

~ 9. é CULTO PUBLICO:
I Festejos nacionaes,. •.
II Alfaias a matriz de Barbacena
III A' de Tamanduá.

~ 10. APOSENTADOS E REFORMADOS

S 11. DIVIDA PASSIVA:

I Juros de 6 % o amortisação de 2
% de apolices. . • . . . .

II Juros e amol'tisaçilo do emprestimú
provincial . , . . . . . •

!lI Exercicios findos •



IV A celebrar, com o bacharel Joll:o B,)rges Ferra~,
Francisco de Paula Pinto Monteiro e Antonio Pinto Mon.
teiro, accordo para pagamento do que dere ti fazenda pro-
vincial o ex a'!ministrador da recebedoria do Juiz de Fora,
Felicíssimo Gomes Monteiro, aceitanrlo daquelles doze le-
tras, pagaveis annualmente, e deduzindo do alcance veri-
ficado a importancia dos juros vencidos e que se vencerem.

V A contratar com uma das companhias de estrada
de feno,União Mineira, ou Juiz de Fora ao Piau, o prolon-
gamento dos seus trilhos ti cidade do Pomba, preferindo
aquella que, lIOS termos dos respectivos contratos e leis
vigoIltes, offerecer condições lIlais vantajosas ti provincia.+ VI A altel'ar',: de accorc~o com o respectivo d.irec.tor. o
Regulamento da Escola Agncola do Valle do Prraclcaba,
de modo a transfor'mal-a em uma fazeuda-mocielo.

....i VII A mo;lificar o Regulamento do lyceo de artes e
,F officios do Serro, reduzindo a despeza e dando-lhe uma

organizaçno mais pratica.
'" VIII A fazer acquisição do quadro ConjuraçãO Mi.
/'neira, podendo despender até 14:000$000.

IX A alienar, ou empregar de qualquer modo, mas
som ouus para a provincia, o vapor Saldanha 1.1íadnho:

DISPOSIÇÕES PERMANENTES.

Art. 5.0 As disposições permanentes das leis ne or-
çamento, que não importarem augmento da despeza, ou
diminuição da receita, our'igam como 1\S domai~ leis e re-
sol'uções provinciaes, nos termos da Lei n. 1de 1835.

Art. 6.0 0-; impostos sobre engenhos, casas de negocio
e volumes portateis, com outros constantes da tabella A
annexa a esta Lei, 1;0 denominarão-impostos elo industrias
e profissões, -ficando o Governo autorisado a regulamentar
a forma da respectiva arre:cadação.

Os exactores serão responsa veis pelas omissões do lan-
çamento e cobrança, s:l1va a djspo~içãO do art. I .• S 4 ul-
ma parte na Lei n. 2024 do 1.• de Dezem bro de 1873.

+ ê 1.0 O impo:,:to sobre () oum de que trata a Lei n.
2181 rie 25 de Novembro de 1875, sora cobrado na razão de
I % do producto ele todo o ouro que se e~trahir lias minas,
observando-se na sua arrecad,lção as disp'osições do Ragu-
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lamento n. 80, e sendo o preço para o pagamonto calculado
à razão de um mil réis por gramnia.

No caso de fraudo, incorrerá o colle~tado na multa de
1:000$000 a 5:000$000, imposta pelo cDllector, com os re-
cursos legaes.
. ~. 2. ° O imposto sohre passag-ens. cren.ll0 pelo a 1'1. () •

da Lei n. 27LO de 18 dl3 D?zembro ,1~ 1880, semi. cobraria à vis-
ta d6 b'lI,wcetl3's mensaes, apresentados pelas dir'eetorias das
companhias do estmdas de forro a elie sujeitas.

Na fal ta dos balanci3tes, ou quando nestes haja sU$pei til
(le fl'aude, o exactor procodel'à' á lotaç:lu dns rendimentos
das pàssagens, ob.wrvan(lo no quv fUI' appLca';'ol as Ji~l)(l'i-
ções dos al'tig')s 3.° o seguintes uo R~gulamonto n. 80, e lJIJ-

dando imporu multa dH que.trata o ~ antecedente,
S 3.0 Pela matricula em carla um dos annos do curso

depharmi\cia, oallHnnn pagar;'tde emolumentos a taxa de
50$000 em duas prestaçõ)s iguaes, no acto da matricula, e
antes rl0 exame final.

A mesma taxa pllgariio de uma só vez os q ne, nito sondo
matl'iculados, req uer'erem exame vago de uma ou mais ma-
terias de cada anno.

S 4.• Os genoros alimenticios de primeira necossid:ll1e.
a que se reforeo art. 1.0 ~ 4.• ua tabella anne'xa à Lei n.
2176 de 9 (le Novcmbro ue 1878, são somente os que conSl'llll
da tabella B, que acompanha a esta Loi.

S 5.° São isentos de qualquer imposto as machinas e
matariae8 destinados á coustl'ucçJo e custoio d:1s cstru(las de
ferro.

S 6.0 E' reduzido a cincoenta réis por cada kilogram-
ma o imposto de exportação sobre o mel do fumo.

Art. 7.0 E' o Governo autorisar!o a colebrar convonios
com as clirectarias das estradas de t'en'o de D. Pedl'o lI,
UniãO Mineira, Leopoldina, Pil'llpitinga, .Juiz elo Fora ao
Piào, Oeste o qualquor out ra em territorio mineiru, para a
arTocadaçãa r10s impostos de exportaçã() o sobra () ,;:d. e das
taxas iti uerarias, med ian tH uma (;0111111 Jssàl) não excoden te
de.1 % sobre a totalida(le das quantias arroca,ladas, conSOl'-
vando. si julgar conveniente, agúntos seusjuntos ús estradas
para fi~calisação de~te sel'viço. .

~ 1.0 N'lS contt'atos e conceSSÕ3S ('utura;; de privilegio
para construcçiIo (Ie estradas de ferro. o na novação dos
a-.:tuaes. o Governo sompre Introduzirá:l clau."ula de que os
conces.~iol1arios (10 pri':ilogio o as companhias orgauizadas.
ou .que se org.1nizarern. !lo oUl'igarào n fazor t.:t1arre~ad:lc,:il(),
modiante a reférÍl1a commissiio,o sujoitanr!o-sc a todas as ros-



.•.•8
pau abilidades que as leis provincia.es impõem aos exactol'es
fiqcaes. . .S 2,. Os privilegios concedidos em leis egpeCl~es pa~a
construcç1io. uso e gozo de e.,tra?as de ferro ~ó vl;;orarao
pelo prazo de cincoenta annos, alllda que o contranl) se te-
nha decretado naq uellas l~is.

S 'i. ~rrarantia' de J' UI'OSa estradas dt? ferro so-s ,. .'"\.b . d .
mento se fará efTectiva durante o prazo maXlmo e tnnta
annos, e o quantull1 da. sl1bvenQ~() kilol~etr,ica não podera
exceder á terça parte do cu~to kllometrlco çla estrada sub-
vencionada, seja qual for a ill1pol'tancia da! mesmas sub.
venções marcadas pelas leis de suas conces~oes,

S 4.. A" riisposições dos S~ 2 .• e 3 •, com.prehe.ndem
os contratos que se houverem de celebrar d Ol'a em diante
'o as novações dos antel'iormente celebyados. ,

~ 5.. A renda liquida prova~el de_ <l..uetrata o art.
16 n. 3, se15undo membro. da Lei n.2::>40 de 31 de De-
zembro de 1879 fica red uzida a 4 %. _

~ 6.. Nem a Lei n. 5-10 de 9 de Outubro d'3 1801, nem
a de n. 1009 de 2 do Julho de 1859, art. 19, compl'?he.ndem
a faculdade de concess,to, pelo Presillente da PrOVII1Cla, de
privilegias para construcçã.o, uso ~ g?ZO de estI~arlas de
ferro, com ou sem onu,;, para a provlllCla. .

ArL 8.. E' revogado o art. lO ela LeI n. 2314 de 11
de Julho de 1876, que manda comprehend6l' 1:11 ru-
brica-indemnisações-q uae3q uer pagamontos au tOl'lsaelos
em leis especiaes.

~ unico. A dispo'ição do art. 57. ~o Regulamento n.
84 só se refere aos professores, habllltados na fdrma de
outros regulamentos,que queiram 90zar das vantagens pe-
cu n iarias e ou tras naq uelle determl nadas.

Art. 9.. Ficam supprimidos: ,
S 1.. O emprego de fiscal das Aguas do OaxamLu.
S 2.. O asy lo a g-ricola de Ou r? Preto, podendo ()

Governo alienar o predi9 em que funcclOn:t.
S 3.' Na c1irectoria da f~lzon(l~ os lugares ?e: UI,TI 1.0

official, dous 2,.5 ditos, dOlls 3.•5 ditos, um continuo e um
correio S31"\'ento ..

Esta suppressão fa N'e-ha effectiv.:l, a proporção q~e
se derem vagas; e o Governo removera pl:fit os lugares va-
150s de outras repartições i,rovinciaes os clda1h\os emproga-

Ik.
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d)s nos lugares ora supprimidos, conservando-lh'es os ven .•
cimentos e categorias.

Art. 10. Revogam-se as disposiçõos contrarias.
Mando, portanto, a todas as autoddades a quem o

conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteil'amente como ne1111.
se contem. O Secretario dosta Provincia a faça imprimir,
publicar e C:lrrer, Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de. Minas Geraes, aos vinte e dous dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Josus
Ohristo de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da
Independencia e do Impedo.

JOÃO FLORENTINO MEIRA DE VA~CONCEr.r.OS.

Para V. Fxc. ver. '
A naclelo Quei1'oga jjf m'tins Pel'eim a fez.

Sellada e publicada nest!l. Secretarja aos 24 de Outu .•
bro de 1881.

Camillo Augusto MW'ia de B1'ito.

Tnhellu A

Il\1POSTO DE INDUSTRIAS E PROFIssõES

Art,},. São exigiveis:
~ 1.. Sobre o fabrico da aguardente:'
I 34$000 de cada um engenho de moenda de ferro, ou

de madeira, movido por agua, ou outro agente menos dis-
pendios~,

II 17$000, quando movido por animaes.
~ 2.. Sobre o fabl'ico de assucar ou rapadura:
1 17$000 de cada engenho de moen'da de ferm, ou de

madeira, movido pai' agua, varlor, ou outl'O agente IlHlllOS
dispendioso,

II 8$500, quando movido por anirnaes.
~ 3.. O engenho que fabricar conjullctamente ostes

productos, só está sujeito à maior taxa, conforme o motol"
~ 4.6 São isentos da contribuição:
1 Os pequenos engenhos movidos por lu'aços humanos,
II Os que só produzem para. con~umo do fabricante.
Art. 2,Q Sito exigivois:
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• i.n 12$000, nas cidades e "alas; i3, O ,na,s .fregtie.

ziati o curatos; 6$000, Clliqual1luor outl'O lug~r:
I De cada botica.
H De cada casa de negocio el11 que' se vender~m

generos lIu paiz ou de fora,ou bebil\as espirituosas do palz.
S 2:0 As taxas precedentes serão elevadas ao duplo

sobre a casa em que conjunctamente se venderem:
I Gcneros do paiz e bebidas espirituosas de outra

procedencia. . . . IY

H Generos e bebidas espll'Ituosas do pai:>; e. drobas
medicinaes. . d

IH Generos de fora do paiz e .bebidas espirttu05lllS o
paiz, óu de fora. . .

IV Gener@s de fora do paiz e drogas medlcll~aes.
~ :3.0 As mesmas taxas serão ~()bradas no triplo de

cada casa em que se venderem conJllncta:uente:
1 Generos do paiz, bebidas espirituosas de fora o

drOlTas medicinaes.
o II Generas de fora do paiz, bebidas espirituosas desto

e drogas meuicinaes.
~ 4.0 Courar-se-ha o fI llad I'U pIo das meSlllas taxas

(la c~da casa que vendei' cartas de jogar, bilhetes do
10teria, ou perfu ma rias.. . . .

Art. 3.0 De todas as taboletas, caixas, ou calxlllhas
I) quaesquer ,volumes po.rtatois, qualquer quo seja a sua.
denom inação, serão eXigidos: ' .' .

I 100$000, si contiverem, para nl3goclO,Jolasde ouro,
. Iprata, ou pedras precIOsas.. . .

II 20$000, si somente contlvel'em, para negocIO, fa-
ze:ldas, objectos de armal'Ínho, roupa feita, ou càlçado, ou
imagens de gesso, madeira e pedra.

lI[ 20$000 dos mascates do olJjectos de cobre, ferro
ou folha de Flandres. .

IV 30 000 de cada barco carregado de fazendas para
negocio.

Art. 4." Nas cidades e villas cobrar-se-hão:
I De cada hotel, 20,'000.
11 De cada casa de bilhar e outl'os jogos permitn

tidos, 30$000.
IH De cada rancho do tI'opa, . 1.2$000.
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1V De cada pasto de aluguel, et.ceptuado.'l 06 de:i-
tinados á invernada do gado vaccum, 12$000.

V De cada açougue, 12$000.
VI De cada afinador e cOllcortador de pi!\u0, 6$000.
VII De cada amoladol' ambulante, 6$000.
VIII De cada botequim em que se venda caf~ feito

12$000. Si vender comida, 18$000. '
IX De cada barbeiro 'ou cabelleireil'o com estabo-

lecimento, 12$000.
X De cada casa de dar dinheiro sol)re l)onhores

20$000. "
X r De cada circo equestre, 20$000.
XII Consu.ltorio medico ou cirurgico, 12$000.
XIII Escrlptorio de ad vogado, 12$000.
XIV Dito de solicitador, 12$000.
X V Dito de engenharia, ou agl'imensurn, e e1'ercicio

dessas profissões, 12$000. .
XVI Outro qualquer escriptorio não especificado,

12$000.
XVII Fabrica de charutos ou ciO'al'ros, 12$000.
XVIII Fabrica de cerveja, 20$030.
~rx Fabrica de fogos artificiaes, 12$000.
XX De cada padaria, 12$000.
~Xl Retratista de qualquer genero, 20$000.
XXII De cada relojoeiro concertador, 12$000.
XXIII De cada dentista, 12$000.
XXIV De cad~ ourives; 12$000.
xxy De cada pintor com estabelecimento, 12$000,
S 1. Nas outras povoações estas taxas serão co-

brada~ por metade.
S 2. ~ Quando o collectallo exercer mais de uma pro-

fis~ tnbutada nesta tabella, cobrar-se-ha somente a
maiOr taxa.

Palado da Presidencia da Proviucia de Minas Geraes
Ouro PI'eto, 22 de Outubro de 1 . •

JOÃo FLORENTINO MFlIRA D'" V•.• ASCONCE I.J.O •

Tabellu n

S!ro gen~ros alimenticios de ~rjmGira necessi«1alle:
I TouclIlho. .
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TOTAL TOTAL
PAROIAL GERAL

GRAT.ORD.K'IPREGOS.

LEI N. 2816-DE 22 DE OUTUBRO DE 1881.

Dos vencilllBntos dos BlllDrc[ados da illspectoria ~Bral na
illstruc~ão pndlica I

Pa1acio da Presidencia da Pl'oyincia de Minas Geraes.
Ouro Preto, 22 de Outubro cle 1881.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONGELLOS.
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Tnbella D

Fixa ~ força policial 'da .provillcia para o oxercicio de~1882~a 1883.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos,Senador
.10 Imperio e Presidente da Provincia de Minas Geraes:'
Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assemblea Le-
gislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1. A força policial desta provincia, para o ex-
ercicio de 1882 a 1833,é fixada em 'mil praças, distribuirias
em estado maior e menor, e cinco companhias de infantaria
e uma de cavallaria. .

S 1.0 O estado maior compor-se-ha de 11m major
comrnandanto, um capitão cirurgião-mor, um tenente aju-
dante secretario e um alferes quartel-mestre. A'$ funcç'ões

1 inspector geral . 2:666$667 1:333$333 4:000$
1 secretario .... 2:000$000 1:000$000 3:000$
12 chefes de secção. 1:333.334 G6G$OG62:000'
,2 LoS officiaes ... 1:200 ..000 600.000 1:800 ..
22.os ditos. . 1:066 667 533$3a3 1:600 ..
L porteiro'. GGG"6ô7 333$333 1:000.-
1 continuo. • 400$000 , 200$000 GOO$ ôOO~'

0:333,3:35 '1:G6G$66514:000$ 1V:400.,

TOTAL
GEJUL

2:000$
1;~:OOÓ$
8:800$

12:800$
1:000$
1:200$
'720$

38:520$

\ \

TOTAL \
GRAT. PARCIAl.ORD.EMPREGOS I

Dos vellcimontos dos Blllvre[ados da sBcrataria do [overno.

1 secretario . . 2:000$000 2:000$
'1 chefos de secção 2.000$000 1:000$000 3:000$
l: 1 os ol1iciacs . 1:466$667 733$333 .2:200$
8 2:'s ~!itos . . 1:060,'0(;7 ?~~~?~?1:600$,
1 porteiro .' (jU6 667 .~3'J~.333 1.000~
') continuas. .,400$000 200$000 600$2 sorveu tes 300$000 300$

5:500$001 5:159$999 lU:700:$

-

\

JoÃ.o FLORENTINO lliElRA DE VASCO~CELLOS.

Palaeio da Presidencia da Provincia de Minas Geraes.
Ouro Preto 22 de Outubro de 1881.I JoÃo FLORENTINO ~EIRA, DE ~ASCONCELL08. I

••

TabeUa C

11 Mantoiga do porco.
m Milho.
IV Fubã.
V Farinha do milho.
VI Farinha 110 mandioca.
VII Arroz.
VIiI FeijãO.
lX' Came salgada.
X Assucar.
Palacio da Presidencia da Provincia de:;!"Úna. Geraes.

Ouro Preto, 22 de Outubro àe IbSl.



Camillo fi_uguslo M al'ia de Bdlo.

SeÚada e publicada nesta Secretaria aos 21.(\0 Novem-
bro de 1881.

LEI N. 28l7-DE 24 DE OUTUBRO DE 1881.

Autorisa o Govarno a concodel' aposentadoria ao cidadão CC~3rio
Augusto Gama, dircctor da fazenda pl'ovincia1.

O Doutor João Florentino Meira da Vasconcollos, Sena-
dor do Imperio o Presidente da Provincia de Minas Geraes:
Faço sabor a todos os seus habi tan 1es, qne ~ As~emble~ ~e-
gislativa .Provincial decretou, e eu sanCClOn"ll a Lei ~e-
guinte: ., .

Art. unico. E' o Governo da ProvlIlCla autonsado ?l

conceder apo~entadol'ia. com o ordenado que ac.tualmenLe
percebe. aí? ~id:~dãO Cesario Augusto Gama. dlrect~r d~
fazenda Pl'ovlllclal, logo que provar não pad?r contmual
no exercício do emprego, computandO-50-lhe mtegralmen

Luiz Jose de Oliveim a fez.

ridades locaes, precedendo autorisação do '..to 'erno, e em
numero por este determinado.

S 2:' Com este serviço especial não se d@!,p.ende-
rá IH!! toda a proyinCia mais de vinte contos de réis por
anno.

Art. (3.0 E' o Presidente autorisado a rever ealter'ar .
e )sde já, o Regulamento n. 85 de 15 de Ahril ~Ie 1879.

Art. 7.. Revogam-se as disposiçõ<3scontra \'Ias.
)lando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que
a cumpram ei façam cumprir' tilo inte~ram?llto .C01l1~n?lla se
contem. O secretario desta Provincla a taçllllupnmlr, ~u-
illicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da PrOVln-
cia de l\linas Geraes,. aos vinte e dous dias do mez de
Outubro do Anna do Nascimento de Nosso Senhol' Jesus
Chl'iso de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da
lndepondoncia e do Imporia.

JOÃo FLoltEN'l'INO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. E~c. ver.

~, -
- ti-

de fiscal !iêr~o ê:êfcidas pelo capitão mais antigo, que serà
o mandante. I •

S ,2.. O estddo menor compor-se-ha de um sargento
ajudante, um dito mestre de musica, seis musicas de pri-
. 'meira classe, nove de segunda e dez de terceira.

S 3.° Cada companhia de infantaria se comporá de
um capitão, um tenente,um alferes, um primeiro sargento,
dous segundos ditos, um forrie1, seis 'Cabos de esquadra, um
corneta e cento e sessenta praças.

S 4.' A companhia de cavallaria se compora de um
capitãO, um tenente, um alferes, um primeiro sargento,
dous segundos ditos," orriel, quatro cabos de esquadra,
um ferrador, dous c1. ., e oitenta praças.

Art. 2.. Os vencimentos dos officiaes e praças serão os
da tabella annexa ao Regulamento n. 85, excepto os dos
musicos, que ficam distribuidos em tres clasiles, vencendo os
da primeira a diaria de 1$430, os da segunda 1$320 e os
da terceira 1$210.

Art. 3.° Esta força tera o seu centro na capital, o
sera amovivel, conforme as necessidados publicas Q ordens
do Governo.

Art. 4.° Alem dessa força, haverá uma companhia
d~ guardas urbanos, composta de um tenente comman-
dante. tres alferes, um primeiro sargento. dous segundo:s
ditos, um forriel, seis cabos de esquadra, um corneta e
cento e vinte praças. '

8 l.o A guarda Ul'bana continua. sob a immediata
inspecção e direcção do chefe de policia, a quem compete
a nomeação e demissilO dos officiaes e o engajamento das
praças. I

S 2.° Os officiaes e praças da guarda urbana não go-
zarão dos favores outorgados pelo S 4.0 artigo l.. da Lei
n. 2262 d~ 30 de Junho de 1876, que continua em vigor na
parte não alterada por esta Lei. I

S 3.. O cirurgião-mór do corpo.policial é obrigaiio a
tra tar tIas praças enfermas da guarda urbana.

Art. 5.° E' o Governo desde já aulorisado a engajfor
paisanos para q serviço da policia municipal, na deficiencia
de força policiql.

S 1.' Este engajamonto podcra ser foito pelas auto-
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le o tempo de serviço que tem prestado em empregos go-
raes e provinoiaes, effectivos e interinos, bem corno em
commissões e funcções publicas, remuneradas e gratuitas;
revogadas as disposições cvntrarias. •

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteirámente como nel.
la se contem. O Secretario desta Provincia a faça im-
primil', publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Provincia de Minas Geraes, aos vinte e quatro dias do
mez de Outubro do Anna do Nascimento de Nosso Senhor
JesusChristo de mil oitocentos e oitenta o um, sexagesimo
da Indopendencia e do Imperio. '

•JoÃo FLORENTlNO~MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.

Luiz Jose de Oliveira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 21 de Novem-
bro de 1881.

Camillo A uguslo AI ar'ia de Brito;

LEI N. 2818~DE 24 DE OUTUBRO DE 1881.

Determina que as em prezas de estradas de ferro subvencionadlls
man ten ham a sua custa, um lugar de engenheiro fiscal, de
nomeaçiio do Governo.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Ge-
raes: Faço saber a todos os soos habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Art. unico. Nenhum contrato, novação ou addita-
monto de contratos de estradas de ferro subvencionadas
pela provincia se por1eráeífect,uar, sem que o respectivo
emprezario se obrigue a, manter um engenheiro fiscal, pago
pela companhia, e que será da livre nomeação do Governf\;
revogadas as disposições contrarias.

- 8\J-

Manno, podanto, a to,las as autoridades a quem o co-
nhecimento o execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram o façam cumprir tão inteit'amente corno nella se
contem. O 3ecretaril) de~ta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no PaJacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos,vinte e quat~o dias do mazele
Outubro do Anna ,dI) Nascimento do Nosso Sonhor Jesus
Christo de mil oitocentlls e oitenta o um, soxa~esimo da
I ullepentlencia e do 1mperio. ..,

JOÃO FLORENTIKO l\'IEIR,\ DE VAcCONCELL')S.

Para V, Exc. ver.

Luiz Jose de Oliveira a fez .

Sellada e publicada nosta Secretaria aos 21ltle Novem-
bro 'de 1881. I

Camillo ti ttgusto J.if aria de Bdto.

LEI N. 28lü-DE 24 DE OUTUBRO DE. 1881.

Concedo aos lavradol'es de fazendas agricolas, a titulo 'do auxilio,
lima sllbvençiio correspondonto á metade das despo;\Us do trall-
porto do cada colono estrangeiro, q no ongajarem para o cus-
teio e amanho do suas lavouras.

o Doutor João Florentino l'vloira 11e Vasconcél1o~t Sena-
,101"do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Gerae~:
Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assemblea Le-
gislativa Provincial decretou, o pu sancüiemei a Lei seguinte:

Art. 1.0 E' conceelida aüs lavralloras de fazonllas agri-
colas, a titulo de auxilio e em adiantamento, lias forças da
verba que 'para este fi m for consignaria no orçamon to, por cac!,l
colono estrangeiro quo engajar para o cu~teio (l <llll:lnh,)
de snas la vou ras, uma su bvenção correspofuloll to ú rr.()t.a<lo
das <lo~pe7.a!':elo transporte <lo colono, (lp~<lfln fl"n to <lo
sua procodencia ate li. chegalla ao lugar <le sou t!OStil)(), llma
vez que a tlespeza total <lo transporto de cada um não ox-
ceda de 130$000 a 200$000.

Art. :!.O Esta subvenção ~Ó será paga depois da exhi-
bição ,lo conlrato de locação do serviços, feito na con!'onni-
dade da lrgislação em vigor.
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Art. 3 Q E' limitado ao numero de vinte e cinco colo-
nos o adiantamento que a cada. um lavrador fOl'feito em
virtude desta Lei.l J J

Art. 4,0 No fim' de cinco annos, os subvencionados re-
stittiirão á provincia las quantias recebidas, si não prefe-
rirem fazer a restituição por prestações, dentro dos cinco
annos. " r ,

AI't. 5.° O Governo poderá orilenar, uml'\, insp,ec<;ão,
sempre que o achar conveniente, sobre o estado ,dos cdlo-
nos, sua applicação e resultado ,colhidp, sBnilo os ~ubven.
cionados obriga,los a dar a respeito as informações '10 in-
stl'ucções pl'ecisas. ,

No mesmo sentido os subvencionddos enviarão annu-
almente ao Governo da Provitícia um relatoria circumstan-
ciado.'

Art. 6.. Fica igualmente o. Governo da Provincia
autorisado a contratar com John Pett.j e C.a, negociante..;
da p'raça do Rio'de'.Janeiro, ou' com' qUélÍ11 luelhores condi-
ções oíferecer, a intl'oducção e col1ocac.:l'ío na, la\'llllra (la
provincia de colonos procedentes ,especialmente das ilhas
Canarias e dos Açores.

:\ rt. 7.. Terão os introc! uetores, corno imlemnisação
por cilda colono maior de 14 annos que intl'(Hlu~il'em na
lavou ra, um'a subvenção não p.xcedente' de 20$000, e por
cada um de 8 a 14 annos fi de 10$000. I,

Art. 8.° O' numel'O de colonÇls a intl'oduzÍI'-~~, na pro-
vincia,em 'virtude dos arts. 6. o e 7. o desta Lei, não excfJ(!el'it
a doze mil, numero que deverá estar c01l11Jleto no pl'azo
de tres annos, f",

Art. 9,° A subvenção., a quel se rofer!,! /) ~rt, 7." ~Ó
será paga á vista de copia aut}lentica ela escriptura de 'lo-
cação de serviços, lavrada entre o colono e o agric. tI,tor,
nos t'3rmos dó Decreto n. 28'27 (la 15 de Maio de 1870, e
sora paga em apo~ices ela ~I,ivida proxin,cia1. a ~uro de fj %'

Art. la. O Governo e autorisat!o a expedIr 'o I"rg"ula-
mento para a execução desta Lp.i. I ,

Art. 11. Re,vogam-so as riisposições em CO 11 trario.
,

Mando, pórtallto, a todas 'as uutt?ridauos a quem o
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram o façam cumprir tão .infeiramente como nella se
contem. O Secretario dO"ÜL Provincia a faça imprimir, pu-
bticar e correr. pada no Pqlacio da PrQ:;idepcia du. Pro-

- \)1 -

viucia de Minas Lteraas, aos vinte e quatro dIas do mez do
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos' e oitenta e um, sexuge:;imo da
1ndcpendoncia e do. Lnlperio.

. I, J I I

JOÃo FLORENTINO l\1EIItA DE VASCONCELLOS.
J ,

Pal'a V. Exc. ver, 11

I , Lui~ .Jose eleqliveira a fez.
Sellada e ,pu blicada nesta Secretaria' aos 7 de Dezem-

bro de 1881. . . ' I " ,I(
I .1' I

'J I P f'

Camíllo Augusto i1'falfia ele Brito.

LEI i 1. 282Ü-DE 24 DE OUTUBRO DE 1881.
I j • \

Autorisa o !J,?verno da Proviricia a aposentaI' o'prrfOS~OI' ila cidade
do llaol'eody;',José Raposo Lima, cdin' o ordenado proporcional ao
tempo de serviço flue liquidar.

O Doutor JOl'LO Florentino Meira de Vascoucellm:, Sena-
dOI' do Imperio e P.l'asideuta lIa provincia da l\1inas Ger:18s:
Faço saber a todos o:o! seus habitantes, que a Assernblea 1.e-
gislatÍ\'a Provincial docretou, e eu ~allcci()nei a Lei ,;pguinte:

Art. unico. E"o Governod~'Pro\'inciaautorisllllo aapo-
sentar, cum or,lenailu (.Jrúporcif)lIal ao I.ClllpU de ",~l'I'il,:o que
liquidaI', o pt'fJfesso[, de instrucçllo primada (la ciliado (lo
Baepondy, .Jusé Raposo Lima. que licâ dlspemado de mos-
trar-se habilitado de conformidade com o RegulamtlDto n.
g.l, e logo que se mostre illhabilitarlo para conLinuar no 5Ar-
V'IÇO dO'lllag-isterio;. revogadas, as disposiçõe:o: em contnuio.

Man\lo, portanto, .a, torlas as autoridades a qUClll ° co-
nheclIllellto e execução da re('eriúa lei per'tencer. qUI) a
cumpram e façam cumpril' tão intei['amcnlp, corno nülla se
eO,ntom. O Secretario d,esla Pl'Ovincia a ('aça illlpr;llIir, pu-
bllcar fl correI', Dada no P,dacio da Presidoncia da Provin~
cill de Minas eTeraes, aos "inte e qna/.ro dia:o: do ml'z rIo Ou-
tubr',! 00, Anno do Na~ciplento oI,~ Nos>'o Senh/'I" .Jmm~ Çhristo
de mIl oItocentos I e oItenta e um, st'xagesilllo da lndcl)(\lHlen-
cia 'e do Impel'io. ',

JOÃo VLORE~Tl",O ,MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V, Exc. ver.
Lui:: José de OliCCll'a a fez.



RENDA MUNICIPAL,
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3:200$
6:5'13$

5:200$
3\):000$
3:400~
7:70('~
7:G41~
3:884$
2:312$

26:2<14$
3:500$
8;190$
1:700 .

18:800 .
6:200$

12:525$
17:830$100
3:930$
3:166$
8:820$
6,'580$
5:200$

11:660$
10:000$
7:593$

12.'000$
16:600$
2:450$

17: 150$
6:000$
2:071$
2:420$
8:000$
2:748$
4:600$
7:600$

17:410$
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« Santo Antonio do
Monte

« Serro.
« S. Gonçalo do Sapu-

cahy. .
« .J uiz de Fora. '
« Al'assuahy
« Sabani.
" ltabira •
« Formiga. •
" S. Jose d'El-Rey.
« Leopoldina .•
« Sete Lagoas. .
« Mal'ianna. • • •
« Caeté. .
« Mar de Hespanha.
« Christina.
« Rio Preto
« Diamantina.
« Curvello.
« Parà
« Baependy •
« S. José ao Paraíso.
« Queluz . • • •
« Barbacena
« Ubà • • • • •
« pouso Alegre.
« Passos. •••
« Ouro Preto .
« Abaeté. • .
« Rio Novo.
«Man!luassu •
« Theophilo Otto~i
« Rio Doce.
« Caldas. •
« Bom Fim.
« Ouro Fino • • •
« Oliveira. • • •
« Campanha • • •

«
(~

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«

«
«
«
«
«
«
«

4(

«

«

S 25.
S 2U.'
8.27,
S 28.
S 29.
S 30.
S 31.
R 0');:; v .
S 33.
S 31.
S 35.
~ 36.
S 37.
S 38.
~ 39.
S 40.
S 4L
S 42.
~ 43.
S 44.
~ 45,
~ 46.
S 47.
S 48.
~ 49.
~ 50.
!:3 51.
~ -')., 0 .
~ 53.
~ 54.
13 55.
S 56.
S 57.
~ 53.

2:360$

2:'100$
18:: 18!'';S90
9:";"7('$

5:730$
3:820$
5:398$432
4:300$
1:000$
3:200$
1:900$
1:437$800
2:780$500
0:000$
7:5:-32$

10:000,~ .
11:000$
4:000$

,(
"

«

«

"

«
«

«
«
«
«
«

«
«

S 10,

S 5.°
S 6.°
S 7.°
S 8.°
S 9.°
S 10.
~ 11.
S 12.
S 13.
S 14.
S 15.
~ lG.
S 17.
S 18.

- 02-

Art. 1,0 E' orçacla em 44'2:609$692 a receita muni-
cipal das seguintes camaras para o anno de 1882.

S 1.0 Camara de Piumhy . . ., 2:158$
S 2.° '( «Alfenas 8:241$970
~ 3.0 « «Entre Rios. 2:515$
S 4,° « </ Viçosa de Santa'

Rita. .
« ,Tamanduá
« Pal'acatú.
« Araxa.
« Patos.
« Tres Püntas .
«' Rio Pardo
« Campo Bello.
« Pitangny.
« Uberaba.
" La\'ras
« Ponte Nova.
« Pomba.
« Turvo
« Carmo do Parana-

hyha.
« S. Miguel do Gua-

nhães.
<, H:l.iu!'ú
« S. Paulo do1\luriabé

Orça a receita e fixa as despezll8 de diversas camaras municipaes
para o anno financeiro do 1882.

O Dr. João Florentino Meira de Vasconcellos, Sena-
oor do Imporia e Presidente da Provincia de Minas Geraes:
Faço caber a todo~ os sou~ habitante,-, que a Assemblea Le-
gislativa Pl'ovincial decretou a Resoluç,lo seguinte:.

RESOLUÇÃO N. 2821-DE 24 DE OUTUBRO DE 1i381.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 7 de Dezem-
bro de 1881.

Camillo i1ugusto Maria de B1'ilo.



5'730

960$
3.)0$

500$
200$
300•.
100$

1:140$
100,
50$
10$

200
100$
100$
60$

500$
230$

2:140$

2;bI5$

1:341~970
1:575$

300
~WO*
120$
80$

100$
üO$

150$
60$
30$

250$
/ 200$

805$

------

"
"

.' .• I, .

.~ 5:0 Camata de 'fartlanc1nà:
1 Pessoal . • • • • . •
2 Porcentagem' ao proourádor

_ ~lj_

~ 4." ,Cillllal'a (la Yiço.,a (lo Santa Rita:
1 'Secreta r,ia ..
2 Continuo.
3 Fiscal geral.
4 Dito supplente .}. .
5 Procurador e ag~nt!3 .
6 Oaminheiros.
7 Medicamentos a presos pobres. "
8 llluminação em dias llaciollaos .
9 Agua, luz, limpeza da cadea e casa da
cainara . . . . . . . . .

10 Expediente doI jul'Y o eloiçõo". . •
11. Eventuaes e assignaturas de jorna~s.
12 Expediente da secretaria .
13 Pagamento da divida passiva •
14 Custas judiciarias.
15 Obras publicas

~ a.o Cama r~ de Entro Rios:
1 Ordenado ao secretario .
2 « «procu ra(Iar
a « «fiscal.
4 ' « « portoiro .
5 Expclliente o' utensilios .
6 Limpeza e illuminação da cadêa .
7 Oustas judiciarias e jury
8 Eleições.
9 Oaminheiros. . . . .
10 Apósentadoria do juiz de direito
11 Eventllaes . . , .
12 Obras publicas.

17 Divid dnl.zada de custas judicial'ias.
18 Obra ublicas.

2:158$

~500$
150$

80$
300:'
140$
20$
70$
15$

100$
400$
100$
70$

2:000$
150$

1:200$
30$

DE~PEZA MUNICIPAL.

~ 2." ~Camal'a dQ AI renas:

1 Ordenado ao secretario e expediente .
2 Dito ao fiscal da cidade .
3 Dito ao 'continuo; inclusive agua para o

jury ~ cám.àra. . . : .
4 Dito ao mediCO do partido.
5 Dito ao pharmaceutico .
(3 Eleiçã~, qualificação ejury.
7 Criação de expostos .
8 Assignatu,ra de jornal . '.'
n Limpeza, agua e luz na c:uIea.
10 Custas j udicia nas .
11 Eventuaes e caminheiros. .
12 Conservação e limpeza dos cana~s das

aguas, dos chafarizes' da cidado. . •
13 Consignação annual para as obr as da nova

cadêa: : .• •
14 Extracçãô dó fú'rmigueiros .' .•
15 Porcentagem ao procurador. • •
} ü Q Maridor 50%00 que n rl'ec('.llar.

- (l.l-

Al'l ~." E' fixada a despeza Illunicipal lIas caml1l'as
abaixo declaradas, para o anno de 1882, em 445:540$692,
pela maneira 'seguinte: '

~ L" Camara (le Piumhy:

1 Ordonado ao secretario 400$
~ Dito ao tlscal da cidado 200$
J Dito ao'continuo •. > 00$
4 Expodiente das sessões do jury e eleições
Politicas. '.' . 60$

dê 50$5 Luzes pal'a a ca a
ü Custas j udiciax:ias., . . . 100$
7 Porcentagem ao procurallor. 400$
8 Despozas eventuaes . 200$
9 Conservação da estmda da. selTEI. do Pi-

umhy e outras obras publicas. 688$



- tlü -

50.
400"
100$
lODo'
120.-
100$
::50$
900'

300$

2:585::;

4:300$
:200$
100$
50,
170'
5ü$
10$
rJ3$
30$
40$

2:000$

500$
80$

200$
80$
40$
40$
-10$
80$

120$
100$
80$
20$

100$
1:210'$

600$

3:2DO$
S ,lO. Oamara do Rio Pardo:

1 Secretario

13 Alistamento militar. . . . .
14 Porcentagem ao procurador. . .
15 Evelltuaose aposentadoria do juiz.
10 Extincçâo de formigueiros .
17 Metiieamen tos a presos pobre~
18 Fe~tf'jos nacionaes . , .
19 Divida passi va e repo~ições
:!O Obras publicas . . . .

- ';7-

~ 8. o Caroara de Patos:
I Secretario. . . . . .
2 Fiscal . . . . • . .
3 Portei 1'0. • • • • • • •
4 Porcentagem ao procurador.
5 Custas j udicia rias . . . .
6 Caminheil"" . . . . . .
7 Agua, luz e JimI,eza da cadêa
8 Quulificayões, ele;ções e jury.
9 Expediente. . . . .'. .

10 Obras publicas. . .

S 9.. Camara do Tres Pontas:
1 Secretario
2 Continuo.
3 Fiscal da cidade .....
4 Dito do Espirito Santo MaVarginha .
5 Pito do Carmo do Campo Grande. .
6 Dito do Carrego do Ouro. . .
7 Dito de Sant'Anna da Vargem
8 Agua, luz e limpeza da cadêa . . .
9 Expediente da secretaria e caminheiros

10 Oustas judiciarias .
11 Qualificação e eleição.
12 Jury. . . . . . .
13 Agua potavel da cidade.
14 Obras publicas. • • . . . . .
15 Eventuaes e parcentos ao procurador

500$
200$
100$
100$
50$

400$
200$
200$
100$
200$
120$
200$

5:398$432

50$
100

250$
1: 190$
400$
100
130$
80$

150$
60$

3:820$

2:000$
1:370$
266$666
111$766
250$
100$
80$

200$
200$
300$
300$
220$-_ .....•.- ....•

. .

. .

..

..

S 6.0 Oamara de Paracatú:
1 Obras publicas
2 Empregados . • .
3 Secretario aposentado
4 Expediente da secretarIa
5 Oustas j udiciarias. . . • .
6 Agua, luz e limpeza da cadêa.
7 Eleições, qualificação e jury •
8 Auxilio á illstrucção publica .•
9 Oonservação do chafariz publico •

10 Festejos publicas. •
11 Soccorros a indigentes em tempo de
~ epidemia. • .••••
12 Auxilio ao fundo de emancipação •

~ 'I o Cat1iara do Ara~á:
1 Ordenado e gratificação ao secretario.
~ Dito e dita'ao fiscal. . . . . . .
3 « «ao administrador d'agua .
4 « «ao portei r'o. . . . . .
5 Expediente da camara e secretaria .
G Custas judiciarias . . . . . .
7 Qualificação. jury e eloições. . . .
8 AgU3, luz e limpeza da cadêa . . .
9 Estafetas . . • . . . . . . .

10 Conservação d'agua do rego publico .
11 Assignaturas de jornaes e impressões.
12 OOlllpra de livros • • • • • • •

:3 Estafetas.
4 Exped ien te da secretaria
5 llluminação da cadêa, agua e limpeza

do paço da camara.
6 Obras publICas.
7 Oustas j udiciarias.
8 Festejos nacionaes
9 Eventllaes .

10 Eleições politicas.
11 Bandeira nacional. .•.
12 Papol, pcnnas e tinta a alumnos p()bl"os.



1~0.,
60U.
100$
100$
200$
150$
JOti

500$
100$
150$
25$
3G$

350$
2:1 :~O$
J ::150$
1:000$

9:000~

üO(),$
200$
200$
150$
400'.
300$
80 .

50$
80::;
100$
I.:)~

815$

1:200$
:!5U'
4g0$

. ..
dos po-

~ 14. Camara de Lavras:
1 ::;ccretario. . . .
2 Fiscal . . . . . . .
3 Porteiro. .
4 Agua, luz e limpeza da cadêa.
5 Cu: tas judieillrias . .
6 Rnnedios aos indigentes. .
7 Caminheiros . . . . . . . .
8 Formigueiros em terras publicas'e

bnls ..•....•.••
9 Qualific~ções e t'leiçõe8.

. ~ 13, Camara de UberalJa:
1 Secretario. .
2 Continuo .
:3 Fiscal da cidndo. . ., .
4 Fil'caes do Fructal. Dores e Uberabínha.

60$ a cada \:01. • • •
5 llJedico da camara. . .
13 A rrecadação de bens. • .
7 Reme~fa de (mcios , .
8 Jlluminaçào e utensílios da cadâa.
9EleiçãllejUl)'. . •...

10 Custas .indiciarias . . . . . .
li Publicação das ac1as da camara. editaes mu-

?icipaes, talões para arrecadação, editaes do
Jury, ..c!it(IS de eleição e outros impressos. .

12 Extincção de formigas.
13 Exp' diente da secretaria. .
14 Limpeza do matadouro. . .
15 A~sigl1aturas do «Diario ameia I » e «A.c-

tualldade 1>. •
16 Eventual's, .
17 Obras l~ublical!. .
18 Porcentagem ao procurador.
19 llluminação publica. . .

15 Ousta~ j ud isiarias .'
16 Jury, eleição e qualifiC<lçãO .
17 Eventuaes
18 Jornal official pro\'Íncial.
10 Obras publicas.

100$
100,'
120,.
100$
100$
100$
100$.
380$
i'50$
250$

2;30$
80$
50$
60$
300$
30$
20$
:30$
100$
255$660
262$140

1:437$800

240$
120$
200$
10l$
480$500
15$
60$
30$
80$
80$
15$
80$
2)()$
20$

1:900$

. '.

..

• •

. . .
da cadêa.
secl'atal'it!: .•

~,~ ~i.i:..;a'1i'ío ao lResmo
:.; FI';v'ü d11cidade
t Gnl.tificaç.i.o aI) mesmo
::, Prl)Cllrarlor 18 %. sendo 5 em evento •
(; Fiscal em arroca(lação do eVilnto, 10 %
7 Oon tinuo .
8 Rf~lo.ioeiro
9 Oa.mwilOiros,

10 Enfermeiro do presos.
11 Aferidor.
1~ Galé.; .
1:?- Lu~ e lilUpez.\
1'1 E x.P6..tien te tia.

• J. Oaroara tle Pitangl1Y:
1 ,: Ilt l,'io

- lJ3 -

~ 11. Oamara Lia Oi.llUPO BeIlo:
1 S~cretario
2 Fi.,cal da Tilla.
3 Oontinuo. .
4 Zelullor do rogulador puhlico ~
[) Oll"tas j utticiarias. .
Ü ~x.~o(~ientl<) .
7 t'.ll :\t(;OGS •
8 ili II lli '1ação da c~tdêa.
9 :J:, ti ittL1.8S • • • •

10 ' oU It:lgem ao procurador.
11 "publicas.

2 Fiscal e coutilHt') .
3 C:lI1linileil\).; •
4 Ex.pellionte do jury
5 ld03lU da camara.
6 Eleições politicas •
7 l~v0311tuaes .
8 Festa de Corpu~ Christi.
9 Pdrcelltagtl!U ao procurado!'

10 Custas jwliciaria:;
11 Ob;'as publicas,



- 100-

11:000$ .

2)0$
- f)0$
40$
50$
50$
2)0$
20$
20$

13':$
60$
75$

500$
200$
735$

~OO$
100$
51)0$
500$
500~
3.:0,~

2:000$

4:00u$

500$
500.)
100$
:iOÜ$
l80$
300,'
120$
150$
50.200$

1:500$
100$

2:330$

"

. .

...

~ 17. Camara do Turvo:
1 Secretario . .
.~ Procurador. .
3 O mesmo como aferidor . _ .
4 Fiscal da cidade . . • .. .•.•
5 O mesmo como inspectordo encanamento.
Ú Fiscues das freguezias . •
7 Padeiro .. ' ••..
$ CU:ltas .iutliciarias . . . . .
(I Jury e despezas do mesmo. . .

10 111llll1inação e limpeza da cadêa
li Obras pllb.licas.
12 Evontuaes .

S 18. Camar'! do Carro) t~O Prr.lnahyba:

15 Papel, penna, tinta e livros aos alumnos
pobres . . . . . . . . . • .

16 OtIlcíaes em correição. . . .
17 Porcentagem de 25 por % ao aferidor.
18 Procurador .
lI) Gm títicação ao mesmo;
20 Eventuaes. . . . .
:!l Obl'a3 publicas , . .

- 101 -

r Sec['etario
2 Fiscal da vil la
:~ Continuo.
4 Expediente . •.• •
<J Agua, 1uz e limpeza da cadêa •
ü Aposentadoria do juiz de direito.
7 A~signatura do « Diario Oflicia1 ».
8 TalõJs do impo.tos. . •• ••
9 PorcelrtagalU ao pl'ocurador • •

10 Aferidor. • '. . . •• ••
II Fiscal: pelas revistas. • •
12 Obras publicas. • • i •
13 Cu ;tas j udic!arias • • • •
14 E\'úntuaes . • • • -f •

60$
1:000$
500$
200$

3: 12:3$160

-.08$510

800$
aOO$
SOO$
200$
200$
100$
100$
200$
200$
700$
COO$
300$
00$
20$

2:000$
100$

1:000$
2:8:?0$

10:000$

1:000$
1:000$
200$
630$
140$

, 300$

360$
200$
450$

1:600$
~$
200$
500$

• I'

. .
custas liqui-

11 Ex.podiente da secrotaria .
12 Encanamento d'ng'ua. .
13 Porcentagem ao procurador.
14 Eventuaes .
15 Obras publicas . . . . .
10 Pag,lmento de divida passiva,
._~'j d,I'Jas

S 15. Carnara da Ponte Koya
1 S3crotario. . .
2 Fiscal . . . .
3 Continuo e prego'Jiro .
4 Expediente, . . . . .. ..-
5 Agua., luz e limpeza da cadêJ.
6 Caminheiros . ;'.
7 Eleiçõ3s e jury . .
8 Custas jutlicial'ias .
O Impressões. .

10 Subsitlio ao hospital. . .
11 Tombamento do patrimonio
12 Aluguol da casa. . .
13 Assignaturas de jornaes
14 Fostas nacionae:l .
15 E~colas municip:J.()s.
lG Eventuaes .
17 Porcelltos . .
18 Obras publicas

~ 16. Camara do l'omba:
1 Secretario . . ..
2 Fiscal geral ..
3 Dito do Bom Fim .
4 Aos demais fisr:aes .
5 P",rteiro e sineiro. . . . . .
ti Aposentadoria. do ju.\z de direito. • •
'i Expedien te do secreta rio, qualificação e

eloições. . . • .'. • . . •
8 E:stafetas . . . . . . . .

(,.9 Luz, agua e Iimpella da cadê a . • • • •
.10 llluminação da cidade. .
1 L Extincção d(~ formigueiros
1~ RemedlO~ a doentes, pobres
18 Custas j udrciari~s. . •



600$
350$
150$
20Q$
300$
120$
120$
200$
150$
400$
60$

900$
100$
120$

1:000$
050$
200$
:,.!.JQ
lLO~
:{OO$
100$
:!20$
f'O'

100~

U:770$

50$
40$
80$

:300$
400 .
3?0.
100$
450
200$
00$

1:200$

:3:200$

•

..

~ 23. Carra~a dJ Suro;
1 Secretario
.2 Fiscal. .
;{ Porteiro. . • • .
4 COllsen'aaol' das aguas . . . . . •
ü Procurador, haveudo arrematante. e nlo

havendo. passara para obras puulicas
() Ex.ped ien te da c:lIuara • .
7 « do jury. •
S Eleiçõos. . '.' . . .
\) Agua, luz o limpeza da cadéa •

10 Custas judicillrias. • . •
11 Expostos . • .
12 Escolas municipaes • • • .
1:3 Papel. penna e tmta para eBas •
J4 Auxilio á do Quilombo • • •

S 22. Camal'u do S. Ad lOio do Monte:
1 Caminheiros ...
~ Assignatura de jornaes .
;\ Custas j ndicial'ias. . .
4 Sustent!l do presos poures
5 Fi.,caes do municipio. •
() Secretario • . . .
7 Cún tin uo . . . • . .
g Porcentagem ao procurador.
U .Utensilios . . • . . .

10 Agua, luz o limpoza
11 Obras publicas. .

- 103-

4 Porcon tagem ao procUl'ador
5 Aferidor.
(j Fiscal .
7 Continuo .
8 Caminheiro. . .
\) Custas judiciarias

10 .lury. . .
1L Evetltuacs ....•.
12 Expediente da secretaria ,
L3 Cumtivo dI) presos pobrc's .

5:68:?$-
2:226.~

50$
50$

710$0 úl

50$890
50$

55ü.';1

600 '
1: 171$389
400"
300$
200$
360$
300$

350$
m.$050
200~

5')0$
15:)$
403$

200:S
'~O$

250$
35$

150$
30$

100$
60$
300$

]3:718$890

5:000$
1:500$

2:700$

ua e limpeza da caMa

Paulo de Muriahé:. . . . . . . .

~ 20. Caroara de Itajubà:
1 Secreta'pio. . . . . . .
2 Porcentagem de 10 % ao procurador
3 Fiscal da cidade. .
4 Fiscaes das. freguezias. .
5 Com o continuo da camara
(3 Com um guarda fiscal. .
7 Com custas judiciarias, . . . . . . .
"1 Expediente da camara, jury, livros e 'diplo-

mas para a qualificaçil.o de eleitores. . . .
9 Eventuaes . . .' . . . . . . . . .

10 Publicaçllo dos trabalhos e editaes da camara
11 Extincção de formigueiros e bolas vene-

nosas a cães. .' . • . . . . •
12 Impressão de talõos . . . . . . . .
13 Illuminação, agua, luz e limpeza da cadêa .
14 Divida passiva por obras deste e dos exerci.

cios anteriores . . . .
15 Divida passiva' por custas, hlem idem. •
16 Com o aceiô da' cidade. • •
17 Obras publicas'.' .
18 IlluminàçãO publica.
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S 19. Camara de S. Jliguel de Guallhães:
1 Ordenado aos empregados
2 GratificllGtíO ao secretario .
3 Pot'l:entagem ao procurador. . • . .
4 Escola municipal no Divinr" districto do

Patrocinio . •. ...
5 Zelador da agua do Patrocinio .
ô Custas judiciarias. . .
7 Assignaturas de jornaos.
.8 Expt3riiente e evontuaes .
9 Caminheiros.

10 Jurye eleições. ...•
11 Agua, lu;!: e limpez:l da cadêa.
12 Obra:s publicas.



5.200$

100$
100$

1:000$

7:700$

200$
3:290$

1 :200$
19:000$
39:000$

400$
100$
70$

100$
50$

200$
120$
10U$

2:008$
252$

3:400$

1:000$
180$
180$
400$
200$
200$
300$
300$
80$
100$
70$

S 27. Camara de Sabarà:
1 Secretario
2 Fiscal da cidade.
3 Continuo da camara . • .
4 Gratificação ao procurador.
5 Caminheiros
6 Eventuaes . ..•
7 L\lZ, agua e limpeza da cadêa
8 Custas judiciarias .
9 Jury. ., .

10 Eleições politicas. . .
11 Expediente da secretaria. . . . . .
12 Com o escrivão do jury •.Candido Mariano

Gomes, por conta de maior quantia que
se lhe deve de custas. . . , . . .

13 Auxilio à aula llocturna da cidade . .
14 Porcentagens de 2, 10 e 20. por % ao

procurador e agentes da camara . . .
15 Ao procurador, por conta de maior quan-

tia da gratificação que lhe foi votada na
Resolução n. 2133 e que deixou da ser
paga nos anuas de 1877, 1878 e 1879, . ,

16 Obras publicas.

S 26. Camara de Arassuahy: ,
1 Secretario,. . . . . . .
2 Fiscal do municipio
3 Porteiro. . .
4 Eleições e jury'.
5 Com caminheiros
6 Custasjudiciarias. .
7 Agua, luz e limpeza da cadêa .
8 Expediente e impressos.
9 Obras publicas e eveutuaes. . . . .

lO Procurador (12 por%do que arrecadar)
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20 Creação da escola nocturna de instrucção
primaria nesta cidade.

21 Obras publicas.

250$
-100"

35$
500$

1:361$

1:8oo$
2:000 .
800$
600$
550$
360$
240$

2:200$
200$

1:135$
1:200$
500$
400$
200$

1:200$
400$

4:500$
500$'
15$.

273$
1:000$
1:500 .

Caroara do Juiz de Fora.

1 Secretar-io .
2 Dous nscaes. . . . •
3 Gratificação ao procurador
4 Porteiro. . . . • .
5 Estafeta . '. . . . .
6 Adrninistl'ador da praça. .
7 Administrador do matadoul'o .
8 Porcentagem ao procurador, 6%
9 Expediente da secretaria. • .

10 Eventuao8 • . . . . , ,
11 Agoa, luz e limpeza da ('a':lêa .
12 Medicamentos aos pobres. . .
13 Enterros aos desvaFdos .
14 Extincção 'de formigas .
15 Custas judiciarias. • • .
16 Qualificações, eleições e jury
17 Il1uminação publica . • •
18 Publicações no ~Pharoh .
19 «Diario .olI1'cial de Minas» •

. , 6:543.'
~ 24, Camara de S. Gonçalo do Sapucahy:

1 Pe3saa 1 .' .' . . , . ;. 1:400$
2 Expediente da secretal'ia. . 80$
3 Porcentagem ao procurador , . . 624$
4 Jury e custas jurliciarias . . . .. 500$
5 Illulllinaçno, limpeza e agua na cadêa. 350$
e Tratamento de presos pobres, medicamen-

tos & . . . . , . , . . . •
'1 Extincção rle formigueiros,' , . . .
8 Assignatura do«DilJ.rio Official» e «Actua-

lidade». .
9 E\'entuaes . .

10 Obras pu.blicas .
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15 Eventuaes • • .
16 llluminaç:to pu':l1i~a •
17 Obras publicas.
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~ 28. Camara da Itabira:
1 Secretario . . .
2 Expediente da secrataria. .
3 Porteiro. .
4 Fiscal e zelador das aguas .
5 Medico do partido.
6 Porcentagem ao procurador.
7 Estafetas. -. . . . . .
8 Eleições, qualificação e jury
9 ll1uminação e limpeza da cadêa

10 Assignatura da «Actualidade» .•
11 Custas judiciarias .
12 Evetltuaes .
13 Auxilio a professores ruraes .
14 Extincção de formigueiros. .
15 Obras publica:! e agua pota veI.

~ 29. Camara da Formiga:
1 Secretal'io . .
2 Fiscal. .
3 GratificaçA:o ao mesmo .
4 Fiscaes das freguezias .
5 Porteiro. . . . . .
6 Luz e limpeza da cadêa .
7 Eleições e j ury.
i Custas judiciari:lS .
9 Eventuaes . . .. ,

10 Expediente da secretaria
11 Mostrador publico!. . . . •
12 Administrllção da agua potavel
13 Despozas de arl'ecadação .
14 Obras publicas. . • .

~ 30. Camara de S~ José d'EI-Rey:
1 Secretario
2 Fiscal. .
3 Porteiro • .
• Iluminação e limpeza da cadêa.
5 Jl1ry e aposentadoria do juiz

800$
120$
400$
296$
600$
729$012
100$
300$
200$
15$

500$
100$
500$
100$

2:880$988

7:641$

600$
200$
40$

200$
140$
120$
lF)()$
')00$
200$
50$

100$
100$
700$
984$

3:884$

300$
72$
50$

100$
80,"
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6 Custas judiciarias •
7 Caminheiros. . . .
8 Eventuaes e porcentagem ao procurador.
9 Estafeta de Prados. .

10 Obras publicas. .

~ 31. Camara da Leopoldina:

1 Secretario . . . . .
2 Fiscal da cidade. .
3 Porteiro da camara .
4 Fiscaes dos districtos .
5 Caminheiro. . .
6 Custas judiciarias . ....
7 Agua, luz e limpeza da cadêa.
8 Expediente da secretaria.
9 Eleições e festejo3 nacionaes.

10 Extincção de formigueiros.
11 I1luminação da cidade
12 Despezas eventuaes . •
13 Instrucção publica. .
14 Guarda do cemiterio .
15 Ferros para autopsia.
16 Limpeza da cidade. . . . . . . .
17 Porcentagem de 10 por % ao procurador

e despezas de arrecadação . • . . .
18 Obras publicas. • .

S 32. Camara de Sete Lagoas:

1 Secretario .
2 Porteiro. . .
3 Fiscal 'da villa. . . . . .
4 Agua, luz e limpeza da cadêa .
5 Expediente da camara e jury
6 Porcentagem ao procurador.
7 Custas judiciarias .
8 Eleição . .
9 Caminheiros . . .

10 Auxilio 1\ casa de caridade

200$
40$

420$
, 50$

1:000$

2:312$

1:200$
700$
250$

2:520$
365$

.1:500$
550$
200$
150$
500$

1:500$
500$

1:000$
240$
170$
250$

3:936$600
10:712$400

26:244$000

400$
60$

100$
180$
150$
560$
150$
50$
150$
200$
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11 Obras publicas. .
12 Eventuaes. . .

~ 33. Camara de Màrianna:

1 Secretario .
2 Fiscal
3 Procurador
4 Continuo .
5 Pregoeiro . .'. . .....
6 Procissão de Corpus ChrlstI .
7 Expediente. . . . . . . . . . .
8 Medicamentos á pobreza e presos pobres.
9 Jury. . . . . . .
10 Caminheiros . . . .
11 IIluminação da cadêa .
12 Dita publica da cidade.
13 Custas judiciarias . . ..
14 Eventuaes .. .
15 Administrador do matadouro . . . . .
16 Restituição a. Portiro José de .Maga.1hães do

excesso da arrematação que mdevldamente
pagou no exerci cio de 1877-1877.

J 7 Obras publicas . '.' . '.' .
18 Gratificação ao escflvão do Jury

~ 34. Camara de Caeté:

1 Secretario e expediente da secretaria.
2 Fiscal da cidade . . .
3 Contin uo . . . . .
4 Agua e luz para a cadêa
5 Caminheiros e estafetas
6 Jury. . . . .
7 Eleiçõe~e juntas
8 Jomal official .
9 Obras publicas. . . .
10 Ordenado ao procurador.
11 Custas judiciarias .
12 Agencia do estafeta
13 Eventuaes
)

1:400$
100$

3:500$

600$
400$
480$
150$
40$

200$
200$
640$
200$
150$
400$

1:800$
300$
40$

240$

250$
1:700$
400.

i/:l00$

400$
120$
60$
73$

192$
40$
40$
10

389$
200$
20$
60$
90$

1 :700$
.' I
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S 35. Camara do Mar de Hespanha:
1 Secretario . .
2 Fiscal geral. . . . .
3 Fiscaes dus seis districtos
4 Guarda fiscal da cidade .
5 Medico do partido ...
ti Porteiro, guarda, moveis e continuo.
7 Aferidol' geral .. .
8 Porcentagem ao procurador .
9 Correição geral . . . .
10 Expediente, jury, eleições e caminheiros.
11 Custas j udiciarias
12 Agua, luz e limpeza da cad~a.
13 Limpeza e irrigação da cidade.
14 Il1uminação publica.
15 EventuaQS e formigueiros. .
16 Bibliotheca do club li tterario. ,
17 Auxilio de aluguel de casa de duas escolas
18 Obras municipaes. . . . . • ,
19 Sustento de presos pobres . .

S 36. Camara da Christinll:
1 Secretario . .
2 Porteiro.
3 Fiscal da cidade . . . .
4 Quatro fiscaes de freguezia!l.
5 Porcentagem ao procurador
6 Custas j udiciarias.
7 Agua e luz.
8 Encanamento .
9 Expediente. .
10 Eventuaes . .
11 Obra!>publicas.

S 37. Camara do Rio Preto:
1 Expediente, eleições a alistamento mi-

litar.. ..
2 Secretario
3 Fiscal da cidade. •

2:000$
1:000$
1:800$
300$
300$
480$
300$

2:000$
200$
200$
500$
300$

2:900$
2:000$
1:000$
200$
360$

1:260$
2:500$

18:800$

720$
150$
240$
400$
620$
600$
90$
100$
100$
100$

3:G80$
-----
6:200$

400$
800$
600$
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400$
200$
80$
20$

250$
150$
50$
50$

300$

500$
150$
72$
20$
50$
3.5$

160$
90$

150$
791$500
300$
80$

767$500
3:166$

150$
200$
150$
100$
100$
300$
300$
100$
200$
110$

--
3:930$

~ 40. Camara do Pará:

~ 41. Camara de Baependy:

1 Secretario . ..•••
2 Bibliotecario' . ,
3 Continuo da camara. , •.
4 Dito, para tocar recolhida.
5 F iscal da cidade, , , .
6 Fiscaes das tres' freguezias.
7 Aferidor. • . • . . •
8 Estafeta.
9 Medico •

1 Secretario .
2 Fiscal. . ,
3 Continuo. .
4 Expediente "
5 Caminheiros. . . .
6 Assignatura de jornal , , •
7 Eleições, qualificaçlIo, jury e aposenta.

doria do juiz de direito. . . . . .
8 Lamp?ões do chafariz. Biquinha e cadêa,
9 Illummação, agua e limpeza da cadêa .

10 Commissão ao pracurador . ,
11 Custas judiciarias '.
12 Eventuaes , . . .
13 Obras publicas.
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8 .Livros, impressões e assignatura de jor.
uaes. , . , . . • , , . , ,

9 Cemiterios da eidade e Morro da Garça ,
10 Eventuaes . , . , •
11 Medicamentos a presos pobres.
12 Custas jndiciarias. .
13 Ditas' atrazadas . .
14 Dividas atrazadas • . . .
15 Auxilio á ca.sa de caridade. • . . ,
16 Extincção de formigueiros. • , . •
17 Gratificação em obras por administração.

50$

50$
1:000$

120$
200$
150$

7:120$
1:600$

20$
400$

18:730$100

900$
390$
150$
150$
280$
200$
150$

12:510$
1:000$
500$
400$
300$
150$
300$

3:603$800
50$

100$
500$
400$
400$
120$
100$

8:306$300
1:600$

~ 39, Camara do Curvello: '
1 Secretario
2 Fiscal.
3 Portei 1'0, ,
4 Caminheiro!! . . . . , . ,
5 Correios da .Jiamantina e Trahirr s
6 Luz, agua e limpeza da cadêa.
7 Jury e eleições. • '. • .'. • • •

~ 38. Caroara da Diamantina:
1 Secretario .. .•
2 Primeiro fiscal ,
3 Segundo fiscal.. .!.

4 Porteiro, . ,. .,
5 Expediente... •
6 l11urninação e limpeza da cadêa ,
7 Dita da cidade. .
8 Aluguel do matadouro .
9 Procissão de Corpus ChrisH, . • .

10 Eleições, caminheiros e publicações.
11 Custas ao escrivão do jury. .
12 Ditas a outros funccionarios .
13 Criação de expostos . .
14 Eventuaes , , . . " . .
15 Construcção de um cemiterio e obras pu.

blicas . , " , " '.
1~ Procurador e seus agentes.
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.• 20 % sobre multas. . . .. .
5 20 % aos fiscaes de districto, de multas

impostas, e cobradas. .. .
6 15 % ao procurador, do que arrecad.lr
7 Porteiro e continuo . .
8 Estafeta. . ., •
9 Agua, luz e limpeza da cadêa .

10 Obras publicas. .
11 llluminação publica. , •
12 Assignatura de jomaes . . '
13 Custas jndiciarias. . . . •
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250$
130$
50$

150$
360$
500$
100$
60$

160$
2:520$

100$
5:200$
1:000$
1:000$
220$
280$

3:009$
1:800$

200$
150 .
80

1:200$
600$

2:1:30$
11:660$

600
300$
500
160$
50$

100$
180$
216
120$
300.

1:000.
200

'.

S 45. eamara de Ubá:
1 Secretario .
2 Fiscal ..'
3 Fiscaes d~s freguezias
4 Continuos .
5 Aferidor. .
6 Expediente. . . .
7 Il\uminação da cadêa.
8 Limpeza e agua.
9 Caminheiros . .
10 Custas judiciarias .
11 Procurador .
12 Eventuaes . .

3 Procurador.
4 Porteiro, inclusive agua e limpeza
5 Aferidor.
6 Expelliente .
7 Aluguel de casa . .
8 Custas j udiciarias. .
9 Eleições, qualificações e jury
10 Caminheiros . • . . . .. .
11 Eventuaes, limpeza e luz para a éadêa .
12 Obras public3.s. .'
13 Extincção de formigueiros.

S 44. Camara de Barbacena:
1 Secretario . . . . . .
2 Fiscal effectivoe o licenciado
3 Porteiro.
4 Guarda do matadouro
5 Il1uminação publica.
6 Custas judiciarias .
7 Eleições.
8 Expediente .
9 Estafetas. .
10 Eventuaes .

. 11 Expostos. . .,
, 12 Obl'as publicas.

6:580$
600
220$

8:820$
600$
350$
150$
921$200

150$
600$
200$
400$
150$
50$
40$

300$
800$

1:868$800

150$
20$
150$
200$
200$
40$

200$
80$

300$
300$
30$
160$
200$
60$

5:180$

S 43. Camara de Queluz:
1 Secretario . .
2 ,fiscal da cidade '.

S 42. Camara ne S. José do Paraiso:
1 Secretario .
2 Fiscal da.cidade .
3 Continuo. . • "
4 14% ao procurador. .. .,
5 Zelador d'agua potavel, inclusive a des-

peza que fizer . . . . .
6 III uminação publica. . .. .
7 Expediente. da. camar,i, jury !-3 eleições.
8 Custas j udiciarias. ..
9 Medicamentos aos pobres . .
10 Papel. tinta e livros a alumnos pobres.
11 Assignaturas de jornaes . .,
12 Publicação .de editaes e trabalhos da

camara '.
13 Eventuaes .• .
14 Obras publicas. . . .
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10 Pharmaceuticopara m~dicamento aos
pobres e aos presos pobres .

11 Agua, luz e limpeza da cadêa. . . .
12 Pa.pel e mais objectos para a secretaria,

ju!"y e eleição.
13 Custas judiciarias. . . .
14 Extincção de formigueiros.
15 Assignaturas de jornaes. . . . .
16 Publicação dos trabalhos da camara.
17 PTocissão. de Corpus Christi .
18 Gratificação ao procurador . . .
19 Idem ao professor da aula noctUl'lla. .'
20 Papel, tinta ~ livros a meninos pobres.
21 ComFJra de livro3 para a bibliothe.ca .
22 Eventuaes • ".' . .
23 Criação da expostos.. , .
24 Obras publicas . .
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13 Eleições. .
14 Festejos nacionaes .
15 Medicamentos a pobres
16 Jury.. ..
17 111uminaçll:o da cidade
18 Obras publicas.

g 46. Caniara de Pouso Alegre:
1 Secretario . . . .
2 Porcentagem ao procurador
3 Fiscal . .
4 Porteiro. • . . .
5 1nspector do mercado. .
6 Expediente da secretaria . . . • .
7 Publica~lIo de trabalhos da camara, jury &
8 Expediente do jury . '. . . .
9 Custas jndiciarias. . ~. . . . . •
10 Illuminação publica, aJem de 1 :500$ da

provincia . .
11 Limpeza de ruas . . . .
12 Bibliotheca municipal . .
13 Aluguel de casa do mercado
14 Idem idem da cadêa
15 Eventuaes . .
16 Obras publicas.

g 47. Camara de Passos:
1 Secl'etario . . .
2 Procurador (20%).
3 Fiscaes . .
4 Carcereiro .
5 Continuo. . . . . . .
6 Administrador do mercado.
7 Eleições. . . . . . . . .
8 Administrador de obras publicas
9 Luzes para a cadêa . • • • .
10 Custas j udiciarias. . . . .
11 Partido ao medico. . . • .
12 Botica. . . . . . . . .
13 A' santa casa da misericordia

80$
30$

300$
50$

2:100$
3:414$

10:000$

600$
1:378$600
400$
300$
200$
100$
400$
50$

500$

350$
200$
150$
63$600
108$
100$

2:692$800

7:593$

600$
2:370$
550$
200$
200$
~OO$
400$
400$
150$
700$
100$
80$
200$
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14 Illuminaçào.
15 Festejos nacionaes. . . . . . . .
16 Papel, penna e tinta. para meninos pobres.
17 Obras publicas. • •

~ 48. Camara do Ouro Preto:

1 Pessoal da ~ecretaria,
2 Medico do partido.
3 Fiscal de Antonio Dias.
4 Dito de Ouro Preto.
5 Barreira do Taquaral .
6 Porcentagem ao procurador e tlscaes.
7 Matadoul'O
8 Expediente. •
9 Eventuaes •
10 Expostos .
11 Mercado de Antonio Dias
12 Dito do Rosario . . . •
13 Procissão de Corpus Christi
14 Illuminação da cadêa .
15 Custas judiciarias
10 Eleições e qualificações. "
17 RoIt.joeiro • .' .
18 F'est!~os nacionaes . . . . .' .
19 A' Ordem do S. Francisco de Paula.
20 Ao procurador aposentado.
21 OlH'as publicas.
22 Divida. passiva. .

, ~ 49. Camara do Abaeté:

1 Socretario (ordenado e gratificação)
2 Fiscal, idem idem. . . . . .
3 Continuo. .
•• Aposentadoria do juiz de direito.
5 Caminheiros .•...
6 Agua, luz e limpeza da cadêa .
7 Custas judiciarias .
8 Jury e eleIções.
9 Aferidor. .
10 Extracção de formigueiros .
11 Porcentagem ao proçurado,r

700$
200$
150$

4:800$

12:000$

3:300$
800$
400
400$
600$

1:660$
300$
400$
480$
480$
400$
400$
400$
300~
iOO$
400 '
180$
30,"
200,;
fjUO~

4:000,'
\50:;;

16:600 .

390,'
100$
80$
40$
180$
150$
160$
80$
50$

100$
4~O$
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S 52. Camara da Cidade do Th~ophilo Ottoni:

1 Secretario . 400$
2 Procurador, 150
;) Fiscal. '. 300$
4 Continuo, , . . 200.'
5 Cus tas j ud iciarias . 200$

J 1 ' 200(1",6 ury o e elçOes. o ~ 'I'
7 Agoa. luz e limpeza da cadêa 200.-

173' $'i~8Mobilia da casa.
l\ Oh bl' 6?'0$t, ras pu lC:IS. ~

2:<1'1:3.'

?:420$

300,'
, 150'"

80$
300
100$
60$
50$

100$
100$
70$
35$
75$

1:000$

550$
150$
250$
800$.
100$
150$
200$

50$
500$

2:450$
-----

~ 5:3, Camara do I:Uo Doce:

1 Secretario .
.2 Fiscal da villa.
:3 Purteiro .
4 Porcentagem ao procurador.
5 Expediente e utensilios. . .
6 Illuminação e limpeza da cadea
7 Festa nacional .
8 Eleições e correios.
\) CIl~tas j udiciarias "
10 Livros e impl"essões de talões
11 Assigm~ turas de jornaes
12 Eventuaes . o
19 Obras publiças ,
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3 Fiscaes dos districtos.
4 Porteiro.
5 Eventuaes . .
6 Impressões de talões.
7 Caminheiros.
8 Custas. ., .
\) Aposentadoria do juiz de direito
10 Il1uminação da cadêa. . . .
11 Mobilia para a casa
12 Obras publicas.

1:850$
8<:J0$
500$
250
150$
11'\0$
150$
200$

1:000$

900$
60$
80$
80$
150$
400$
100$
100$
300$
500
300$

100$
100$
100$
100$
660$
400$
200$'
500$
100$
150$

7:120$
17:150$

600$
200$

, 580$, 50$
-----

2:450$
~ 50. Camara do Rio Novo:

1 Porcentagem ao procurador .'
2 Secretario . . . . . . .
3 Fiscal do termo . .'. . .
4 Dito de S. João Nepomuceno .
5 Dito de Santa Barbara
6 Dito do Piau,. . .
7 Dito do Descoberto .
8 Continuo. o o . . .
9 Custas judiciarias o o o . . . .
10 Idem do processo em que é A. a camara e

R. Joaquim José Pereira Tavares . .
11 Impressão de talõos . . o
12 Caminhei ros . . . . . .
13 Expediente da secretaria . .
14 Agua, luz e limpeza da cadêa
15 Medicamentos aos pobres .
16 Jury . o • • • • • •

17 Correições fiscaes. . . .
18 Extracção de formigueiros.
19 Evontuaes. . . . . . . . .
20 Gratificação ao professor da cidade
21 Idem ao d'e S. João Nepomucono. '
22 Idem ao do Piauo . . . o'.
23 Idem ao do Descoberto. .
24 Idem ao de Santa Barbara . . o . .
25 Idem e alugel de casa â professora da ci-

dade. o . o o . o . . . . '.
26 Idem as dos districtos, • o
27 Ordenado ao bibliothecario. . o .
28 Compra de livros para a bibliotheca .
29 Assignatura dejornaes .'.
30 Remoção do lixo das ruas
31 Obras publicas.

12 Obras publicas. .
13 Despezas aventuaes
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S 51. Camara do Manhuassu:
1 Secretario •
2 Fiscal geral.



DISPOSiÇÕES GERAES,

Art. 3.0 São concedidas as seguintes autorisal;ões:
S 1.0 A' Camara Municipal da Lcopoldina, para pa-

gai' a quantia de 1:272$570, de custas que esta a dover,
e a de 574$000, para I'estituições de multas o impo:<tos
indevidamente cobrados.

S 2.' A' Camara Municipal do Pomba, para ,pllgar
ao 1.0 tabellião da mesma cidade, .Jorge Rodrigues do Cou-
ra, a quantia de 325$150, do custas que lhe são de vidas,
e mais a do 427$050, de custas que ao mesmo pc rt enCOlll
pl!r cessão a al10 feita pelo escrivão do jury, Pedro ,lo se
Dias.

S 3.0 A' Camara Municipal de Alfenalól. para pagar

7:410$

7:000$

1:700"
80$

240$
200.
250,:
500~

1:000. '
1:500:,
::100,'
.WO
6iOS°:?0

4: 160:;;01:)0
0:500$

20$
150$
100$

649$900
400
:350$
200$
100

. 50$
5:180$100

~ 58. Camara da Campanha:
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2 Expediente. . . . . . . . .
3 Fiscal. • . . . . . . .
4 Continuo . . .. .
5 Pagamen to de pesos e medidas do systema
motrico . . . . . . . . • .

6 Custas judiciarias. . . . . . .
7 Inspecção e limpeza do rego d'agua.
8 Caminheiros e eventuaes.
9 Criação de expostos . " . .
10 Procissão de Corpus Christi.
11 Obras publicas. . . • . .

1 Pef1soal . . . . . . . .
2 Expodiente. . . . . . .
3 Publicação de trabalhos.
4 Festejo:! I;acionaes e eleições.
5 Procissão de COI'PUS Christi.
6 Jury e custas jpdicial'ias.
7 Illuminação publica.

r.R .:>orcento8 ao LJrocurador. .
ü Eventuaes . . . . " .
10 Papel e livros para menino.~ pobre.'>.
11 Juros do omprf\8timo municipal.
12 Obms publicas. •
la Divida passiva. . . . .

4:600

8:000$

460$
100$
200$
100$
200$
!i00$
100$
500$
100$
48>\$

2:748$

690$
600$
200$
300$
200$
100$
150$
400$
)50$

1:810$

400$

ôOO$
400$
240$
360$
~360$

2:500$
1:000$
120$
60$

200$
320$
1:600$
240$

~ 57. Camara da Oliveira:
1 secretario .

S 55. Camara rio Bom Fim:
Possoal . . . . .

2 Alistamento eleitol'al, eleições e jUlo)'.
3 Expediente e caminheiros.
4 ~occorros a pobres d(lentes.
5 Cu:üas judiciarias. .
6 Ev~n tuaes .
7 Aferidol' . . . .
8 Porcentagem ao procurador.
9 Agua, luz e limpeza da cadêa.
10 Obras publicas. . . .

S 56. Call1ara de Ouro Fino:
1 Porcentagem ao procuradol"
2 Secretario . . . .
3 Fiscal da cidade. . .
[4 Fiscaes das freguezias .
5 Porteiro. . .
6 Expediente da camara.
7 J u ry e eleições. •
8 Custas judiciarias.
ti Eventuaes . .
10 Obras) publicas.
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~ 54. Camara de Caldas:
1 Secreta rio .
2 Fbca 1 da cidade
3 Dito~ das 4 povoações.
4 Aferidor.
5 Custas judicial'ias .
6 Obras publicas.
7 Amottlsação da divida da camara .
8 Luz, agua e limpeza da cadêa
9 Eleições.
10 Publicação de trabalhos.
11 Eventuags . .
12 Porcentagem ao procurador.
la Porteiro e caminheiro.
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ao escrivão do jury, João Manoel da Silva Carvalho,' as
custas que lhe deve, na importancia de 952$920.

~ 4.0 A' Camara de Tres Pontas, pa~'a pagar ao
escrivão do jury, Franciset) de Paula Cordovll, 2:007 770,
de que lhe ..é devedora. \

~ 5. o A' Camara de Pouso Alto,'.para pagar ao es-
crivão do jury, João Guilherme Ferrem\ de_Castro, as
custas que lhe déve, na importancia -de 1:<:>GO$820..

~ 6.0 A' Gamara da FOrIl1iga, para paga~ a Oly~plO
Adolpho de Avellar as custas ao mesmo devldl~s, na Im-
portancia de 950$330.

~ 7." A' Gamara de Oaldas, pal'adespenrler a quantia
do 150$000 com a publicação de seus trabalhos pela Ga-
:reta de Caldas:

~ 8.0 A' Camara de Baependy, para attender à re-
clamação que faz o cidadão José Oarlos Nogueira, da
quantia de 890$000, de prejuízos soffridos com a arre-
matação.

~ 9.0 A' Camara de Cataguazes, para. despender
até á quantia de 1:500$ com a illuminação publica d'aquel-
la cidade, e a de GOO$OOOcom o pagamento do ordenado
do respectivo fiscal.

~ 10. A' Camara da ltabira, para aposentar o seu
porteiro, Caetano Rodrigues Malta, com o ordenado ~or
inteiro, e a elevar a 900$000 o ordenado do secretarlO.

~ 11. A' Camara Municipal de Pouso Alegre, para
pagar as custas que deve ao escrivã~ do jury, Joaquim
Campos do Amaral Sobrinho, e a gratificar com a quan-
tia de 200$000, deduzida da verba-obras publicas, {ao
actual secre ario, José Policarpo de Almeid~ Queiroz, pelo
trabalho que teve em 'pôr em ordem o arclllvo da camara,
e isto desde ja.

~ .12. A' Camara Municipal de Barb~cena, .para con-
ceder ao fiscal, Antonio de Padua de AlmOlda, licença por
tempo indeterminado, com os vencimentos que percflbe, para
tratar de sua saude.

~ 13. A' Carnara Municipal de Marianna,para ind,?m-
nisar o cidadao Lucio Ribeiro Bastos da quantIa de 7<:>0$,
de prejuizos que soffreo com a arrematação das renJas mu-
nicipaes.

~ 14. A' Camara Municipal de Queluz, para contra,-
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hir um e~pre~timo da quantia de 6:000$, a juro nunca
excedente a 8%, e pagavel no prazo de cinco annos, para,
com as sobras de suas r~ndas. edilicd.r uma caSa propnu
para suas sessões, as do Jury e audiencias das autoridades
locaes.

S .15. A: Camara Municipal de I3aependy, para pa-
gar o que estiver devendo de custas ao cidadão Joaquim
Augu~~o Nogueira. e dedu.zir d~ vel'ba-obras publicas-~
quantia de 1:000$ pam illullllllação da cidade.

~ 16. A' Camara Municipal d'Ayuruoca, para empre-
gar a quota de 4:000$,concedida pela Lei n. 1811, titulo 13,
S~, para reparos na estrada d'aquella cidade ao Passa
Vl~td, nos concertos da ponte sobre o Rio Ayul'uoca junto
a CIdade e as sobras na referida estrada.

S 17. A' Ca~nara Municipal de Alfenas, para despen-
der até á qua~tla de 200$ ~ara compra de roupa, pa-
pel, pennas e tinta, como au:xilio aos meninos pobres.

.~ 18. A' Car~ara Municipal da Campanha, para con-
trahIr um I3mpresiullo de 4:000$ para aconstl'ucção da
ponte sobre o Rio Sapucahy, no Pouca Massa.

~ ,19. A' Cama~a Municipal do RIONovo, para des-
~pl'oprlar, de ~OtlfOrnlldade com as leis em vigor, o ter-
I eno. n~ces~arlO para a construcção de um cemiterio, nas
proxllllldades d'aquella cidade.

~.~O. A' Camara Municipal de Ita.jubâ, para pagar,
~~s~o~a, a F~uctuoso Ramos de Lima a quantia do réis
3.2_0$, proveniente do calçamento dá ma-Major Pereira.

S 21. A' Cal~~ra Municipal de Patos, para despender
os saldos do~ ex~rC1Cl,()Santeriores e o que so verificar lias:o
com a canahsaçao d aglla potavel naquella villa.

. ~ 22. A's Camaras de Pouso Alto e Turvo, para de-
duZlreru da ver?a-obras publicas- dos respocti vos orça-
.~ellt()s as quantias necessarias para Illllminaçilo daqu~ilas
CIdades.

Art. 4.0 • Os pagamentos autorisados no artigo ante-
ce~ente, .r~latlvos u custas judiciarias, serão feitos dentro
do.exerclClO da pl'esente Res:1lução, em prestaçõ~s trimos-
traes.
. Art. 5.° Ficam approvados os actos da Camara Muni-
CIpal da Leopo1dina, em virtude dos quaes mandou pagar
ao procurador a sua porcentagem, quaJ não havia sido con-
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SeBada e publicada nesta secretaria aos 3 de' Janeiro
de 1882. '

Candido Augusto da Gnu..

--,

O Doutor ~oa:oFlor~ntino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do ImperlO e PreSidente da Provincia de Minas Ge-
raes: Faç? sa?er a tod?s ~s seos habitantes, que a Assem-
blea. LegIslativa PrOVinCIal decretou, e eu sanccionei a Loi
segUInte:
9 Artigo unico. A dispOSlçito do artigo 5 .• da Lei n.
,..138de 27 de Outubro de 1875 não comprehende os ernpre-
gad~3 apOsHlltados, que exercerem os cal' JOS de co11ector ou
e~cr~vão da.s rendas ~era~s ou prov inciaas e officios ,dej us-

_ tlça, revogadas as dISpOSiçõesem contrario.

M~ndo, portanto, a todas as autoridades a qum o
conhecl~nento e execuç;Io da referida Lei pertencer, que a
cumprnrn e façam cumprir, tão inteiramente como nolla
se t:o.n~e~. O Secretar.io desla P~ovillcia a faç:l imprimir,
P~lbl~caI e cJ~rer. Dada no PulaClo da Presideucia da Pro-
VIllCla de Mll1as Geraes, aos vinte e dou!! dias do mez de
Out.ubro do ~nno do Nascimento de 'Nos;;o Senhor Jesu::!
Chl'lsto de ~Il oitocentos e oitenta e um, sex.agesimo da
Independencla e do Imperio.

, JOÃo FLORENTINO MBIRA DE VASCONCIi1LLOS.

Para V. Fxc. ver.

A nacleto Queiroga Martim Pereira a feZ. '

Sellada e publica;da nesta Secretaria aos 31 de Dezem-
bro de 1881. ,

Candido Augusto da Cru~.

LEI. N. 2822-DE 22 DE OUTUBRO DE 1881.

Deelara. que a disposiçã:o do art. 5.° da de n. 2138 nlo ~omprehend.
OI emprega.doll aposentados que exercerem os cargos de collee-
~or ?u esCrlvã:odas rendas geraell ou provinciaes e olDeiosd.
Jushç'&.
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signada no orçamento vigente, e elevou os ordenados do
porteiro, caminheiro e guarda do cemiterio p'ublico, sondo:
o do pI imeiro a 360$000, o do segundo a ma.is 100$000 e o
do terceiro a mais 100$000. ,

Art. 6.0 As éamaras municipaes não comprehendida~
na presonte Resolução se regularão pelos orçamentos ante-
riormen te votados.

Art. 7.0 A autorisação concedida li Camara Munici-
pal .:IaDiamantina, pelo S 3.0 dOart. 7.° da. Resolução n.
2717 de 18 <leDezembro de 1880, continuará em vigor no
exercido de 1882.

Art. 8.° O saldo que houver nas verbas do art. 2.°
S 23 ns. 7, 8'e 15, será de;;tinado li de obI'as publicas, pola
.t)arnara Municipal do Serro.

Art. 9. ° Fica alli viado o cidadão José Carlos Noguei-
ra, arremaLnte das rendas da camar;l municipal de Bae-
pendy, do pagamento da quantia de 890$000, de impostos
que deixou de cobrar duraute o seo contrato de arrem~ta-
ção.

DISP,?SIÇÕES! PERMANENTES.

Art. 10. Continua aCamara Municipal da Leopoldina
a~torisada a contrahir, sob a garantia da provincia, um em-
prestimo de 30:000$000, a juros não excedentes de sete FOl'
contoe amortisação não inferior a cinco por cento unnuaes,
para oecorrer ás despezas com o abastecimento de agua pota-
vel da mesma cidade, e a promover perante os poderes
competentes as desapropriações necessarias para esse fi 11I.

Al't. 11. Revogam. se as disposições em contra rio.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nheeimento e execução da referida Resolução pertencer,
que a cumpram o façam cumprir tão inteiramente corno
neUa se contem. O Secretario desta Provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no ~alaci(l) da Presi?encia
da Província de Minas Geraes, aos vrnte e quatro (1Ias do
mez de Outubro do Anna do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo

...da Independencia e .do Imperio. ' ..

JoÃo FI,ORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.
para V. Exc. ver.

Luiz Jose de Oliveira a fez.
)
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LEI N. 2823-.DE 22 DE OUTUBRO DE 1881.. \

Autorisa o Governo a aposeo tal' o ex professor da .cadei~a de i~struc-
ção primaria de Sant'Anna dos .Ferros, LuclO Jose da Clrcum-
cisão Ottoni.

o Doutor João Florentino Meira lIe Vasconcellos, Sena-
dor do Imperio e Presidente da Pro\'incia de Minas Gerae8:
Faço saber a todos os seus habitantes, q.ue ~ Ass~mble~ Le-
gislativa Provinéial decretou, e eu sancclOn~l a LeI segumte:

Artigo unico. Fica o Governo autorlsado a aposentar
ao 6X professor da cadeira de instrucç~o primaria ~a fre-
guezia de Sant' Anna dos Ferros, ~UClOJusé da Clrculll:-
cisão Oltoni, com o ordenado proporCIOnal ao tempo de ser-
viço que se liquidar, de conformid~de com as disposiçõos
do regulamento n 41 de 16 de MalO de 1857; revogadas
as disposições em contra'l'Ío.

Mando, 'portanto, a todas as .autori~ades a quem o co-
nhecimento e execução da referIda LeI pertencer, que a
cumpram e façam cumprÍl' tão inteiramente como nel-
la so contem. O Secretario desta Provincia a faça im-
primil" publicar o correr. Dada no Pa~acio da Presl?encia
da Provincia de MinaR Geraef" aos Vinte e dous dIas do
mez de Outubro do Anna do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo
da Indapendencia e do Imperio.

I

JoÃO FLORENTINOMEIRADE VASCONCELLOS.

. Para V. Exc. ver.

Anacleto Queiroga Martins Pereira a fez.

Sellada .e publicada nesta Secretaria aos 31 d'e Dezem-
bro de 1881.

Candido A ugusto da C,'uz.

LEI N.' 2824-DE 22 pE OUTUBRO DE 1881.

Autarisa o Governo a aposentar o professor do musica do lyceo li

escola normal .desta capital, Francisco Gonçalves Moreira.

Ç> Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos,Senador
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do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Geraas:
Faço saber a todos os seus habitantes, que a Asselnblea Le-

. gislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Artigo unico. Fica o Governo autorisada a conceder
aposentadol'ia ao cidadàoFrancisco GOlJçalves Moreira,com
ordenado proporcional ao tempo de serviço prestado como
praça do corpo. policial, como voluntario da patria, con-
tado pelo duplo, e como professor d~ musica do liceo a
escola normal desta capital; revogadas as disposições con-
trarias.

Mando, pOl'tanto, a tOIIas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cUlllpram e façam cumprir tão inteÍl'amente como nella se
contem. O 3ecrelaril) deda Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
\'incia de Minas Geraes, aos vinte e dous dias do maz de
Ou tubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Chl'isto de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da
IlIdependoncia e do Imporia.

JOÃoFLORENTINOMEIRADE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.

Anàcleto Queiroga Martins Pereira a fez.

SelIa da e publicada nesta Secretaria aos 31 de Dezem-
bro de 1881.

Candido Augusto da Cruz.

RESOLUÇÃO N. 2825-DE 24 DE OUTUBRO DE 188t".

Adopta para o municipio de Marianna a de n.2370 de 12 de Julho
de 1876.

O Doutor João Florentino Meira. de Vasconc611os, Se-
nador do Imperio e Presidente da provincia de Minas Ge.
raes: Faço saber a todos os seos habitantes, que a Assem-
bloa Legislatíva Provincial deCretou, e eu sanccionei a Lei'
seguinte: . .

Art. llnico. Fica adoptada para o munioipio de Ma-
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rianna a Resolução n. 2370 de 12 de Julho de 1876. que
contem o regimento interno da camara municipal do' Rio
Novo; revogadas as disposições contrarias, '

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Resoluça.o pertencer,
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como
neUa se contem. O Secretario desta ProvinCla a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Provincia de Minas Geraes, aos vinte e quatro dias do
mez de Outubro do Anno do Nascimento de NOS$OSenhor
Jesus Chnsto de mil oitocentos e oitenta e UlU.sexagesimo
da Independancia e do Imporio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.

Anaeleto Queiroga Ma,.tins Pereira a fev..
\

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 31 de Dezem-
bro de 1881.

Candido A tlgusto da Cruz.

LEI N. 2826-D~~ 24 DE OUTUBRO DE 1881.

Anneu ao municipio do S. João Baptista parto .'lo torritorio da. fre-
iuezia da Capellinha. '

O Doutor ,João Florentino Meira de Vasconcellos, Sena-
dor do Impario a PresidAnte da Província de Minas Geraes:
F~ço ~aber a t~do~os seus haoitan1e8, que a Assemblea Le-
gislativa ProvlDClal decretou, e eu sanccionfli a Lei se-
"uinte:

Art. unico. Fica pertencendo ao -município de S, João
Baptista o territorio da freguezia da Capellinha,comprehen-
dido entre a barra do Ribeirão São Lourenço e o Rio !ta-
marandiba, desde a foz até ás suas cabeceiras no morro da
Boa Vista, desmemhrado o mesmo territorio do municipio
de Minas Novas; revogad'as as disposiçõe$ em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
.conhecimento e execuçlio da referida Lei pertencer. quo
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella
8e contem. O Secretario desta Província a. faça imprimir,
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publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Gemes, aos vinte e quatro dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e um. sexagesimo
da Independencia e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELL08.

Para V. Exc. ver

Anacleto Queiroga J.l1artins Pereira a fez.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 3 de Ja-

neiro de 1882.
Candido Augusto da Cruz.

LEI N. 2827-DE 24 DE OUTUBRO DE 1881.

Autorisa o Govorno a permittir que os lentos do curso de pharmacill
permutem entre si as rospectivas cadeiras, ainda temporaria-
mente, o contem outras disposições a rospeito.

O DI'. .JoãOFlorentino Meira de Vasconcellos, Sena-
,101' do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Gel'aes:
Faço [abOl' a todos os seus habitantes, que a Assemblea Le-
gislativa Provincial decl'etou e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.. O Governo poderá permittir que os len tos da
escola de phannacia desta provincia permutem entre si
as respecti\'as cadeiras, ainda temporal'iamente; sem que
por esso facto fiquem prejudicados ~m seos dil'eitos.

Art. 2.0 Somente podem concorrer ás vagas das ca-
deiras de pharrnacia os med:cos e os pharmaceuticos.

Art. 3.0 Fica abolido o pra:m de 24 horas. conceàido
para a prova escripta de quo trata o artigo 15 do regula-
mento n. 89; e bem lls~illl os. pontos oraes para os cidadãos
de que trata o artigo 10 do citado regulamento,serão vagos
o tiran03 â. sorte, no aeto do exame.

Art. 4.0 Revogam-se as disposições contrarias.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como neHa se
contem O secrotario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palaeio da Presidencia da Provin-
cia de -Minas Goraes. aos vinte e quatro dias do mez de



Candido Augusto da Cr'u:s.

- Sellada e publicada nesta Secret.ai'ia aos 3 cf~ ,Janeiro
de ~882.

Candirl0 Augusto da Cru:s.

LEI N. 2830 DE-24. DE OUTUBRO DE 188.l.

Para V. 'Exc. ver.
Anacleto a'ueiroga. Mar tins Pe}'eira a foz.

Sellada e pu blicada nesta Secrela ria aos 3 de Jáneir,)
de 1"882.

Declara que o distrieto dos Freixados, do municipio da Conceiçfíu,
denomina-se Fechados .

- 129-

LEI N. 2820-DE 24 DE OUTUBRO DE 1~81.

Eleva á CR tegol'ia de freguezia o distl'icto de Santa Clara, do mu-
nicipio da cidade de Theophilo OUoni.

O Doutor Joãrl Floren tino Mei ra de Va~concel1os, Sena-
dor do Imp31'io e PrHsidente da Provincia de Minils Geraes:
Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembloa Le-
gislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico Fica elevado i categoria de fr"g'llezia o
districto de Santa Clara,do municipio (ia cilladerle Theophi-
lo Ottoni, C'lm a invocação de Santa Clara do MUclll'y,e com
as mesma,; divisas: revogarias as disp()siçõos em contrario.

Maneio, portanto, a to(!as as autoridades a quem o
conhecimento e execução ria referida Lei pertencor, que
a cumpr'alll e façam cumprir tão inteiramente como nella
:'le contem. O Secretario desta Provincia a faça imprim:l',
publicar e correr:. D,loa no Palado da Pl'csir!encia da Pro-
vincia rle Minas Gel'.lOs, alls vi n le o q ua tro diaH do mez
rle Outubro do Anno do Nascimento ,(e Nosso Senhor Je'lls
Christl) do mil oitocentos e oitenta o um, ~oxagessimo da
lndependencia e do Imperio'. .

JOÃo FLORENTINO MKIRA DE VASCONCEI,LOS.

O Dout~r João Florentino Meira de Va!'concellos, Se-
nador d,o Imporia e Presidente da Província de Minas
0t)raes: Faço saber' a todos os seas qabitantes, que a

Para V. Exc. ver.
A nacleto Queiroga Martins Per'eira a fez.

Sellada e publicada nesta Secl'etaria aos 3 de Janeiru
de 1882.

IRESOLUÇÃO N. 2828--DE 24 DE OUTUBRO DE 1881.

Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Chriso de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da
Independencia o do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCEl,LOS.

Candido Augttsto da Cruz.
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Determina que sejam cobrados pelo procurador, ou postos em hasta
publica, os impostos aventuaes de que trata !J art. 110 du~
posturas municipaes do Serro.

I

O Doutor João Florentino Meira de VascOlicello,.:,
Senador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faç') saber a todes os seus habitantes, que a As-
semblea Legi-lativa Pl'ovincial, sobre proposta da Camara
Municipal do Serro, decretou a Resolução seguinte:

Art. unico. Os impostos eventuaes .de que trata o
art. 110 das posturas municipaes, serão cobrados pelo pro-
curador, ou postos em hasta publica, conforme for julgado
mais conveniente pela camam municipal; revogadas as
disposições contrarias.

Mando, portanto,' a todas as autoridades a q lIem. o
conhecime:.to e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraas, aos vinte e quatro dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da
Independencia e do Imperio.,

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.

.(1nacleto queirofJa l.f artins l(ereira:' a fe?:.



,
Candido A ugusto da Cruz.
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Declara que a quota votada na Lei n. 2745 de .18 de Dozoml)l'O de
1880J para os concertos da cadêa <la ci<lade de l3aepondy, eOl'á
appll?ada na constrncç:l0 do uma Dova, o autor.sa o G<lVCI'UO li
llllxlhal-a com mais quatJ.o contos de rêis.

Candido Augusto da Cruz.

LEI N. 2832-DE 24 DE OUTUBRO DE 1881.

vincia de Minas Geraos, aos vinte e quatro dias do mez d8
Outubl'O do Auno do ~agcimento de Nosso Senhor Jesus
Ohristo de m.i1oitocentos e oitenta e um, sexagesima da
Independeucla e do Imperia.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.
Para V. Exc ver.

Anacleto Queiroga Martins Pereim a foz.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 3 de Janeiro
de 1882.

o Doutor João Florentino Meira de Va~conc(~llo", Se-
nalior do Imperio e l'residentH lia Prnvincia do ~linas
G,~t'a(J~: Faço ~abe: a tO<lf~S'.0:-\ S.!1l8 habitaGtes, que a
A"1lemblHa Lf?g:~l.1ti va PI'PV,IllClal 'Ieeretou, e ou sllnccionei
a Lei seguint.e:

Art. 1.. A quota votada na Lei n 2745 lio 18 de Oe~
zombro de 1880, pam t)~ concertos da cad8a da cidade <lo
Baopondy, será applicada na cOllstrucção de uma nova
car!ôa na Illesma cidade. .

Al't, 2,. O Govorno fica aut,orisano a auxiliar e.itas
obras com mais quatro contos de róis.

,~unicll. Estas quotas serão tirarias da verba-llbra~
pub1Jcas ..

Art. 3.. Revogam-se as disposições contrariaI;.
,Mando, portanto, a tOllas as autoridades a qllom o co-

nheCImento e eX8cuç;lO da referida Loi pertenceI', que a
cumpram e façam cumprir tão intoiramollte como nolla se
cO,ntem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
b!lc~r e co~rel". Dada uo Palaeio da Prosi(iellC'1\ da Pr')~
VIIlCI<ldo ~hnas Geralls, aos vinte e quatro dias do mOl; de
Out.ubro do 'Anno ,tio ~ascimeoto d~ Nosso Senhor .Jesus

Para V. Exc. ver.
Anaclelo Queú'oga Marlins Pereira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 3 de Janeiro
de 1882.

LEI N. 2831-DE 24 DE OUTUBRO DE 1881.

Crêa a freguezia da Immaculada Concoição da Poaia, do municipio
ria ci dade de SuaslÍu hy.

O Doutor .João Florentino Mei ra lle Vasconcellos, Senador
do Imperio e ProsidentH da Provincia de Minas Gera~s: F~ço
saber a tOII(,)sos :>eus habi tan tes.q ue a Assemblea Leglslati va
Provincial decretou, e eu sanccionoi a Lei.seguinte:

Al't. unico. E' croada a freguozia da Immaculada
Oonceição da Poaia, 110 municipio lIa cidade de Suassuhy,
marcal.las as divisas pelo Governo, com alldiencia da res-
pectiva 0amara municipal, e r~vogadas as rlisposições em
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quém o co-
nhecimento e exp.cução da refenda Lei pertencor, que a
cnmpram e façam cumprir trio inteiramente como nella
se contem. O Seeretario desta Província a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palaeio da Presidencia da. Pro-
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Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sauccio-
nei a Lei seguinte.

Art. unico. O districto dos Freichlld/)s, do munici-
pio da Oonceição, denomina-se Fechados; revogadas as
disposições em contrario.

Mando. portanto, 'a'todas as autoridades a quem o,
conhecimon to e execuçào da referida Lei pertencer, que
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente con.o
nella se contem, O Secretario desta Provincia a faça imprr-
mir, publicaI' e correr. Dada no Palacio da Presidenci~
da Provincia de Minas Genles, aos vinte e quatro dias do
lllez de Outubro do Anno do Na 'cimento de Nosso Se-
nhor Jesus Ohrist,o de mil oitocentos e oitenta e um,
sexagesimo da IndepellCiencia e do Imperio. '

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE V ASCONCELI.08.
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Chl'isto de mil oitocentos e oitenta e um,':>exagosimo da
lndepe!ldencia e do lmpt1río,

JOÃO FLORBNTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.

Anacleto Queiroga Maí'lins Pe"eim a fez.'
I

Sellada e publicada nesta S(Jcretaria aos 3 de Janeiru
de 1882.

Candido Augttsto da C1'UZ.

H,ESOLUQÃO N. 2833-DI~ :2'1 DE OUTUBRO DE 1881.

Additll as posturas da Camara Municipal do Serro.

O Doutol' ,10;'10 Florentlllo Moira (ia Vas-,:ollcello:>, Se-
nador do Imporia e Presidente da Provincia de Minas
Cernes: Faço ~aber a todos os seus habitantes, que a As-
semblea Legi~lativa Provincial, ~obre proposta da Camara
Municipal do S0rro, decretou a Resolução l;eguinte:

Art. 1.' A camal'U cobrará, de cada concessionario
de pennas d'agua, vinte mil réis POI' anno, quando não
houver contrato explicito.

S 1.0 Serão supprimidas as peunus d'ag:la, cujos con-
cessiona I'io' não ti verom pago, eu não pagarem :ldiantada-
mente, participando-se logo ao conservador das aguas.

Art. 2.0 E' prohibido o jogo de vispora,até aqui per-
mittido pnr esta camara, visto ser este jogo. equipal'ado aos
jogos de azar e paradas: o contraventor será. punido com a .
pena de oito dias de prisão e multa (ie vinte mil réis.

Art. 3.° Revogam-se as disposições contrarias.
Mando. pOI"t:'lnto, a todas as autori{!ac1es a quem o

conhecimento e execução da referida L~i pertencer, que a
cumprall} e façam cumprir tão inteiramente como nella se
cuntem. O Secretario desta Pl'ovIlcia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presic1encia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinte e qúatl'o dias do mez de
01,ltuLro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
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Christo de mil oitocentos e oitenta o um, sexagesi1l1o oa
IndependonCla e no Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V, Exc. ver.

Ancicleto Queiroga M a?,tins Pereira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5 de Janeiro
de 1882.

Candido A ugusto da C?'uz.

LEI N. 2834-DE 24.DE OU'l'UBRO DE 1.881.

Antorisa o Governo a mandar rever as lotaçõos dos ofliqios dos
aerventuarios de justiça da Pr~vincia, que o requererom
dentro do prazo de quatro mezes, a contar da data da pu-
bl icação desta Lei.

O DI'. João Florentino Meira de Vasconcellos, Seua-
dor do Imperio e Presidente, da Provincia de Minas Ge-
raes: Faço saber a todos os seus habitantes. quo a As-
semblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei
a Lei seguin te:

Art unico. E' o Governo da Província autorisauo
a mandar rever as lotações dos omcios dos serven tua rios
de justiça da Pl'ovincia, que o requol'el"em drmtl'o do prazo
de quatro mezes, a contar da data da publicação desta Lei,
na forma e com ús recursos detHl'minudos no regula mon-
to n.71 de13 de.Julhode'1875.

S 1. ° Sobre estas novas lotações, que serão conside-
radas definitivas, ate que o contral'io seja resolvido pela
Assemblea, serã/) cobrados os respectivos direitos e impos-
tos; revogadas as disposições contl"al'ias.

Mando. portanto, a todas ,as autoridades 1. quem o
conhecimento e execução da refol'Ída Lei pertencer, que
a cumpram e façam cumpl'ir tão inteil'amento corno nella
se c'llltem. O ~3cretari() desta Província a faça impl'i-
mil', publicar e correi". Daria no PalaclO ria Presidencía
da Provincia de Minas Geraes, aos vinte e quatro dias do
mez de Outubro tio Anna do Nascimento de Nosso Senhor
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Jesus Christo da mil oitocentos e oitenta a um, senge-
simo da Independencia e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCEI.LO S.
Para V. Exc. VUI'.

Anacleto Queiroga Martins Pereira a fez.
Sellada e publicada. nesta Secretaria aos 16 de Dezem-

bro du j 881.
Camillo Augusto Maria de Brito.

LEI N. 28:J5-DE 24 DE OUTUBRO DE 1881.

aanta do pagamento de taxas itinerarias os miteriaes destinados
aos reparos da Igreja Matriz da cidade do Barbacena.

o Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imporia e Presidento da Provincia de Minas Ge-
raes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
bloa Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei
seguinte:

Art unico. Ficam isontos do pagameotlJ de taxas iti-
nerarias os ma.tt3riaes destinados aos reparos da igreja ma-
triz da cidade do Barbacena; revogadas as disposições con-
trarias.

.Mando, porttu}'to, a todas as autoridades a quem. o
conhecimento e exocução da referÍ'ia Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella so
contem. O Secretario desta Provlncia a faça imprimir,
publicar e eorr"r. Dada no Palacio da Prosiuoncia da Pro-
vincia de Miua~ Geraos, aos vinte e quatro dias do mez de
Outubt'o do Anna do .Nascimento de Nosso Sonhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da
lndependencia e do Imperia.

JOÃo FLORENTINO MEntA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
A.nacleto Queiroga Martins Pereira a fez.

Sellada ,e publicada n~sta Secretaria aos 5 de Janeiro
de 1882.

Candido Augusto da Cru.:.

_oi.
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LEI N.2836-DE 24 DE OUTUBRO DE 1881,

Rlunl Im um só os dous cartorioH d. primeiro I segund tllb.llil ••
di termo de S. Milruel de Guauhlles.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imp9rio e Presidente da. Provincia de Minas
Goraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a, AS:
::!emblea,LegIslativa Provincial decretou, e eu sanCClOnel
a Loi seguinte:

Art. unico. Ficam reunidos em um só os dous carto-
rio::!de pl'imeiro e segundo tabelliães da cidade de S. Mi-
guel de Guanhãos, por desistencia, 1I10rteou vaga. de ~u~l-
quer dos tabelliães existentes; rovogadas as dlSposlçoes
con trarias.

.Mando, pJrtanto, ~ todas as .autori.dados l'l. quem o
conhecimento e execução da refenda L8I porteucor, que a
cumpram e façam cumprir tão int~ir~lIIente:com? nel,la.s6
contem. O Secrotario do"ta ProvlIlcla a faça Imprlllllr,
publicar e correr. Dada no Pa.l~cio da PL'esi~eucia da
Provincia de Miuas GOI'aos, aos "lUte e quatro dias do 1l10Z

de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitttcentos e oitenta e um, sexagosilllo da
lndependencia e do Imporia .

JoÃ.o FLORENTINO MEIRA DE V ASCONOELLOS.

Para V. Exc. ver.
i!nacleto Queiroga Martins Pe1'eira a fez.

Sellada e publicada Ile~ta Secretaria aos 5 de Janoiro
de 1882.

Candido ,1ugusto da Cruz.'

LEI N. 2837-DE 24 DE OUTUBRO DE '1881.

Autol'Ísa o Governo a auxiliar com cinco contos de róis as obras da
matriz da cidade da Christina.

O Doutor João Florentino MeÍl'a de Vasconcellos, Sena~
dor do Imperio e Presidente da Pl'ovincia de Minas Geraes:
Faço saber a todos os seus habitantes, que ~ Ass~mble~ Le-
gislativa provinoial decretou, e eu sancclO~el a Lei segu!n.te:

Artigo unico. E' o GovernQ autorlsado a aUXIliar
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com cinco contos de réis as obras da matriz da cidade da
Christina; revogadas as disposições contrarias.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuçào da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Goraes, aos vinte e quatro dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitoúentos e oitenta e um, sexagesimo da
Independencia e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO NÍEIRA DE VASCONCELLOS.

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

Sellada e publicada nesta Se~retaria aos 5 de Janeiro
de 1882.

Oandido' A ugusto da Oruz.
I

LFI N. 2838-DE 24 DE OUTUBRO DE 1881.

Autorisa a restituição da quantia de cento e setenta e tres mil sete
centos e trese réis a }<','ancisco Pil1to da Silva Carvalho e aos
demais herdei,'o. do ex collector do Piranga,' João Pinto Ri-
beiro, do poreon tagcns o com missões que forão glosadas do
di to ex eollector.

O Doutor João Florentino l\Ieira de Vasconcollos, Sena-
dor do Imperio e Presidente da. :'l'ovincia de Mina' Geraes:
Faço saber a todos os seus habitantes, que a Asselllblea Le-
gislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Artigo unico. E' o Governo da Pr(Jvincia autol'isado
a mandar restituir a FranCISCo Pinto da Silva Carvalho e
aos demais herdeiros do ex collector do Piranga, João
Pinto Ribeiro, a quantia de cento e setenta e tres mil.
setecentos e trese réis, de porcentagens e commissões que
foram glosadas ao ó.ito ex coliector, por não havei' em tem-
po feito entrega dOi; respectivos saldos; revogadas as dis-
posições contra rias. /

:Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da, referida lei pertencer. qUQ a
cumpram e façam cumprir tãó inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça impl'lmir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-

I
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cill de Minas Geraes, aos vinte e quatro dias do mez de Ou-
tubro do Anno do Nascimento tIe Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos 6 oitenta e um, sexagesimo da Independen-
cia e do Imperio. .

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
Anacleto Queírog£A M a7'tins Pereira a fez.

Sl'llada e publicada nesta Secretaria aos 5 de Janeiro
de 1882. .

Candido 4ugusto da Cru;;

LEI N. 2830-DE 24 DE OUTUBRO DE 1881.

Autol'Ísa o Govorno a fazer revertor om fa.vor do.lycoo POUIlO Alo-
gl'ense a quantia de 1:000$000, votada na. Lei n. 2716 para o
collogio ,lo Dl'. Ed uardo Antonio do llllrroB.

O Doutor João Florentint) Meira de Vasconcellos,
Senador do Imporia e Presidente da Provincia de Minas
Gera0!!: Faço saber a todos os seus habitantes, que 8. As-
semblea Lllgislativa Provincial decretou, e eu sanccionei
a Lei seguiu te.'

Art. unico. Fica o Govorao autorisado a fazer rever-
ter em fu\'or do lyoeo POuso Alegrense. estabelecido na.
cidade de Pouso Alogre,e dirigido pelos professores Anto-
nio Francisco Furtado de Mendonça Filho, JosÉl Gomes dos
Santos Guimarães e Francisco Ribeiro Pinto, a quantia de
1:000$000, votada ~a Lei n. 2716 em favor do collegio do
Dl'. Eduard,o Al1tomo de Barros; revogadas as disposições
em contrario.
, Mando, (Jortanto,a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da referida Lei pel'tancer, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como neUa se con-
tem. O secretario desta Prol'incia a faça imprimir, publicar
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia da
Minas Gerae8, aos vinte e quatro dias do mez de Outubro do
Anna do Nascimento de Nossa Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da Independencia 8 do
Imperio.

JoIO FLORENTINO MEIRA DE VAscoNcELLOS.

Para V. Exc. Ter.
Anacleto Queiro-ga Mwtt~ Per-et~a a fer..
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Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5, de Janeiro
de 1882. , '

Candido Augusto da Cru:.

LEI N. 2840-DE 24 DE OUTUBRO DE 1881.

Autorisa o Governo a conceder ao ,,'x-official da inspec~oria ger~l
da instrucção publica, Luiz Nicolau de Abrll.u, aposer:ta~ona
com ordenado' proporcional ao tempo de serviço que liquidar.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconc6110s, So':
nador do -Imperio e Presidente da Pr?vincia de Minas Ge-
raes: Faço sabor a todos os seos habitantes, qu~ a ~s~em~
blea Legislativa Provincial decretou, e eusanCCI0!lel a Lei
seguinte: .. .
. Art. unico. W o Governo' da PrOVlDCla autorlsado a
conceder ao ex-0tI1cia1 da ini'1pectoria da instrucção pu-
blica, Luiz Nicolaude Abreu, aposentadoria com ord~-
nado pro~orcional ao seu tempo de serviço, e. que for lI-
quidado, contad~ inttlgra!mente todos os servIços; revoga.
das as disposições contranas. '

Mando portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nheciment~ e execução ela referida Lei pertencer, quo a
cumpram 9 façam cumpI'ir tão int.eir~mente com.onel,la .s~
contem. O Secretario desta Pr~vlDcJa a f~ça !mpI'lmll,
publicar e correr. Dada no Pa1!lclo da Presld.enClu da ~ro:
vincia de Minas Geraes, aos vlDte e lluatro diaS do mez de •
Outubro do Anna do Nascimento de Nosso Stlnhor. Jesus
Christo de mil oitoctlntóse oitenta e um, sexagesllno da
,lndependencia e do Imperio.

JOÃO FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver. . ' '.
Anacleto Quei?'oga Martins Perel?'a a fez.

SeIlada e publicada nesta Secretaria aos 27 de Dezembro
de 1882.

Candido Augusto da Cruz.

, LEI N. 2841-DE 24 DE OUTUBRO DE ,1881.

Autorisa (' Governo a concedor refor~lI:' com o l!old? por inte!ro,
ao segundo.sargento do c()rpo pohc1al. Rápbael Pinto Bandeira.

O Doutor João Florentino Moira tia VllsCQncell~" Sena-
dor do Imper.io ij' Presidente.da. PJ'Oyincia de Minas Geraes:
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Faço saber a todos os seus habitantes. que a Assemblea Le-
gislativa Prol'incia1 decretou, e eu !anccionei II Lei seguinte:

Art. unico. E' o,Governo da Provincia autorisado a
conceder reforma, com o soldo por inteiro, ao segundo
sargento do corpo policial, Raphael Pinto Bandeira,
julgado incapaz para o serviço militar; rovogadas as dis-
posições em contrario,

Mando, portanto, a torlas as autol'idadl:ls a quom o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramonte cOmo nella se
oontem. O 3ecrelario do,ta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e corroI'. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia (Ie Minas Geraes, aos vinte e 'luatro dias do mdZ do
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
.Christo de .mil oitocentns e oitenta e um, sexllgo.~imo da
Independencia e do Imperio. . "

JOÃo FLORENTINO MBIRA DE VASCONCIo:LLOS.

Para V. Exc. ver.
A nacleto Qtteiroga Martins Pcrei?'a a fez.

Sellada: e publicada nesta Secretaria aos 27 de Dezem-
bro de 1882. '

Crmdido A ugusto da C?'tu.

RESOLUÇ10 N. 2842-DE 24 DE OUTUBRO DE 1881.

.Conlem disposições relativas á venda de escravos no municipio du
Serro.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Ge-
ra~s: Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provinciâl, ~obre propo~ta da camara rnu':'
nicipal do Serro, decrotou a Resoluç:lú seguinte:

Art. 1.0 Todo aquelle que vender escral'OS dentro do
lIlunicipio pagarà por cada um a qUllntia de 20$000.

Art. 2.0 Nem um tabellião ou escrivão de paz po-
derá passar procuraçâo ou escl'iptura de venda de escravos.
1:iemquo o vendedor apre~ente o talão competente da
camara. sob pena do 20$000 de multa e do dobro na
reincidollcin.

Art. :3.0 . Ninguem r:l~te municipio poder! dar pro-



. curação,ou passar escriptura de venda de escr~v~s em mu.
nicipio differente, sem qUQ tenha pago os dIreItos com-
petentes, sob pena de multa de 30$000.

Al t. 4.. O prod ucto desta taxa e das multas res-
pectivas será applicado exclusiVlmente ao. fundo d.e eman-
cipação municipal, para se.l~b~rtar o maIOr nu.me~~ pos-
sivel de escravos do mUllIclplO; segundo a lei vloente.

Art. 5.0 Revogam-se as disposições contrarias.
Mando, portanto, a todas ~s autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida R~solução pertencer,que
a cumpram e façam .cumprir tão i.nt~iramente. com.? ~ella se
contem. O Secretario desta PrOVIlIClaa faça lmpllmlr, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos vinte e quatro dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Ohristo de mil oitocentos e oitenta e um,sexagesimo da In-
dependencio e -do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEntA DE VASCONCELLOS.

'Para V. Exc. ver.
LU1Z Jose de Oliveira a fez.

Selladll e publicada nesta secretaria aos 5 de Janeiro
de 1882.

Candido A ugusto da Cru;:,

LEI N. 2843-DE 24 DE OU'rUBRO DE 1881.

Crês 08 districtos do S, J08é da Varginha, de S. S~bsstião do ~o.nte
Verde, de Nova Lorena, o contem outras medidas de 6stahshca,

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidente do Provincia de Minas Geraas:
Faço sabel' a todos os seus habitantes, q~e a, Asse.mble~ Le-
gislativa Provincial decretou, e eu sanCClonela Lei sogulllt~:

Art. ,L o E' creado o districto de- S. Jose da ya.rgl-
nha, no municipio do . arã, com as seguintes .dlvlsas:
principiando na Serra dos Engenhos, cnrrego abaIXO até
á barra dt) Paraopeba, por este acima até li ponte deno-
minada Manoel Ferreira, ãesta ao alto da Serra ~o
Sussuapara; desta á Serra do Retiro; desta em rumo. di-
reito ao alto da Lage Preta; d'ahi á Serra da ~a)~a.da
Alta e desta á Sorra do Engenho, onde tivl;jram prlllcrplO.
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~ L" E' no municipio do Mar de Hespanha creado
o districto de paz de S. Sebastião do Moule V tlrde, com
as seguintes divisas: pelo alto da serra da fazenda do d.
nado Malloel João Martins, aguli!l vertentes, :segumdo por
esta serra, entre o povoado do S,arandy e fazenda dos her-
deiros elo finado Franci~co Antonio GUUles, até ao alto da
mesma serra, 11aOachoeira Alta; seguindo depois pelas di-
visas das fazendas de Joã.o Furtado e tenente corontll Joa-
quim de Oliveira Sousa e pela de José Rodrigues da Costa
até á 'de Francisco Furtado de Souza; d'ahi, pelo Ribeirao
do Angú, até á barra de outro corrego que tem o mesmo
nome; d'ahi, por um espigão, passando por entre as f~ztm-
das do commelldador Juaquim Gonçalves de Moraes e D.
Maria Oarolina do Nascimento; d'ahi, mantendo-se as aclu-
aes divisas entre os districtos do Aventureiro e Espirito
Santo do Mar de Hespanha, seguindo.o curso do ribeirão
,desse nome até á Forquilha,e pelo espigão, entre a,s fazen-
das de Daniel de tal com a Lage, seguindo entre as fazen-
das de José Joaquim dos Santos Si! va e o Arraial Nuvo e
pelas fazendas do finado José de Souza Almeida e 8e\'e-
riano José de Rezende, servindo de di visa os quadros ela
Oachoelra Alta, inclusive a primeira parte.

S 2.0 Ficam incorporados á. freguezia de S. José do
Paraopeba. do municiplO ~o Ouro Preto:

1.. O districto de S. Oaetano' da Moeda, desmembrad o
da freguezia da Piedade do Pàraopeba.

2.. As fazendas do Lavapés e Mattos, desmembradas
do districto de Sant'Anna, da freguezia de S. Gonçalo da
Ponto, do municipio de Bom Fim.

3." As fazendas do Jordão, Silva, ilarroiras, Lages,
Moreiras, Quilombo 9 Toca, desmembradas do districto e
freguezia da cidade do Bom 'Fim.

~ 3.0 E' creado no municipio do Abaetê o districto
de Nova Lorena, com as seguintes divisas: da barra do
Ribf;l:r:lo do Oedro com o RIO de S. Francisco; d'ahi, ribeirão
acima, até á~ suas cabeceiras no alto do ,espigão me~tre;
por este (todas as aguas verlentes do S. FranCISCo e Abae-
tê) até á cabeceira do Ribeirão Agua Suja; por este abaixo
até á sua barra no Abaeté; por este acima até á barra do
Ribeirão das Palmeiras; por este acima alé ás suas cabe-
ceiras a encontrar a. vereda dos Buritys; por esta abaixo
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blea .Legisla.tiva Provincial decretou; e.eu sancciolloi á Lei
segulUte:

Art. L- E' o Goyerno da Proylnoia autorisado a con-
trata.r com a companhia }o~'itrada de Ferro do Rio Vordo,
ou (10m quem melhores condiçõoil otl'~rocor a a~ertura de
um rama.l que, partindo do ponto mais c~nvoniente vá
tor às Aguas do .Caxambú. '

~ 1.0 Par.a esso 11m. concede~à um privilegio por cinco-
en.ta anno"! o a subvenção ktlorn~trica. de novo contos do
r?IS, ou a .gitrantia do juros do sete por cento sobro o ca-
pital etrectl vamenta ompr(jgado, não axcedtlndo a mil contos
o ros~ectivo ma~im.o, passando no fim do pri vilegío ao
domlnlO da provlDcIa a estrada e soos accessorio.s.

Art. 2.0 RevlIgi4rn-so as disposiçõ~s contrarias.
M~ndo, portamo, a todas as autoridades a quom o

conheCimento o execução. da ro~tlri,~a Lei pertencor, quo a
cumpram e façam cumprir tllo mtelramanto como na lia se
oo?-tem. O So.cretario desta .ProvI Icia a fi\Ça imprimir, pu-
blIcar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
viJlcia do Minas Goraes, aos vinte o cinco dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento de- Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocontos e oltent,l' o um, sexage.iimo da
lndependencia e do lmperio.

JOÃo FLOREN'rINO MEIRA DE VASCONCl<~LLOS.
Para V. Exc. ver.

Luiz José de Oliveira.a foz.
Sellada e publicada uest:\ Secretaria a05 5 do Janeil'o

de 1882.
Candido Augustn da Cruz.

__ ..•.. '1~.y:.;:~

LEI N. 284G-DE 25 DE OUTUBRO DE 1881.";i'(H'~;il~;~1t.iJl:Ul.;iO:".
• . •.t ~'.

Antorls.a o Governo da Provincia a aposentar o profodsor avulso de
latim e francez, João I<'ernan,ies da Silva Capanerna.

O Doutor João Floren tino Meira de Vas~oncailos S~nlL-
Ilor do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Geraos:
F.aço ~abe; a todú.s os seus habitantes, q.uo ~ .Assomblea Le-
gislativa I rovlDClal decretou, e ou sanCCIOUOIa LOI seguinte:

Art. unico. E' o Govorno da Provincia au torisaJo a:
aposentar o professor avulso de latim e france,;, João Fer-

Ca~dido A ugusto da Cruz.

LEI N. 2844-DE 25 DE OU'fU BRO DE 1881.

Autorisa o Governo da Provineia a contratar. com a companhia E8':'
trada de Ferro do Rio Verdll, ou com quem melhores condi-
ções o1ferecer, a lLbortura de um ramal que, partindo do ponto
maia conveniente, vá ter ás Aguas do Caxambú.

o Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio 6 Presidente da Provincia de Minas Ge-
ra.es': Faço saber a. todos os seus' habitantes, que a Assem-

I~-

até li sua barra no Rio Borrachudo; por esto abaixo atá à.
barra do Corrego do Guantlú; por este acima. até â. sua.
cabec:eira !ia serr.\; por esta a encoutrar as cabecei-
rlls dos Olhps d' Agua {toilas as vertentes do S. Francis-
co);por esto abaixo até á sua barra no Ribeirão das Pedras;
por este acima até á barra do Carrego do Barro Vermelho;
por este acima ató i~gsuas caboceira:4 no espigão; por este
(todas as vertltntos do S. Francisc!» até á. cabeceira do
Corrego do ~{ulunguba; por este abaixo ate à sua barra no
S. Francisco, e por este abaixo até il. barra do Cedro ond~
começou.

Art. 2.0 As divisas da freguezia de S. Pedro dos Fer-
ros, do municipio da Ponte Nova, são as da Loi n. 2569 de
3 dQ Janeiro de 1879, art. 2.0

Art. 3 o. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as. autol'idades a quem

o conhecimeuto.e execuçào da referida Lei pertencer, que'
a cumpram o faC(am cumprir tão inteiramente como nella
se contem O Seéretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e corroI'. Dada no Palacio ila. Presidellcia da Pro-
vincia de Minas Gora.es, a(.)~vinto e quatro dias do mez de
Outubro <lo Anno do Nascimento de Nosso. SU!lhor. Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e um, saxagesimo da
lndependollcia e do lmperio. .

JoIo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLqS:

Para V. Exc. ver.
Anacleto Queirogq, Martins Pere~ra a fez.

Sellada e publicada nesta Socret:ll'ia aos 5 de .raneil'o
tie 1882.
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U-llDck13 da Si.lla C8.panema. eo.m o ordenadQ eorrespondente
ao tempo de serviço que provar ter pr6stado; revogada!! as
di"po!lições contrarias.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o ço-
nbecimento o 6xecução da reforid,L Loi pertencer, que 8
cumpram e façam cumpril' tão inteiramente COIDO nel-
la se contem. O Secretario .desta Pl'ovincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Provincia de Minas Geraes, aos vinte o cinco dias do
mez de Outubro do Anno do Nascimento de. NOllso Senhor
JesusCQristo de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo
da lndependencia 9 do Imperio.

JOÃO FLORENTINOMEIRADE VASCONCBLLOS," .

Para V. Exc. ver.

ilnacleto Queiroga Martins Pereira li fez.
Sellada e publicada ~esta ~ecretaria ao.'J 5 de !.hllleiro

bro de 1882.
Candidó Augusto d(l- Cru,z.

LEI N. 2846-DE 25 DE OUTUBRO DE 1881.

Determina que nas exocuções promovidas pela Calonda provinoial,
qUlllldo houver adjudicaçõos do escravos, os 8ervi~~o8 destes 88-
jam poatos em pra~a.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se.
uador do Imperio o Presidente da PI'ovillcia .cle Minas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a As-
semblea Legislativa Prqvincialdecretou, e eu sanccionei a
Lei seguinte:

Art. l.0 Nas execuções promovidas poh\ fazenda pro-
vincial, quando, por falta do arrematantes, tiverem de ser
adjudicados escravos à mesma fazenda, os serviços destes,
depois de avaliados, serão postos em praça, pal'!Lserem ur-
rematados por sete annos por quem mais otferecer, a fim
de ser o producto da arrenlltaçào applicado ao pagamonto
da fazenda, e findos os sete annos serão os. referidos escra-
vo~ declal'ados livres. 'Quando o escravo for maior de qua-
renta annos, o prazo acima será reduzido a cinco annos.

!3 unico. O preÇQ da ul'l"ematação sel'á pago no acto
da mesma arrematação, e logo recolhido, à collectoria, com
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o abatimento de 8% a favor do arrematante dos escra.
vos. O arrematante fica obrigado. dumnte o referido prazó
do sete, ou de ~ineo annos, lL vo:;tir, sustentar e tratar, 'em
caso de molestla, o escravo ou escravos, cujo::!serviços ar.
rematar.

Art. 2.° Ficam revogadas as dis'losições em contrario.
Mando, portanto, a tudas as autoridados a quem o

conhecimento e execuçáo dã referida Leí pol'tencer que
a cumpram 6 façam cumprir tão inteiramen to como' nella
se co,ntem. O Secretario desta P~ovincia a faça i:nprim:r,
pub~lcar e correi". Dada no PaIaclO da Presidencia da Pro.
víncia de Minas Geraes, aos vinte e (anco dias do mez
de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oí~ellta e um, sexagesimo da
Independencia e do Impedo.

JoIo FLORENTINOMEIRADE VASCONCELLOS.

Para Y. Exc. ver.
Luiz Jose de Oliveira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 5 de Janeirl)
de 1882.

Candido ,Augusto da C'-uz.

LEI N. 28'17-DE 25 DE OUTUBRO DE 1881.

CI'OO cadeiras de instl'ucçl1o primaria em diversas localidades,

O Doutor J?ãO Flor~ntillo Moira de Vasconcellos, Se-
nador do ImperlO e PreSidente da Provincia de Minas Ge- ,
raes: Fa?o s~bllr a tO(!os,os seus habitantes, quo a Ai,em-
bIca Legislativa PI'9v1nclaI decretou, e eu sanccionei a Lei
segulllte:

A~t. 1..0 Ficam creadas as seguintes cadeiras de instruc-
ção prllnarla,

~ l.0 Para o S?XO masculino: no lugar denominado
Duas Pon tes, fl'eguezla do Carmo, termo da Itabi ra' no ar-
raial (Ia Sant'Anna, freguezia de S Jusé' da Pedn; Bonita
termo da Po?te ,Nova: na povoação dos Cal'acóes, frt'glJezi~
de Santa QUltel'la, te.l'mo de Sabal'à; no distl'icto da Vargam
Grande. te~mo do JUIZ de Fora; na povoação do Divino, ter-
mo de S.. Miguel de Guanhães; na do Bunito, termo do ~u-
assuhy, e uma segunda na cidade da Oliveira.

ã 2.° Para o sexo feminino: na Ponte de Anna de Sá,
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freguezia da Casa Branca, termo de Ouro Prato; ~a fl'ogue-
zi •• de Carrancaa, termo do Turvo; na de Agu~ SUJa, termo
da Baiagouól; nas de santa Rita de Patos e Are.ado, termo
de Pll.tO~;nas do Corolllandel e S. 8ebastilio da' serra do ~-
litro, termo do Patrocinio; na de Santo Antonio da Lagoa,
termo do Curvello; n8. de ::I Pe,dro de Alcantara, em o lu-
gar denominada Simão Pereira, o na do. Sarandy, termo ~o
Juiz de Fora; na de &lnta RI ta da Jacutwga, termo do RIo
Preto; nas do CU1'imata.hye N. S. do Gloria, termo da Dia-
mantina; na de Sant'Anna do Capivary, termo de Pouso.
Alto; nas do Jacutinga e Campo Mistico, termo de Ouro Fino;
na de Inhauma, termo de sete Lagoas, e na de S. Gonçalo
do Baçii.v, tormo de Ouro preto.

13 3:. l\1ixtas: no districto de S. Geraldo, f.'eguezia do
Presldio, termo de Ubà; no districto de Santa Rita do Gloria,
termo de S. Paulo do Muriahé; na freguezia de Canna Bmva,
termo de Paracatú, 8 na de N. S. da ConceiçiIo da Volta
Grando.

Art. 2.. Revogam.so as disposições em contrarIo.
i\lando, portanto, a todas as autoridades a quom l)

conhecimento o execução da roferida Lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nalla se
contem. O Secretario desta Provincia a faç;l imprimir, pu-
blicar e ~orrer. Dada'no palacio da Prosidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinte e cinco dias do mez de
Outubro do Anno do Nasciml3oto de Nosso Senhor Jesus
Cbristo de mil oitucentos o oitenta e um, sexagesimo da
Iadependencla e do Imperio.

JoÃo' FLORENTINO MEmA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
A naCleto Queb'oga Martins Per'eira a fez.

Sellada e publicada nesta secl'etariá aos 10 de Janeiro
de 188~. '

Candido Augusto d~ Cruz.

LEI N. 2848-DE 25 DE OUTUBRO DE 1881.

Eleva li categoria de cidade as "illas do Santa Luzia do Carangolla
e S. João Nepo1Uuceno, e contem outras medidas de estatistica.

o Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
~a.dor do Imperio e Presidente da Província de Minas Go-

- 147-

ra0:t: Faço saber a todos os seus habitantes, que a ASIl6lQ-
blea Legi:datin P~ovincial decretou, e eu llancciouei a Lei
seiuinte:

Art. 1.. Ficam elevadas à categoria de cidades all
villas de Sant~ Luzia do Carangolla e ::i. Jolio Nepomuceno.
eá de freguezlas, com as sualf actuaes divisas •.os diHtl'ictos:
do Carrapicho,pertencente a Santo Antonio da Itavarava, do
termo de Queluz; dos Thebas, municipiú da Leopoldina e
Tapanhoacanga, pertencente á freguezia de Santo Anto~io
do Rio de Peixe, termo do Serro.

Art. 2.. A freguezia da Pal'ahyba Àe Matta Dentro, do
municipio da Itabira, denominar-so-ha freguozia de Joan-
n02;ia; a. do Espirito Santo. do municipio do Pomba, fregue-
zia do Guarany, e a de Sant'Anna do Capão Redondo do 1l1U-
oieipio de'S. Fra,ncisco, freguezia de N. S. da Cunc~içào do
Capão Redondo. ' '

Art. ,3.. As divisas da freguezia de N. S. da Piedade
do Retiro, municipiO: de S. Gonçalo do Sapucahy, ficam alte-
radas da forma seguinte: com a freguezia do DOllradinho mu-
nicipio de Santo Antonio do Machado, as divisas começarão
na barra do CO('l'ego Muquerü e irão ao espigão quo verte
~~ra a fazenda de' .10110Baptista de Carvalho até ao alto cht
:serra do Bugio, e desta, em rumo'direito, ao COITego do Ca-
tanduba, e por este al.>aixo ao Rio Sapllcahy, com a freguezia
de S. Francisco de Paula do i\iachadinho, as divisas começa-
rão no alto da pedrlJira do PMedão e ir,10 á barr'u do Car-
rego Mtl.quem, no Rio Doumdo.

:\~t., 4,. Fica ,tl'ansferida para a freguezia da Lagoa e
munlclplO da Ayuruoca, por suas actuaes diVisas, a fazenda
de José Atalil.>a de Assis Junqueira, actualmante pertencen-
te á freguezia a municipio (Ie Baependy,

Art. 5.. São trnsferidas;
S 1:° Do te~mo de Tamanduá para o de Compo BeIJo, a

freguezla de Cl'Istaes, e do termo do Amxa para o do
Carmo do Paranahyba, o districto de S.. JeI'OllYlllO.

S 2.' Do districto do Taboleil'o Grande, termo de Sete
Lagoas, para o.de Almas, termo do Curve110. a fazenda da
Canna Brava; do de Almas, termo do CurvelJo, para o do Ta-
boieiro ?~a~:le, termo de Sete Lagoas, a fazenda do Munjolo;
do mUlllclplO de Patos para a freguezia dos Tiros, do de
Abaeté, a fazenda que pertence aos hel'lleil'os do padre Ma-
o?el ~rancisco de Moraes, e. do municipio do Para pal'a o
dlStl'lCto do Cercado, do de PltangllY, as pl'oJH'iedades ruraa
dos filhos do tenente coronel FranCISco Corrêa da Silva.

Art 6. Revogam se as disposições em contrario,
Mando, portanto, a toda8 as autoridades a ~uem o
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CÇlnheclmanto o execução da referida. Lei pertencer, que a."
cu~pram e Caçam cumprir t<1o inteiramonte como uella 88
contl!w. O S(lcl'etario' desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar o correr. Dada no Palacio da Presid6'ncia da Provin-
cia dI! Minas Geraes, aos vinte e cinco dias do mez de Ou-
tubro dooAnno do NasciInento de Nos»o Senhor Jasus Ohristo
de mil oitocentos e oitenta e um, sex:al'esilUo da Indepen-
de~cia e do Imperio,

JoIo FLORENTINO MEIRA DE VA800NCBLLOS.

Para V. :Exc. ver,
Anaclelo Queirt?ga M a,'tins Pereira a fez.

Sellada e vublicada nesta 8tJcretaria aos 10 de Janeiro
de 1882.

Candido. A'U(Justo da Or.u,;.

LEI N. 2849....,...D&25 I)E OUTUBR:O DE 1881.
Autorisa o Governo p, m,an<1ar reconstl'uir a cadea da cidade do CUl'vello.

O Dr. João Florentino Meira de Vasconcellos, Sena-
dor do Impeno e Presidente da Provincia de Miaas Ga-
rao~: Faço saber a todos os seus habi tantes. que a A~-
semblea Legislativa Provincial decrütou, o eu sJ.ncc~onei
a Lei seguinte:

Art. unico. E' o Govtlrno autorísado a mandar re-
cOllstruir a cadêa da cidade do Curvell", de cl\nf .•rmi.lada
com o orçamento para essetlm eXistente na repartiç.lo de
oeras publica!'; revogadas as disp lsiçõeil contral'ias.

Mando, portanto, a todas aI! autoridades a quem o
conhecimento o exeéução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tào inteirame!lte corno'nel1a se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu- I

blicar e correr. Dada no Palacio da Pre:l1dencia da Pro-
vinda de Minas Geraas, aos vinte e cinco dia~ do mez de
Outubro do Anno do Nascimento do N()sso Senhor Josus
Chrbto de mil oitocentos e oitenta e um, sex:agesimo da
Indeptmdencia e do Ill}perio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V, Exc, ver.
Anacleto Queiroga Martins Pereira a fez.
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Sellll.da e publicada nesta Secretaria aos 10 de Janeiro
de 1882.

Candido.A ugusto da Cru~.

LEI N. 2Q50-DE 25 DE OUTUBRO DE 1881.

Autorisa a Pr"'s'da,lcia a despender diva sa, qua~till.& pela verlJa-
obras pub icaB.

o Doutor JO:lO Florentino .Meira de Vasconcellos,Sonador
do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Geraes:
Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assemblea Le-
gislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei sf'guinte:

Art. 1.0 E' o Presidento da Provincia autorisado a
despen,ler pela veroa-obl'as publicas:

I. 20:000$000 com a construcçiio da penitonciaria
em Barbacena; .

. il. 12:000$000 com a desapropriação da ponte sl)ore
o Rio Sapucahy, na fl'eguezia ele Santa Rita da Boa Vista;

111. 3:266$960 como indernni~açito á Camam Munici-
pal do Serro, pelo q ue do~pendeo na constrllcção da es-
trada q ua desta capital segue para o norte da provincia.

Art. 2.. Revogam-so as disposiçõos em contra rio,
~lando, pol'tanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecllnelltú ~ execução da referida Lt'i pertencer, q ua
a cumpram e façam cumprir t:1o inteiramente como
neHa se contem. O Stlcretario desta Provincia a faça im-
primir, publicar e corror. Dada 110 Palaci0 da Presidenci:i
da Provin"cia de Minas Geraes, aos vinte e cinco dias do
mez de Outubro do Anno do Nascimento dtl Nosso Sonhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitonta e um, sexagesimo
da Independellcia e do Imperio ..

JOÃo FI.ORENTINO MEIRA DE VASCONCELl.OS.

Para V. Exc. ver.

I nnocencio II erculano Pinheiro a fez.
Sellada li publicada nesta secretaria aos 10 de Janeil")

de 1882. .
Candido Augusto da Cru.;,--
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LEI N. 2851-DE 25 DE OUTUBRO DE 1881.

."'lItor'sa n Goveroo a rec.ber 3.S contas da- <!espez:ls feitas c0!u
os "Iicorces d'~ lU ,'riz da freguoz li de N. S. da Pe a 'lO RUI
Vero;elho. do t ('mo do Serro.

O Doutor .João Florentino Mei ra de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presic!ente da Pr?vincia de Minas Ge-
rae: Faço sabor a todos os seus habltant~s, que a .Ass?m-
blea Legi~lati\'a Provincial decretou, e eu sanCClonel a
Lei seguinte:

Art. unico. Fica autorisado o Governo a receb~r
as contas da~ de~p~zas feitás com os alicerces da matriz
da freguezia no N. S. da Pena do~Rio Vermelho, do termo
do Serro, pAla com Inissào encarregada das ob.ras ~11 l:,es-
ma matriz, dentro da quota rotada pela LO! n. ~18tJ de
25 de Novembro de 1875, art. 2.° S 9.° n. 2; revogadas
as disposi<;ões contrarias. .

Mando, portanto, 11 todas ~s .autol'lc.lades a qu~em o co.-
nllecirnento e execução da rolenda Lei p8rtellc~r, que ,l

cnmpram' e façam cumprir tão intei.ral~ltmte corn~ Ile~la.s.e
cont<~II1. O Secreta riu desta PrOVll1Clll a faça Imprlmll,
publicar e COrI'''r. Dada 110 Pal~cio da. Pre~id.encia da Pro-
vlncia de Minas GOl'aes, aos vlllte e CIllCO dias do) mez de
Outubro do Anno d,) Na.;cimente de Nossl) Senhol:, Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sexageslIllo da
lndependencia e do lmperio.

,JoÃO FLOltENTINO l\IEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver. "
InnocenGÍo II erculano Pinheiró a fez.. '.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 10 de Janeiro
do Ib82.

Gandido Augusto da Cru .•.

LEI N. 2852-DE 25 DE OUTUBRO DE 1881.

Declara que as qllOhs votadas na Lei n. 2181 para a~ pontes
sobre o Rio das Velh>ts. ribeirõe~ Capivara o 'Galhelro serão

. empregados pela'respectiva municipalidade nas'obras p~ra qlle
foram destinadas.

O Doutor' .João Florentino Meira de "(llsconcel1()t;,
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Senador do Imperio e Presidento da Província do Minas
Geraes: Fáç.,1 saber a todos os seus habitantes, que a Ás-
semblea Legi-Iativa Provincia! decretou, e eu sallccionei
a Lei seguinte:

Art. unico. As quotas de 1:000$000 e lIe 1:600$000,
votadas na Lei n. 2181 de 25 de Novombro de 1875, para
os concertos das pontes sobre o Rio das Velhas, na estrada
do Sacl'amonto ao AI'uxà, e sobre os ribeirões Capivlll'a o
Galhe;ro, na estrada que desta cidade se dirige a Dores
de Santa Juliana. ja recolhidas ao cofr'e da respectiva.
municipalidado, sel'lIo p',r ella empl'ogarias /las obras para
flue fOl'am destinadas;ro\.,)gadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento o execução da refenda Lei pert.encer, que a
cumpram e façam cumpril' tão inteirameute como uoila se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e COrTeI'. D,u!a no Palacio da Presidenc a da Prl)-
vincia de Mina,; GOl'aos, aos vinte ((cinco dias do moz de
Outubro rio Anuo do Nascimento de Nosso Senhol' ,1eslls
Christo de lllil o;t"celltos e oitenta. e um, sexagesim,) da
IlIdepolldencla o do lmperio.

JoÁo FLORENTINO l\llmu DE VASCÚNCF:LLOS.
\

Para V. Exc. \'01'.

I nnocencio II ervulano P inheíro a fez.
Sellada o publicada nesta cl'etaria aos 10 de .Janeiro

. de 1882.
Candído Augusto da C,'uz.

LEI N. 2853-DE 27 DE OUTUBRO DE 1881.

Autori.a o Gov:rno a in1lovar o contrato c01ebrlldo cllm 8 cJnpl'e~a
da Estrada de Ferro de S. Jo'iod'El-Rey á Olivoira, medianle
di versas bases.

o Doutol' ,João Florentino Meirade VasconceIlos,'SenlVlol'
do lniperio e Presidente da Provincia de Minas Gemes: l?aço
saber a tO(j.,)S os ~ous habitantos,que a AI'sornblea Legislativa
Provincial uecretou. e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art.l.G• E' o Governo da Provincia autnri:.;ado a in-
lJO\',H 0, C(;lIt~ato celebrado com a emprezR da Estrada de
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Manoa contar para a aposonl.1doria do l.ó olli~lal da socl'elul'ia 00
governo, Augusto l\1arcianno da Costa L:ma, o tomp' do sorvi~o
.l}1I. prostou como oxtranumorario na thesouraria de fazooda

Para V. Exc ver.
Anacleto Queiroga Martins Pereira 11 fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos' 10 de .Janei-
ro do 1882 .

Candido Augusto da CruZ',

LEI N.~55-DE 27 DE OUTUBRO DE 1881..
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Geraes: . Faço saber a todos os seus habitantes, que a
Assemblea Legislativa Provincial decretou, e ou sanccio-
nei a Lei seguinte:

Art. unico. E' o Gove1'llo da Provincia autorisado
a mandar levar em conta, para a aposentadoria do 2.0
omcial da secretaria do govQrno, Innocencio Herculano
Pinheiro, o tempo de serviço que prestou como escrivao
de recebedoria, collaborador na ~ecretaria da presidencia,
e praça menor do corpo policial, não excedente a qua tro
annos; rovogam.se as disposições contrarias.

Mando, podanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhel::imento e execução da referida Lei pertenCeI", que
a cumpram o façam cumprir tão inteiramente como neHa se
contem. O Secretario dosta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar é correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
da de Minas Geraes, ao~ vinte e sete dias do mo;.: do
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus
Chl'iso do mil oitocentos e oitenta e um, sexagesilllo da
Indopendencia o do Imporia.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imporia e Presidente da: Provincia de Minas Ge-
rans: Faço saber a todos os seus habitantes, (lue a Assell1-
blea Legislativa Provincial decretou. e eu sancciollfJi a Lei
seguinte:

Artigo unico. E' o Governo da Provincia autorisado
a mandar contar para a aposentadoria do primeiro offic:al da
secretaria do governo, Augusto Marcianno da Costa: Lima, o

'.Para V. Exc. ver.'

.'\utorisa o Governo da Provincia a levar em conta, para a apo-
eeu t doria do 2.0 otlicial da secretaria do ~overno. Innoconcio
Herculano Pinheiro, o t.'mpo de eerviço' que prestou em ou-
tras repartições.

Luiz Jose de Oli'véira a fez.
Sallada e publicada nesta Secretaria aos 10 de Jauei.

1'0 de 1882.

O Doutor João Florentino Meira: de Vasconcellos, Se.
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Mit\as

Candido Augusto da Cruz.

LEI N. 28M-DE 27 DE OUTUBRO DE 1881

Feno de S. João d'EI-Rey á Oliveira, sob as seguintes
bases:

La E' reduzido a trinta annos o prazo da gal'<lntia de
juros de que trata a Lei n. 2625 de 7 de Janeiro de 1880,
e elevado a setenta annos o prazo para o uso e gozo da
estrada.

2. & E' elevado a 4,000:000$000 O capital' a que se refe-
re e,sa Lei. ,

3.& O pagamento da garantia juros será feito em di-
, nheiro, responsabilisando-~e a provincia, 110 caso de demora,
mais pelo juro de 6% ao anno sobro as quantias retardadas.

~ 1.0 Aos concessionarios do privilegio, ou á com-
panhia que organisarem, fica garantido o direito de con-
:itruirem um ramal que,partindod,) ponto mais COllvenlente
da linha, va ter ao Ribeil'âo Vermelho, no Rio Grande.

Art. 2.0 Rev@gam-se as disp0:iições contl'arias.
Mando, partanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cnmpram e façam cumpril' tão inteiramonte como nella S8
l:ontem. O Secrei:.lrio desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da
Provincia de Minas Gerae:;, aog "inte e sete dias do mez
de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da
Independencia e do Imporio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.
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tempo de serviço que prestou como extranumerario na the-
souraria de fazenda; -revogadas as disposições contrarias.

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 nella
se contem. O Secretal'io desta Província a faça imprimir,
publicar e c:)rrer. Dada no Palacio da Presidencia da Pro- I

vincia de Minas Geraes, aos vinte e sete dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da
Independellcia a do Imperio.

JOÃO FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
A nacleto Queiroga Martins Pereira a foz.

Sallada e pulicada nesta Secretaria aos 12 de Janei-
ro de 1882. ., '

Candido Augusto da Cruz.

LEI N. 285ô-DE 27 DE OUTUBRO DE 1881.

Manda contar para a reforma do coronel Zeferino Antonio Ferreira
cinco an nos de servi~o prestados nas recebedorias da provincia.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Mi.nas Ge-
raes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
blea Legislativa Provincial decretou, e eu S'ânccionei a Lei
seguinte:

Art. unico. Para a reforma do coronel Zefel'ino An-
tonio Ferreira, contar-~e-hão cinco annos que sarvlO nas
recebedorias da provincia, feita a devida liquidação; revo-
gadas as disposições contrarias.

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
nella se contem. O Secretario desta ProvinCla a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia
qa provincia de Minas Qeraes, aos viute e sete dias do
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mez de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Chnsto de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo
da Independencia e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

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

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 12 de Janei-
ro de 1882.

Candido Augusto da Cruz.

LEI N. 2857-DE 27 OUTUBRO DE 1881.

Manda contar para a aposentadoria do 1.0 official da secretaria do
governo, Luiz Leopoldo Laranja, o tempo de serviço que pro"tou
como collaborador e empregado da secção da estatistica.

o Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a As-
semblea Legislativa Provincial decI'otou, e eu sanccionei
a Lei seguin te: '

Artigo unico. E' o Governo da Provincia autorisado
a mandar contar para a aposentadoria do primeiro omcial
da secretaria do governo, Luiz Leopoldo Laranja, o tempo
de serviço que alli prestou como collaborador e empregado
da secção da estatistica, encarregada dos trabalhos de re-
censeamento da população da provincia; revogadas as dis-
posições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referiria Lei pertencer, que a
.cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palado da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinte e sete dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da
Independencia e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCEI,I,OS.

Para V. Exc. \'or.
Anacleto Queiroga Martins Pereira a fez.
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Sellada e publicada nesta Secl'etaria aos 12 de Janei-
ro cle 1882.

Candido Augusto da C~'uz.

LEI N. 2858-DE 27 DE OUTUBRO DE 18~1.

Manda contar por intei 1'0, ao chefe de secçl0 da directoria da fa-
zenda Pl'ovlllcial, Francisco de Paula Laua, para sua aposenta-
doria, o tempo q 10 provar ter servido em outras repartições,

o DouLor João Flol'ontino Meira lIe Vasconcellos, Sena-
dor do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Geraes:
Faço sabel' a todos os seus habitante;;, que a Assemblea Le-
gislativa provincial decretou. e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica o Governo auto risada a mandar con-
tat' por inteiro, ao chofo do secção da directol'ia da fazen-
da provincial, Francisco de Paula Lana, para sua aposon-
tadoria, o tempo que provar ter servido como collaborador
na secretaria do gOVOl'IlO, collauorador e empregado titu-
lado na Lhesouraria ll"J fazonda; revogadas as disposições
em contrario.

Mando. portanto, a toclas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que
a CUll1pl'am e façam cumprir tão inteiramente como
nella se con tem, O Secretario desta Provincia a faça impri-
mil', publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia
fIa Provincia de MiIl:l.S Gentes, aos vinLe e seLe clias do
mez de Ol1tl1UI'O do Anno do Nascimonto de Nosso Se-
nhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta o um,
sexagesimo da Indopen •.lencia e do Impet'io.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DI, VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver. '
Anacleto Queiroga Mm'tins Pet'ci~'a a fez,

Sallada e publicada nesta Secretaria aos 12 cio Janei-
ro de 1882.

Candido Augusto da C~'uz.

LEI N. 2859-DE 27 DE OUTUBRO DE 1881.
I

Autorisa o Governo a mandar contaI' para II apo,entadoria do 2.•
oflieial da direetoria da fazenda, Sovero Blubosa do Oliveira
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Junior, ilitegralmente. o tempo de serviço prestado no exercito
e secretaria militar da provincia.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia. de Minas
Gl'lraes: Faço saber a todos os seus hauitantes, quo a
Asse~blea ~egislativa Provincial decretou, o eu sanccionei
a LeI segumte: .

~rt. unico. E' o Governo da Provincia auLorísado a
~anaar. contar para a aposentadoria do segundo official da
dlrect?rla da fazenda, Severo Barbosa de Oliveira J u-
n~or, mtegralr.nent~~ ,o tempo de serviço prestado no exer-
c~to e secretar.La mllltar da provincia; revogadas as dispo-
SIções contrarIas.

~lando; portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nheCImento e execução' da referida Lei pertenceI', que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente corno nella
se cO,ntem. O Secretario desta Provincia a' faça imprimir
p~bl!car e c?rrer. Dada no Palacio da Presidencia da Pro:
Vll1Cla de Minas Geraes, aos vinte e sete dias do mez de
Out.ubro do ~nn.o do Nascimento de Nosso. Senhor Jesus
Chnsto de m.L1OItocentos e oiten.ta e um, sexagesimo da
IndependenCla e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.
Para V, Exc. ver.

A naclcto Queiroga Martins Pereim a fez.

Selladü e publicada nesta Secretal'Ía aos 12 cle Janei-
ro de 1882. .

Candiclo Augusto ela C~'uz.

LEI N. 28GO-DE 27 DE OU'l'UBR9 DE 18B!.

Autorisa o Presidente da Provincia a mandar pagar de d 'á
ex fi c I d C b' S . • s e J , ao. . s.a o .axam li, everIllO Cornelio de Souza Gl'ulha a.
quantla de 20. $ como compensação de seu trabalh '. •

O Dl'. Jo~o Floren,tino Meira de Vasconcellos, Se na.
dor do Impeno e PreSidente da Provincia de Minas Gera .
F.aço 9aber a t.od~s os seus habitantes, que a Assemblea '~:~
glslatLva ProymClal decre~ou,e eu sanccionei a Lei seguinte.

Art, UDlCO. O PreSIdente da Província man~arâ pa~
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gar, desde já., ao ex fiscal do Caxambú, Severino Cornelio
de Souza Gralha, como compensação do seu trabalho, a
quantia de 200$000; revogadas 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 nella
8e contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-o
vincia de Minas Geraes, aos vinte e sete dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e um, 'sexagesimo
da Independencia e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Ex.c. ver

Anacleto Queiroga Martins Pereira a fez.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 12 de Ja-

noiro de 1882.
Candido A ugusto da Cruz.

LEI N. 28tH-DE 28 DE OUTUBRO DE 1881.

Au :orisa a camara municipal do S. João d'EI-Rey a contratar o es-
tabolCJcimen to do um gazometl'O para o sorviço da illnmina-
ção publica e particular da cidade,

o Doutor João Flol'entino Meira de Vasconcellos, Sena-
dor do Imperio e Presidente da I'Tovincia de Minas Geraes:
Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assemblea Le-
gislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. E' auto risada a camara municipal de S.
João d'EI-Rey para contratar, com quem melhores condições
offerecer, o estabelecimento de um gazometro naquella
cidade, com as necessarias dependencias, para o serviço da
illumillação pnblica e part'cular, ficando isentas dos impos-
tos provenientes de taxas i tinerarias as machinas necessa-
rias para aquelle estabelecimento e não sendo superior a
vinte e cinco annos o prazo para usp e gozo do gazometro;
revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades 'l. quem o
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, .que
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella
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se c(jntem. O Secl'etario desta Provincia a faça impri-
mir, pu~Jli?ar e correr. Dada no Palacio da Preljidencia
da. PrOVII1Clade l\linas Gemes, aos vinte e oito dias do
meZ de O~ltubro tio Anno do Nascimento de Nosso Senhor
J~sus Chrlsto de mil. oitocontos e oitenta e um, st:),líage-
slmo da IndependenCla e do Imporia.

JoIo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.

I nnocencio II erculano Pinheiro a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 12 de Janei-
ro de 1882.

Cancliclo Augusto da Cl'UZ.

LEI N. 2862-DE 29 DE OUTUBRO DE 1881.

ManFa contar par~ li aposontadoria do 2.° offieial da dircctol'ia (la
azoll,ja, FranCISCO Josó dos Santos, o tempo do sorviço pl'esta-

do como pl'aça menor do corpo policial e m o~ltras lopal.tiçõos.

O Doutal' .10:10 FlorentIno Moira de Vasconcellos, Se-
nador do ImpertO c Presidente da Provincia de Mina'
Geraes: Faç? sa.ber a tbdos os seus habitante,:;, que a \8:
sel~blea ,LegIslativa Provincial decretou, e eu sanccionoi a
LeI segumto:

Art. unico. E' o Governo da Pl'ovlIlcia ulltorisa(10 a
~~~ndar. contar para a aposen~adoria do segundo omeial da
IIector~~ de fazend~, FranCISco J osá dos :Santos, (J t(;jmpo

que pro, ar ter servldl) com praça menor do corpo poli-
Cial, pedes.tre na tl~e?auraria de fazenda, e collaborador
na secreta na .da polICIa e directoria de obras publicas' 1'0-
vogadas as disposições em contrario. '

~1ando, portanto, a todas as au toridados a qnem o co-
nhecunen to e execução da ~eferida Resolução pertencer, que
a cumprahl e façam .cumprIr tão inteiramente como nella se
co~tem. O SecretarIo desta Pl'ovincia a faça impl'imir pu-
b,~lCare c~rrel'. Dada no Palacio da Pl'esidencia da Pr:lVin-Ül<l de MInas Geraes, aos vinte e nove dias do mez de
utubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor J~sus
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Christo de mil oitocenfos e oitenta e um,sexagesimo da In-
dependencia e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS

Para V. Exc. ver.
Innocencio Herculano Pinheú'o a fez.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 12 de Janeiro
de 1882.

Candido Augusto ela Cruz.

LEI N. 2863-DE 2D DE OUTUBRO DE 1881.

Autorisa o Governo a aposentar o coUodor do municipio de S. J>al1~o
do l\Iul'iahê, Francisco Josó de Oliveira, com todos os vencI-
mentos actuaes de I ° oflIcial da directoria de fazenda.

O D,)ulor João Florentino ;\leira de Vaseoncellos, Se-
nador do Imperio e Pce:liuente ri) Provincia de Minas Geraê::
Faço saber a tudos os seus habitantes, que a As~emblea Le-
gi~la ti va Provincial decretou, e eu sancci?I1e.i a Lei s~guinte:

Art. unico. E' o Governo da PrOVlllCltl. autonsado a
aposentar o collector do municipio de S. Paulo ~o Muria-
he Francisco Jose de Oliveira, com todos os venclmentos a-
ctt~aes (!o primQiro oíficial da' direct')ria de fazenda, der~:
gados o artigo 2.° dti lei 11.2138 de 27 de Outubru ~e 18/;)
e o paragrapho 3.° do artigo3.0 do reg~larn.eI~to n. 73, p.ara
este effeito somente; revogadas as dISposIçoe,; contrarIas.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento (l execução da referida L~i pertencer, que
a cumpram e façam cumpril' tão iut~ir~mente co.mo
nolla se contem. O Secretario desta PrOVlnCIa a faça Im-
primir, publicar e correr. Dada no Pa~aci0 da Presi~lencia
da Provincia de Miuas Geraes, aos VInte e nove diaS do
mez de Outubro do Anna do Nascimento de Nosso Senho!'
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo
da Independencia. e do Imperio.

JOÃo FI.üRENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.

Innocencio Herculano Pinheiro a fez.
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Sellada e publIcada nesta secretaria aos 12 de Janeiro
de 1882.

Candido A ugusto da Cru;;.

LEI N. 2864-DE 29 DE OUTUBRO DE 1881.

r\utol'Ísa @ dispendio de diversa8 quantias pela verba-obras publicas.

O Doutor João Florentino .Meira de Vasconcellos, Sena-
uoI' do Imperio e Presidente da I rovincia do Minas Gemes:
Faço saber a todos os seus habitantes, que a A. sembioa Le-
gislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 E' o Governo da Pro\'incia autorisado a (1es-
penileI' as seguintes quantias POI' conta da verba-obras
publicas. .') .

~ 1.0 Tres contos de réis' com o concerto do encana-
mento d'agua potavel da cidade de Marianna.

S 2.° ])o~~ contos de réis com a cana!isação d'agua
potavel do aI'nlJal de S. Thorné das Lettras, do municipio de
Haependy.

~ 3.° Um cpnto de I'éi' como auxilio ao encanamento
ll'agua potavel da freguezia do Santa Rita de Cassia tio Rio
Claro, do municipio de Caldas.

S 4.° Quatro contos de réis com o encanamento d'agua
[,otave! da cidade de Caldas.
, S 5.° Um contoe. quinhentos mil réis com a canalisação

d agn:l para ti freguezla de Santa Cathal'ina do municiplo
da Christina, '

~ 6.° Cinco contos de réis com a canalisação d'agua
pota vol da cidade de UM.

S 7.° Dous contos de réis com o abastecimento d'agua
potaye.1 .rara a freguezia da Madre de Deos do Angú. do
mUIlIClplO da Leopoldina.

S 8. ° 1'I'os co~ tos de réis com a canalisação d 'agua
potavel da freguezIa do Jequery, do municipio da Ponte
Nova.

S 9,. Quat!.o contos de réis para a agua potaveI da ci-
da(lo de Pitanguy.

~ 10. Dous contos de réis para a da freguezia d.e N S
da Abbadia. .

S 11. Quatro contos e quinhentos mil réis para a da
villa (lo Rio Doce.

~ l~. 'l'res contos de réis para o abastecimento d'agua
potavel da villa de Cataguazes.

Art. 2.° E;,;tas quantias serão entregues ás respecti-
vas camaras municipaes, e sob sua requisição.
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Art. 3.. Revogam-s8 as disposiçõe~ cdoDdtrarias,
Mando, portanto, a todas as autori, a es a quem o

conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que
a cumpram e façam cumprir tão int~ir~mente c~mo ~e~la
se contem. O Secretario desta ProvLOClUa ,faça ~mprlln.r,
publicar e correr. Dada no Pal~cio da Preslde~Cla da Pro.
vincia de Minas Geraes, aos vmte e nove dtas do mez
de Outubre do Anno do Nascimento de Nosso Senho,r Jesus
Christo de mil oitocentos e. oitenta e um, sexageslmo da
Independencia e do Imperio.

I
JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
Anacleto Quei~ogaMa~tins Pe~ei~a a fez. .

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 12 de Janeiro
de 1882.

Candido Augusto da C~uz.

LEI N. 2865-DE 29 DE OUTUBRO DE 1881.

Autorisa a construcção e reconstrucção d~ di versas pautes, e a
concessão de privilegio a lldefonso Jose dos S~n tos pua con-
strucçào, uso e gozo de uma ponto sobre o RIO Pomba,

O Doutor João Florentino Meira d~ ~asconce~los, Se-
nador do Imporio e Presidente da ProvlDCla de Mmas Ge-
raes: Faço saber a todos os seus habitantes, qu~ a ~ssem:
blea Legislativa Provincial decretou, e eu sanCClOnela LeI
seguinte: .'

Art. 1.0 E' o Governo da ProvlDcia autorl~ado:
!3 1.0 A entregar á camara municipal do RIO Novo

a quantia do 8:000$000 como auxilio à recon~trucção
da p.:mte denominada-dos Furtadus-sobre o RIO Novo,
Da freguezia de S. João Nepomuceno.

!3 2.0 A mandar construir as seg:uintes pontes: .
1.- Sobre o ribeirão que passa Junto da freguezla

da Abbadia, do municipio de Pitanguy.
2.- Sobre o Rio Picão, na estrada que vae ter

á. mesma freguezia da Abbadia.
3.- Sobre o Rio Tanque, em Rosa Gonçalves, na fre-

guezia do Carmo, municipio da Itabira. .
4.- Sobre o Rio Vermelho, no lugar denominado
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Perdões, freguezia de Cattas Altas, municipio de Santa
Barbara.

5.- Sobre o Rio das Mortes, no lugar denominado
Barroso, municiplo de Barbacena.

6- No lugar denominado Gosteira, na estrada que
de . Lavras Velhas vae ter á Barra Longa, município
de Marianna.

7. - Sobre ° Rio Sapucahy-mirim, município do Pa-
raiso.

8. - Sobre o Rio Arassuahy, na estrada entre a ci-
dade de S. João Baptista e o arraial de Barreiros.

9.- Sobre o Rio Jequitinhonha, no lugar denominado
Pún te Velha, perto do arraial de Terra Branca.

10." Sobre o Rio Itacaramby, no municipio do S
Jo1l:o Baptista.

11.a Sobre o Rio Suassuhy. na estrada que da villa
do Rio Doce vae tel' ao arraial de S. Jose do Jacury e
cidade de S. João Baptista.

12.- Sobre o Rio Vermelho, no lugar denominado
Ponte de Pedra, districto do Itambé.

13,. Subre o Rio Guanhães, na Cachoeira ao pé da fa-
zenda de José Candido da Costa Lessa, municipio do Serro.

14 - Sobre o Rio Arassuahy, na estrada do Rio Ver-
melho á cidade da Diamantina.

15." Sobre o Rio do Peixe, no lugar denominado
Bananal, no districto de S. Domingos do Rio rio Peixe, mu-
nicípio da Conceição.

16.- Sobre o Rio Barreiro, ao pé do arraial do Rio
Vermelho.

17.- Sobre o Rio Mundo Velho.
18.- Sobre o Rio Cocaes, de Minas Novas.
19.- Sobre o Rio Macaubas, na estrada que vae do

Bom Fim á Piedade dos Geraes.
~ 3. A mandar reconstruir as seguintes pontos:
La Sobre o Rio Turvo, na fazenda do tenente José

Joaquim Duarte e Castro, no municipio do Pirauga.
2. - Do Elias, sobre o Rio Guanhães, no municipio do

Sert'o. _
3. - Da Fortaleza, sobre o Rio Verde, 110 municipio d"

Tres Pontas.
S 4.0 Estas obras se farão por conta da verba-obras



-1M -

publicas-dos orçamentos para os exercicios de 1881 a 1882
1882a 1883 e 1883 a 1884.

Art. 2,0 E' o Governo autorisado a conceder á 11-
deCons J José dos Santo~, ou a quem melhores condições of-
ferecer, privilegio exclm,ivo por 50 annos para a construc-
ção, uso e gozo de uma p'lnte ~obre o Rio Pomba, perto da
estação de Campo Limpo, no llJunicipio da Leopoldina.

S 1 o No re~pectivo contrato, estipular-se-ha ,o pe-
dagio que o concessionario possa cobrar, garantida uma zona
de seis kilometros acima e seis kilometros abaixo,dentro da
qual não sorá permittida a COllstrucção de outra ponte.

S 2.° Findo o pra:'.O do privilegio, passará a ponte ao
dominio da provincia.

Art. 3.° Revogam-se as disposições contraria~.
~ Mando. portll.nto, a todas as. autor!tlades a quem o

conhecimento e execução da reCenda Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inte.iramente ~om~ n.ella se
contem. O Secretario desta PrOVI.lCla a faça Impl'lmlr, pu-
blicar e correi'. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vi'lCia de Minas Geraes, aos vinte e nove dias do mez de
O~tubro do Anno do Nascimento de Noss.o Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e Ui ,sexagesimo da
Independencia e do lmperio.

JOÃo FLORENTINOMEIRA DEVASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.

A nacleto Queiroga Martins Pereira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 12 de Janeiro
de 1882.

Candido Augusto da Cruz.

LEI N. 2866-DE 31 DE OUTUBRO DE 1881.

Autorisa o Governo a conceder seis mezes de licença coro ordena-
do por inteiro aos professores Luiz Antonio ChaTes e Joanna
Baptista DIas Somim.

O Doutor João Florentino Meira ne Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, q ne a As-
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:!lel~blea ,Legislativa Provincial decret0u, e eu !lanccionei a
LO! segumte:

Art. ~lfiico. E' o. Governo da Provincia aut,)risat!o a
conceder licença por, seis mezes o com urdenado por intei 1'0

a?s. p,rofessore~ publico~ da fl'eguezia rle Camargos, do mu-
nt,CIPI? de. Mal'lanna, LUiZ AntOtllO Chaves e Joanna Baptista
D,las S~mlln, para .tl'atarem de sua saude; revogadas as
diSpOSições contl'arms.

!dando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nheClmento e execução ~a referida Lei pertencer, que a
cURlpram e façam cu.mprlr tão "inteiramente climo nella so
contem. O Secretal'lu desta Provincia a f'iça' "

bl
' ' , Imprimir

P?, ,!Cal' e corrQr. Dada no Palació da Presidencla da Pro~
VI!lCla de Mll1as Gerae;;, aos trinta o um dias do moz d
Out,llbl'O do A~no. do Nascimento de Noss,) Sonhor Josu~
Chrlsto de ..~ml OItocentos e oitenta e um, sexaO'esimo da
IndependenCla e do Imperio. I:)

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCbNCELLOS.
Para V. Exc. ver.

Innoc,encio Herculano Pinheiro a Cez.
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 12 de Janeiro

de 1&82.
Candido Augusto da C~'uz.

LEI N. 2867-DE 24 DE OUTUBRO DE 1881.

Approva os estatutos da casa de c~ridade da .~idade Diamantina.

O Doutor J ?ãO Florenti rio Meira de Vasconcellos, Se-
nador do ImperlO e Presidente da Provincia de Minas Ge-
raes: Fa,ço s~ber a todos os !\eos hab: tantes, q 110 a Assom-
blea .LegIslatlva Provincial decreta0, e eu sanccionei a Lei
segUlute: .

. Art. 1.0 Ficam approvados os estatutos da ca~a de
cal'ldade da cidade Diamantina, com as se"uiutes modifica-
ções: I:)

No art, 4,., em lugar de 2$400, diga-se-5$OOO
No art. ~3, em lugar das palavras-pelo meu'os até

membros-diga-se, metade e mais um de seus mellJ bras.
No 1l.:t: 15 ~ 18, em lugar das palavras-conselheiro

em exerclcIQ-dlga-se-provedor.
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No art. 169 5.° subst1t~am.se as palavras-~e accordo
eom-pela-ou vindo. . 1 .

No art. 22 substituam-se os 9~2.• e 3 .• pelos segulll ~s.
S 2.. Procurar saber da couducta d~s emprega ?s

e apresentar a. mesa verbalmente ou por escrlpto a ~ua OpI-
nião sobre a marcha do !serviço interno, bom o~ mao co~;
portamento dos empregados, para que ella dohbere o q
for de justifR. . t9 3.. Aconse~har o provedor sobre .os casos urgen es,
de accordo com o disposto no art. 16 9 5. .

Ao titulo 13-disposiçOes geraes-accrescente-se o se-
guinte artigo: d á f .

A assem b1ea gerai da irmandade não P? er. uncclO-
nar sem que estejam presentes pelo menos trlllta Irmãos ta
pri~leira e segunda convocações; podendo entretanto o a-
zer na,.terceira, qualquer que seja o numero que S8 apre-
sentar. .' . .

Art. 2.. Revogam-se as dlspo:nções em contrarIO.

E.t,atut,08 da ~nnt,a ca~a d~ caridade da
cidade DianlantJ.na.

TITULO 1.0

FIM: DO ESTABELECIMENTO.

Art. 1.. A casa de caridade esta15elecida nesta. cida-
de Diamantina, sob a invocação de Santa Isabel, tem por
fim servir de asylo aos enfermos. pobres e desva:ldos, que
nella serão gratuitalllente medlC~d~s e tratados, durante
iua enfermidade. Todavia, sem preJulzo destes, poderãO ser
admittidos pensionistas.

TITULO 2.°

DA IRMANDADE DE SANTA ISABEL.

Art. 2.° Alem dos irmãos actuaes,poJerlio fa~cr par-
te da irmandade de Santa Isabel todas as pesso~s livres ~e
um e outro seXf), que por sua devoção. e humanld~de quei-
ram promover o adiantamento deste pIO estaboleClme~t.o.

Art. 3.° Não podem ser irmãos os filhos famlllas e
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orphiIos menores de 18 annos do sexo masculino e de 10 do
sexo feminino.
, Art. 4.. Todo o irm:Iofica sujeito aos preceitJs destes
e"tatutos, e contribuirá com a joia de entrada de 2$400 e
prestação annual de 1$200.

Art. 5.. O irmão que se quizer remir das contribui-
ções anlluaes, poderá fazal-o, mediante a prestação unica
de 20$000.

Art. 6. Alem dos irm:Ios effectivos, haverá irmãos
benemeritos, i"entos da joia e da contribuição annual.

Art. 7.. Podem ser irmãos bellerneritos os irmãos ef-
fectivos e todos os que estejam em condições de seI-o, com
tanto que gozem de boa fama e tenham prestado relevan-
tes serviços ao estabelecimento.

Ar. 8.. E' irm,Io benemerito aquelle que na reunião
geral da irmandade, que terá lugar no dia 2 de Julho de
cada anno, senJo proposto por tres irmãos presentes, obti-
ver dous terços dos votos apurados, nunca porem menos
de vinte. \

9 uaico. Logo que a proposta seja apresentada ao
provedor, este convidará ao:! irmãos para procederem á
votação, que sera feita por meio de cedulas, cada uma das
quaes conterá somente as palavras-sim ou não.

Art. 9.. Os irmlIos benemeri tos gozarão de todas as
prerogativas que estes estatutos concedem aos irmãos ef-
fectivos,e alem disto ser-lhes-ha, depois da approvação,ex-
pedido um diploma assignado pelos membros da mesa admi-
nistrativa, com medalha de prata, a qual tera em um verso
esta inscripção-Charitas-e no outro o nome do irmão e a
data da eleição.

TITULO 3.°

DA ORGNISAÇÃO DA MESA ADMINISTRATIVA.

Art. 10. Haverá uma mesa administrativa, eleita
pela irmandade, á qual esta delegará poderes para ad.
ministl'ar os bens e curar dos interesses da mtlsma ir.
mandadtl, na forma prescripta por estes estatutos.

Art. 11. A mesa será composta de um provedor,
um vice-provedor, um secretario, um thesoureiro, quatro
conselheiros e de um procurador, eleitos entre os irmãos.
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Art. 12. A eleição dos membros da mesa seri por es-
crutínio e por maioria absoluta dos votos apurados, e terá.
lugal' no ~iia 2 de Julho de cada'anno, em a'ssemblea geral,
dos irmàos, it hora man:ada pelo provedor.

S 1.0 O vice-provedor pederá. ~er um dos conse-
lteiros.S 2.° Scrà collectiva a eleiçãà dos conselheiros ..

S 3.° Correrá. segundo ~scrutlllio entre o~ d~us malS
votados em qU'l.lquer eleição et11 que se não vel'lfique a
maioria absoluta dos vot()S apurados.

S <1.0 Não poderá. seI' membro da mesa qualquer dos
empregados remunerados pelo hospital. .

Art. 13. A mesa não se formará. em sessão dell-
berativa, sem que estej!l.m presentes pe~o menos vinte de
seos membros. A votação será. symbollca ou secreta, con-
forme decidir a mesa.

TITULO 4.°

DAS ATTRIBUIÇÕES DA MESA.

Art. 14' A me~a administrativa reuni:'-se-ha em
sossão ordinaria no ultimo dia dos mezes de Março.' J~-
Ilha, Setembro e Dezembro, e em sessão extrao.nllnal'la
todas as vezes que houver necessidade, sendo convocada
pelo provedor.

Art. 15. A ella compete:
S 1.0 Deliberar sobre a venda ou troca de qual-

quer bem de raiz, que não exceda em v~lor a um
conto de réis', porque excedendo, será neceSSlll'la a appro-
vação da irmandade, que para este fim seri convocada,
com antecedencia de oito dias pelo menos, por qualquer
periotlico que se publicar na cidade.

Quand:J haja necessidade de se lançar mã? dos fun-
dos ')U bl icos adq u irido' pela casa, ~ó se podera fazel' por
umaimesa convocada 30 dias antes e com a,sentimento
unan imo da mesa, nunca menor de sessenta rnem bros.

S 2.° Aceitar legados ou doações, Iluando forem
fei tos com enca rgos onerosos.

S 3°. Determinar o~ras que não sejão simples con-
certos ou reparos. .

S 4. ° Applicar as sobras da receita.

- 169 -

S 5." A~gmentar ou reduzir o numero dos empre-
gados do hospital e marcat'-lhes os salarios.
. S G.o , Autorisar o procurador a contrahir empres-
tllnos particulares, que não excedam a um conto de reis
porq ue excedendo obsel'var-se-ha o disposto no final do ~
1.0 de"te artigo.

S 7.° Contratar. por ordenado fixo,e sem a10'um outro
o~u~ par~ a casa e Irmandade, um administralol' ou ad-
nlllll~tradora, que se encarregue do regimen interno do
hospI tal e das enfermarias.

, S 8.° Demit,ti.r, sobre proposta motivada do conse-
lheiro el? exerCl.clO, qualq uer em pregado que se tenha
tornado lnconvelllen te, ou vin(lo-o previamen le.

S 9, 0. Examinar em cada sessão ordinaria as con-
tas qu~ lorem apre~entadas pelo t!lesoureiro, e ouvir a
e~po"lçao do o~c~rl'ldo no hyspital durante o ultimo
trllne~t:e, exposlçao que sera feila pelo conselheiro em
exerclClO.

S lO. Assignar os diplomas dos socios benemeritos
na forma do art. 9.° '

S 11.. Dar ou negar provimento aos recursos que
para. e.lla lIIterponh.am, os enfermos quo não tenh am sido
admlttldos no ho'pltal pelo provedor na forma do al't
19.° S 3.° ,.

S 12. Contratar medico e capollão para o ltospi tal,
havendo numeraria.

TITULO 5.°

DO PROVEDOR.

Art. 16, Ao provedor, primeiro funccionario da ir-
mandade, compete:
. S 1.° Prl-lsi?i: as S?SSÕOS ordinanas e extraorelina-
l'las da ,mesa admlIllstratl va e as reulliões da irmandade

S .2 ° qOllvoca: sessões ordillal'Ías e extraordillarias
d,a. n~esa ael111ll1lstl'ati v~ e as reuniões da innandade... nos
casclS e,tompos deterrmnados por estes e,.;tatutos.

. ,S 3 ° Auto.ris:ll', por despacho ou gUia, que sejam ad-
ml tt,dos no hospital 011fermos que estHjam Ilas l:onr! içõcs
do art. 1.0, de acc')rdo cl)m'o me,fico do /t"spital' e quando
entre elles hou ve.r di vergoncia, não sera a,lmiÚido o en-
fermo, que podera usar do recurso do art. 15.s 11.
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~ 4." Ordenar que se façam no hospital e nos bens de
raiz que lhe pertencel'em os simpleg concerto" de que ne-
cessitem, autol'isando para esse fim o procurador a re-
ceber do thesoureiro a necessaria verba,

~ 5.. Frequentar o hospital, e, de accordo com O
conselhe:ro em exercicio, providenciar sobre os casos ur-
gentes, que por estes estatutos não estejam exclusivamente
sujeitos á. competencia da mesa ou 'da Irmandade.. _

~ 6.. Rubricar, abrir e encerrar todos os lavros da
irmandade.

~ 7.. Assignar com Osecretario e thesoureiro toda
a correspondencia da mesa. ., ..

~ 8.. Apresentar relatorlO clrcumstanclado a nova
mesa sobre o que tiver occorrido durante o anno compro-
mi~sal, no qual serão dec1araclos os nomes dos irmãos e
pessoas que tiverem mais concorrido para a .prosperldade
do estabelecimento, es};ecificando, SI for posslvel, os ser-
viços prestados. ( .

~ 9.. Contratar os empregados necessarlOs para o
serviço do hospital. exceptos os do art. 15 S~7. ° e 1.2,.pro-
curando neste ponto estar de accordo com o admInIstra-
dor de que trata o dito ~ 7.• do art. 15.

TITULO 6.•

DO VICE-PROVEDOR.

Art. 17. Ao vice-provedor compete substituir o pro-
Tedor em sua ausencia ou impedimento.

TITULO 7.•
DO THESOUREIRO.

Art. 18. Ao thesoureiro compete: .,
~ 1.. Receber e ter sob sua guarda todo o dmhelro e

bens perteucentes á irmandade.
~ 2.. Dar ao procurador as quantias~ue exigir,auto-

risado por estes estatu tos; tomando recIbos com as ne-
cessarias declarações. . .

S 3.° Apresentar trimensalmente á mesa ~dmmls-
trativa as C'llltas dos dinheiros recebidos e despendidos, na
forma do art, 15,
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~ 4.. Pagar as despezas necessarias ao cust
hosp,.tal, em vista da guia expedida I:'elo adminis~rador
em exercício.

. S 5.. Apresentar o balanço geral no fim de cada anno
compromissal.

TITULO 8.°

DO SECRETARIO.

Art. 19. Ao secretario compete:
SI.. Fazer toda a escripturação da irmandade, por

si ou ,pessoa de sua confiança, subscrevendo-a e assignan-
do-se neste caso.

S 2.° Passar, quando a mesa determinar, procuraç;lo
para se' tratarem os negocios da irmandade, devendo eBa
ser tambem assignada pelo provcrior e thesoureiro.

~ 3.. Apresentar no dia da eleição uma relaç;10 dos
irmãos fallecidos, e dos cargos que exel'ceram, com a c1ecla-
ração do que doaram, legaram ou devem á casa.

S 4.. Participar por omcios aos irmãos a r,ua eleição
para qualquer cargo, e avisar os mesarios afim de compa-
recerclm ás sessões ordinal'Ías e extraordinarias.

S 5.. Substituir o vice4provedor na sna ausencia ou
impedimento.

TITULO 9.•

DO PROCURADOR.

Art. 20. Ao pl'Ocurador compete:
~ 1.. Arrecadar, por si ou por pessoa de Sua con-

fiança, todo o dinheiro e bens pertencentes à irmanclade, e
entregai-os ao thesoureiro.

S 2.. Receber do thesoureiro as quantias neces5urias,
nos casos em que estes estatutos o autorisarem, passando
recibv com as competentes declarações.

S 3.. Apresentar ao juiz da provedoria as contas
annuas do thesoureiro, logo que forem approvadas pela
mesa.

~ 4.. Representar a irmandade em juizo, quando a
outrem não for passada procuração, na forma do art.
19 ~ 2,°

S 5.° Comprar generos alimenticios e o que for na.
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TITULO 12.

Para V. Exc. ver.
Luiz José de Oliveira a fez.

DISPOSiÇÕES GERAIl1S.
Art. 28. Para serem tomadas no fim de cada anno

as coutas do thesoureiro, se nomoará uma commissão es-
pecial de tres membros, que apresentará á mesa o seu
parecer.

Art. 29. O provedor, medico e conselheiro que es-
tiver em exercicio, confeccionaràQ com a p()ssivel brevi-
dade o regimento intemo do hospital, em harmouia com
estes estatutos e tendo em vista a moralidade, hygiene e
ordem nos trabalhos.

Art. 30. Será submettido o regimento intorno, de-
pois de confeccionado, à approvação da mesa.

Art. 31. A admissão de novos irmãos se fara por
indicação em meSa e approvação della.

Art. 32. Ficam revogadas as disposições em contraria.
Mando, portanto, a todas as autori(iades '-lo ({uem o

conhecimento o execução da referida Lei pertencer, que
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella
l'!e crlIltem. O Secretario desta Provincia a faça impri-
mir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia
da ProY'incia de Minas Gel'aes, aos vinte e quatro dias lia
mez de Outubro til) Anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e um, sel'age-
simo da Independencia e do Imporia.

JOÃO FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

DOS LIVROS DO HOSPITAL.
Art. 27. Haverá os seguintes livros: um de termos

de entl'adas de inn:los, um dito de actas, um de tArmos
de contratos, um de receita, um de desp('za, um dito d.e
cont.a.s.correntes com os il"mãos, um rara inventario dos

. bens pertencentes ao estabelecimentO, um para registro
dos relatorias do provedor, na pal"te expositiva, um para
receitas do medico, um dito para entradas e sahidas de
doentes.

DOS E~lPREGAD')S DO HOSPI TAL.
Art. 24. Huverà no hospital os seguintes emprega-

dos: um capellão, um 'medico, um pharrm~eutico ~ os .en-
fermeiros que o provedor julgar necess~r~os, cOSl1l1~elrOs
e ajudantes idem, e um porteiro, que Sel"VIl"ade sachrl~tão.

Art. 25. O pClgamento destes empregados será feito
por trimestres, quando não seja possi vel fazer-se mensal-
mente.

Art. 26. As obrigações de todos os empregados serlIo
designadas no regimento interno.

DOS CONSELHEIROS.

Art. 21. Alem de fazerem os conselhiiros parte da
mesa administrativa, tera cada um deLles exercicio no
hospital durante um trimestre, começando o prilneiro
trimestre pelo mais votado e succe~endo-se os outros na
ordem da votação.

S unico. Havendo igualdade na votação, o prov~d.or
designará a cada um o tri~estre em q~e. terá exorC1CIO.

Art. 22. Ao conselhmro em exerclClO competf3:
S 1.., Visitar frequenteme~te o .hospital, ~bser:ando

si nelle se mantem perfeito asseIO e SI é cumprido rigoro-
samente o regimento intemo.

S 2.0 Procurar saber da conducta dos emprega.dos, e
pedir á mesa a demissão dos que se tenham tornado lIlcon-
venientes, na forma do art. 15 S 8 .•

S 3.. De accordo com o provedor, providenciar sobre
os casos urgentes, na forma do art. 16.• S 5 .•

Art. 23. O conselheiro, em quanto estiver em exer-
cicio, fica impedido de exercer o cargo de vice-provedor.

TITULO 11..

- 172-

cessario para: se manter o hospital, exigindo para' esse fim
do thesoureir(J as q llantia.s nece~sa,.rias, e contratan1o um
fornecedor qlIe melhores condições offereça.

S 6.. Providenciar de modo que a chacara do hospI-
tal seja bem cultivada e embellezada e produza a melhor
renda possivel, podendo para esse fim fazer as de~pezas
que julgar indispensaveis. .

TITULO 10."
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Sellada e publicada nesta Secretaria aos 4 de Fere ..
reiro de 1882.

Candido Augusto daCru,f.

RESOLUçAo N.2868-DE 1 DE NOVEMBRO DE 1881.

Autoriaa a Camara MU':licipal de Queluz a arr<;~adl\r diver'ol
impostos,

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, 'Se-
nadar do Imperio e Presidente da Provincia de Minas
GAraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a
Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta d~ Ca-
mara Municipal de Queluz, riecretou a R~solução segull1t~:

Art. 1.' A Camara Municipal de Queluz fica autorl-
sada a arrecadar como renda sua os seguintes impost?s:

~ L" Pela licença para ve!lcier bilhetes de 10terJa,
30$000.

~ 2." Dita para ter bilhar, 20$000: ..
~ 3. Dita para ter casa de outro~ .Jogos !JCltos, 50$000.
~ 4.. Dita para casa de negocIo rle molha(\os, sal,

generos do paiz ou estrangei ros. ou somente aliuns destes:
N. L Na cidade, l?,$000.
N. 2. Nos outros lugares, 6$000.
~ 5.. Dita para vender ag~ardente, 10.$000.
S 6.. Dita para vender vJnho, cerveJa ou qualquer

outra bebida alcoolica:
N. 1. Na cidade, 10$000.
N. 2. Nos outros lugares, 6$000.
S 7." Dita para casa de negocio de fazendas, ferragens,

rO:Jpa feita, objectos de armarinho, ca.lçado e drogas:
N. L Na cidade. 10$000.
N. 2. Nos outros lugares, 6$000. .
~ 8." Dita para exercer a profissão de dentIsta, 50$000.
~ 9." Dita para a de retratista ou concertador de re-

logios, 30$000
~ 10. Dita para ter fabr.ica de polvora,.15$000. .
S J 1. Dita para ter botIca aberta, na CIdade, 20$000,

nos outros lugares, 12$000.
S 12. Dita para tor cochoira ou casa do alugar ani-

maos o rocebel-os a trato, 20$000.
~ 13. Dita para casa de commissão, consignação. ou

agencia para recebo r ou expedir goneros ou mercadorIas,
30$000. 'd t

Art. 2." Estas liconças serão requeridas ao presl on 6
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da camara até ao dia 31 do Janoiro do cada anno, 8 OI in~
fractol'es pagarão a multa do 10$000 e o dobro na roin.
cidencia.

Art. 3." De licença para cada dia ou noito de aspac-
tacu lo equestre, 20$000.

S 1." Dita para cada espoctaculo dramatico, 10$000.
g 2.. Dita pa ra cada dia ou noite de cosmOl'ama ou

prestidigi tação, 6$000.
S 3.. Dita para tocar p9las ruas roalejo ou harpa,

10$000.
~ 4." . De cada .mascate de joias do ouro, prata o po-

dras preCIosas fab~lCadas am paiz estrangoiro, 200$000.
SI houver SOCIedade, cada um dos socios pagara a

mosma quantia.
~ 5. Estos mascates, para obtorom licença, prestarão

uma fiança da quantia de 1:000$000. Penas oe oito dias
de prillão, multa de 30$000 o o dobro nas roincidencias.

~ 6" De ?ada mascate de joias de ou 1'0, prata o pedras
precIOsas fabl'lcadas na provincia, 20$000.

~ 7.. Do cada mascato, de fora do municipio, que
nolle yendlill' fazendas, roupa feita. calça(\o, objectos de
al'Inal:mho,l)\l so.mente qualquar delles. 25$000.

SI,houver socled~rle, cada um dos socios I agará a mesma
quantIa. Penas rle Oito dias de pl'i~ão, :-30$000de multa e o
dobro nas reincidoncias.

S g,. De cnda mascate de sellins e arreios de sola o
cour-J, de fora do município, 16$000.

~ 9." Do carla mascate de figuras de gesso, papel ou
metal, 15$000.

S 10. De cada casa ou amcina de caldoireiro ou latoeiro:
N. 1. Na cidado O povoações, 15$000.
N. 2 Nos outros lugares, 10$000.
g 11. De cUlla fabrica ou deposito de sabão inti tu lado

do reino. 12$000.
~ 12. De cada engenho de selTar madeira 10$000.
~ 13. De cada rancho de tropa:
N. 1. Nos lim[tes da cidade, 20$000.
N. 2. Nos outros lugares, 10$000.
~ 14. Dá cada casa de pasto, hotol ou ho~podaria:
N. 1. Dentro dos limitos da cidade, 30$000.
N. 2. Nos outros lugares, 10$000.
~ 15. De cada olaria ou fabrica de tijolos ou telhall

10$000. '
~ 16. De cada medico existento no municipio e que

.nelIe exercer sua profissão, 10$000. .
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S 17. Da cada escriptorio de ad voga[do, dlO$OOO. s
S 1~. De cada escri ptorio de solici t,H OI' e cu usa ,

6$000. dS 19. De cada botequim ou barraca para ven OI'

doces e bebidas, 8$000.
Sonelo someute pam ven'ler doce e m?-ssas, 2$000.
S 20. De cada botc(tuim para comula, nas povoa-

ções, (j. '000. . . .
S 21. De cada carr(~de fOl'a do mUfilcllHO que por

elle tl'ansitar, se cobrara de cada v;-z:
N. 1. Sendo de duas rodas, 1$000.
~. 2. Sendo de quatro rodas, 2$000;
S 22. Do primeiro de Dezembro ate 31 de Março

este impo~to sora cobrado pelo duplo.
S 23. De caela carro do.mullicipio que' se empregar

na conclucção de cargas, madeira, pedra, sal e outros
quaes411er generos e mercaelorias, exceptos os que condu/-L-
rem l()l}ha e pr(Jductos de s.ua lavoura pa~a .. a cldape e
povoações, se cobrará de llCenç~ annual ~$O?O. .

Estas licenças serão requendas em J,lnelro ~e cMla
anuo, sob pena de pagarem o" infractores o ll1~s.m? unposto
estabolecido para os carros de fom do (JIUl1lCLF.I~. ."

S 24. De cada rez que se matar no mllllwLpLO pal a
negocio, 2$000. . . . .S 25. De cada escravo que não estr ver s uJelto ao Im-

Posto gel'al, $ 50., . 1 'I
06 D t ã de balança e pesos de 15 (l osS ~ .' e a enç o

para cima, 3$000. ._
N. I. De 15 kil"s para baIXO, 1$~00
N. 2. De medidas para seccos, 1$:...00.
N. 3.' De metro, 1$200, ...
S 27. Os tropeiros de f,?ra do .m~n,L~JplO que nelle

venderem acruardente, pagamo POl ba1IL1, $500.
Art. 4.~ A camara fomecerá ao procurador cad~~-

nos de lançamento e conhecimentos numera(los e rubl L-
cad03 pelo presidente. .

Art. 5.° O procul'adol', nos mezes .d~ !,lllelro e .Fe~
vereiro de cada anno, percorrerá o mUnIClp[(~. e fara o
lança menta dos im postos de casas. de negoc~os e ou.tros.
estabelecimentos, recebendo a commlssão de alto por cem,
deduzidos das quantias que arrecadar.
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Art. 6.' Quando os contribuintes não pagarem o
imposto no tempo devido, o secretario extrahirà certi-
dão do livro de lançamento, a qual, depnis de rubrica-
da pelo presidente, será entregue ao procurador, para
promover a cobrança, judicialmente, do imposto e multa..

Art. 7. ° E' prohibido fazer tapume de vallos ou
cavas dentro das povoações e seus arrabaldes: pena de
serem desfeitos a custa dos infractores, multa de 20$000
e oito dias de prisão.

Art. 8. ° E' prohibido ter soltos, nas ruas e praças
elas povo~ções, cabras e porcos: multa de 5 -000 por ca-
beça, e o dobro llas reincidencias.

Art. 9.. Ficam revogadas as disposições contrarias.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida ResoJução pertencer,
que a cumpram e façam cumprit' tão inteiramente como
nella se C/Jntem. O Secretario desta Provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Provincia de MinaR Geraes,' ao primeiro dia do mez
de Novembro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor
.JesusChristo de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo
da Indopendencia e do Imperio.

JOÃO FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.

Luiz José de Oliveira a fez.
Sellada e p~blicada nesta socretaria aos 4 de Feve-

reiro de 1882.
Candido Augusto da Cruz.

RESOLUÇÃO N. 2869-DE l.0 de NOVEMBRO DE 1881.

Approva as contas da receita e despeza de diversas camaras mu-
nicipaes.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcollos, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Ge-
raes; Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
lJlea Legislativa Provincial decretou a Resolução seguinte:

Art. 1.0 Ficam approvadas as contas das camaras mu-
nicipaes abaixo declaradas, a saber: .



EXERCICIO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.

3:857$373
43~708

16:428$!J85
12:235$489
4.193$400

2:385$558
2:432$732

47$174

1 :772$951
12:897$588
1:875$363

8:307$624
4:514$024
3:793$600

14:808$030
7:619$067
7:188$963

11:238$931

1880.
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Despeza. . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara. . . • • •

ã 4.. Caroara de Cataguazes:

EXERCICIO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.

EXERCICIO DE 1876 A 1877.

1880.

Recai ta. . . . . . . . , .
Despeza. • . .'. . .
Saldo a favor da camara. .

:3 5.. Camara de Campo Bello:

EXERCICIO DE 1880. /

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

Recei ta • • . . . . . . .
Despeza . . .'. . . . . .
Saldo a favor do procurador . .

S 6.. Caroara do Curvello: ,

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

1877 A 1878.

Receita . . . 7:435$610
Despeza . . . 3:867$604
Saldo a favor da camara 3:568$006

1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.

Receita
Dospeza
Saldo a favoI' da camara

Receita . • • .• .

2:852$399
2:139$954
712$435

9:358$032
5:953 096
3:404$936

9:35R$032
5:953$096
3:404$936

3:329$736
2:142$535
1:187$201

9:783$836
5:947$RI8
3:836$0Ig

7:169$560
3:235$178
3:934$382

2:728$639
1:759$245
969$394

3:901$081
1880.

.. ,.
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~ 1.. Camara de AlfeDas:

EXERCICIO DE 1874 A 1875.

1876 A 1877.

1877 A 1878.

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

~ 2.. Camara do Arax :

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

EXERCICIO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.

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

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

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

Receita. . . . . . . .
Despeza. . . . . . . .
Saldo a fayor da camara. .

1875 A 1876.

1880.
Receita. • . . . . . . . .
Desppza. . . . . . .
Saldo a favor da camara. .

~ 3,. Camara do Bom Successo:

Recei ta. . • • • . •



1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.

2:715$785
2:784$9~1
69$166

2:384$920
2:132$656
252$264

lê:503$839
4:973$093

46:906$922
44:329$.101
2:577$521

49:711$489
49:700 208

11$281

22: 144$'273
16:817$522
5:326$751

'.

, .

1880.

Despeza . . . . . . . . ,
Saldo a favor da camara. . . .

S 10. Camara de Grll'.o-Mogol:

EXERCICIO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.

Receita . . . . . . . .
Despeza . . . . . . . .
Saldo a favor do procurador .

Receita . . . . . .
D~p~a . • . . . .
Saldo a favor da eamara.

1880.

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

S 12. Camara de Lavras:

S 11. Camara do Juiz de For'a:

EXERCIClO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZE:MBRO.

- ISl-

EXERCIClO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.

Receita . . . . . . 16:536$767
D'clspeza. . . ',' . 8:426$354
Saldo a favor da 'camara. 8:111$413

1880.

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

Receita . . . . .
Des'peza . • . . . . . .
Saldo a favor da camara .

S 13. Camara do Mar de Hespanha:

6:586$193
6:098$644
487$549

4:246$479
4:244$815

1$664

7:722$024
3:516$907

12:507.$805
5:082$733
7:425$072

10:227$249
9:942$525
284$724'

14:736$975
15:483$882
746$907

21:476$932

1880.

1880.
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EXERCICIO D~ 1877 A 1878.

Despeza . . . • . . . . .
Saldo a favor da eamara . . .

S 7. o Camara da Christina:

Receita
Despeza
Saldo a favor da camara

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

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

S 8.0 Camara da Diamantina:

EXERCICIO DE 1878 A 1879 ATE',31 DE DEZEMBRO.

Receita . . . . . . . 17:618$605
Despeza .' . . . . . . 19:371$297
Saldo a favor do procurador 1:752$692

1880.
Receita . . . . .
De' peza . . • . .
Saldo a favor do procurador .

S 9. o Camara da Formiga:

EXERCIClO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.

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

Receita . . . • .
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7:269$220
5:800$760
1:468$460

6:970$960
, 5:801$159
1:166$8(:H

11:748$976
4:445$990
7:30?$g86

10:694$578
1O:98~$91O

288$332

15,250$754
12:481 :240
2:769$514

. .

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

~ 19. Camara da Ponte Nova:
E~ERCICI6 DE 1878 Á 1879 A'rÉ 31 DE DEZEMBRO.

Receita. . . . • . . . . . . • 5:021$657
Despeza . . . . . . . . . . 4:893$295
Saldo a favor da camara . . . . 126$362

~ 20. Camara de Pouso Alto:

1877 A 1878.

1878 A 1879 ATÉ '31 DE DEZEMBRO .

EXERCICIO DE 1876 A 1877.

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

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

~ 21. Camara de Pouso Alegre:

EXERCICIO DE 1878 A. 1879 ATÉ 31 DE DEZEMBRO.

Recei ta. . . . . . . . . .
Despeza. . • . . . . . . .
Saldo a favor do procurador . . .

~ 22. Camara do Rio Novo:
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Despeza . . . . '. 3:833$883
Saldo a favor da camara. . . . 1:382$157

~ 18. Camara do Pomba:
EXERCICIO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.

Receita. . . . 18:648$325
Despeza 12:486$286
Saldo a favor da camara 6:162$039

1880.

Receita. . . • .
Despeza . . . .

'Saldo a favor da camara

6:788$654
7:248$677

460$023

7:401$186
5:6'23$124
1:778$062

36:688$178
33:310$992
3:377$186

14:581$927
10:391$~41
4:190$086

• • I • • li , • • •

EXERCICIO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.

37:759$688
. • • 26:846$825

1(,):91~$863

1880.

Receita, • • •

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

S 14. Caroara do Parà;

EXERGICIO DE 1880.

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

\

S 17. C~roara do Piranga:

EXERCICIO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.

5:216$040

.1880.

Receita . . .
Despeza • . . . .'. .
Saldo a favor do procurador •

Receita • • • . . . . .
Despeza . . . . . . .
Saldo a favor da camara. ••..'s 15. Camara de Passos:

EXERCICIO DE 1880.

Receita
Despeza . •
Saldo a favor da camara.

S 16. .Camara de Pitanguy:

EXERCICIO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.

3:684$824
3:933$503
. 248$679

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



EXERCIClO DE 1878 A 1879 ATÉ 31 DE DEZEMBRO.

2;042$169
1:116$563

925$605

3:203$970
1:66'2$184
1:541$786

12~424$686
7:267$312
5:157$::174

DEZEMBRO.
2:845$823
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1880.
Receita. . . . . . . . . .

~:~d~z: fa v'or . dd c~m~r~ . . . : : : :
!3 28. Camal'a de S. G~nçal~ d~ S~p~ca'hy:

EXERCICIO DE 1880.
Recei ta. • . . • . . •
Despeza . . . . . . • ' ..... ' .. 2~~O:l$58g
SalJo a favor da camara . $47",
. S 29. Camara de S: ~iig~el . de'G~anilães: 247$108

EXERCIOIO DE 1880.
Receita . . . . . .
Despeza . . . . . . . .
Saldo a favor da camara .

S 30. Camara de S. 'Jog'é d"Ei.R~y: •

EXERCIOIO DE 1880.
Receita .
Despeza ~: .: :.': :' : :. 4: 116$573
Saldo a favor da camara . . 3:256$910

S 31. Camara de S. João 'd;ÊI-Rey'. 859<1i663

EXE.RCIOlO DE 1878 A 1879 ATE' 31. DE DEZEMBRO.
Receita . . . . 40 89Despeza . • . . • : :"'9$010

Saldo a fa'vo; d~ c~m~ra: .. .. : 3~:.b~~~~826
S 32. Camal'a de Tamanduá: . <I' 4

EXEROIClO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.
Rece: ta . ..' 1
De.5peza . . . : : : 1:3~?~64~
Saldo a favor da camara 10.9.-:>.)$10.3

.' 375$546
1830 ..

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

S 33. Camara de T~es' Po'nta's:
EXERCIOIO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE
Receita • • • . . . \. . . . . .

9:6GI$485
7:580$413
2:081$072

1:310$120
1:143$550

166$570

19:090$602
16:455$974
2.634$718

15:446$ü59
15:445$927

73~

29:906$149
16:111$476
13:794$(37'~

31 DE DEZEMBRO.

28:447$801
19:103$752
9:344$049
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EXERCICIO DE 1878 A 1879 ATÉ

. 1880.

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

!3 27. Camara de S. Antonio dos Patos:

EXERCICIO DE 1878 A 1879 ATÉ 31 DE.DEZEMBRO.

Receita. . . . . . 1:670$841
Despeza . . . . . . 1:28~$072
Saldo a favor da camara • 388$769

1880.

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

!3 26. Camara de Santa Barbara:

Receita. . . . .
Despem . . . . . . .
Saldo a favor da camara .

!3 25. Camara do Serro:
EXERCICIO DE 1880.

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

!3 24. Camara de Sa.bará:
. / EXERCICIO DE 1880.

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

!3 23. Camara do Rio Pardo:

EXERCICIO DE 1878 A 1879 ATÊ 31 DE DEZEMBRO.
Recei ta. • . . . . . 2:048$205
Desp8za . . . . . . 1:993$485
Saldo a favor da camara 54$720

Rece ita. . . . .' . . •
Despeza . . . .
Saldo a favor da camara



1880.

22:042$958
22:805$831

762$873

2:732$807
2:495$553

DEZEMBRO.
22:092$548
21 :738$890

3J53$658
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Despeza . • . ,
Saldo a favor da camara .

S 38. Camara de Barbacena:
EXERCICIO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE
Receita .
Despeza . .
Saldo a favor da camara. .

. 1880.
Receita . .
Despeza . . . • . . .
Saldo a ia vor do procurador.

DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 2.0 As camaras, não constantes do art. l.. da
presente Resoluçáo,ficam multadas na quantia de 400$000,
repartidamente entre os vereadores, paI' não terem apre-
sentado as suas contas até o anno de 1880.

S 1.0 São isentas da multa do presente artigo as
camaras da Leopo1dina, Cabo Verde, Jaguary, Itabira,
Alfena&, Piumhy, Que1uz, Piranga, Sete Lagoas, Pouso
AI to, Monte Alegre, Carmo do Rio Claro, l\Iarianna, Con-
ceição, Rio Preto e Bagagem, somento quanto ás contas
de 1880,.umas por não ter havido tempo de serem exami-
nadas as respectivas contas e outras por dependerem das de
outros exerci cios anteriores.

S 2.. A multa entende-se relativamente a cada ex-
ercicio em que a falta se deo.

S 3.. Nas contas da camara municipal do Rio Novo
é gIozada a quantia de 1:851$828 despendida com o desa-
terro da estrada em frente ã casa do DI'., Tobias, por ser
obra de interesse meramente llldividual.

Art. 3.. Fica salvo ás camaras municipaes o direito
de reclamarem sobre qualq uer erro ou inexactidãu que no-
tarem na tomada dos contas constantes do art. 1.. desta
Resolução.

Art. 4.. Revogam-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida ResoluçãO pertencer,
que a cumpram e façam cumprir tão in.teiramente como5:228$360

1:792$228
1:053$595

2:155$015
740$863

1:414$152

10:122$566
8:642$263
1:'180$303

1880.. .. .Receita

Receita .
Despeza . .
Saldo a favor da ca:nar~. . . : •

S 37. Camara de Santa LuzIa:
EXERClCIO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.
R 't 4:469$616

ecel a . 3:669$058
Despeza . . . . . . 800$~58
Salão a favor da camal'a . ••. ;)

4:552$075
Receita . 4:213$754
~:~d~z: f;vo~ da cam~ra: 338$321

S 35. Camara de Ubá:
EXEROICIO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMBRO.

. 11:865$367
Receita • . 10:530$570 .'
Despeza . . . . . . 334 "797
Saldo a favor da camara. 1: :ji

1880.

. 12:209$557
Re?eita . 10:823$152Despeza . _
Saldo a favor da camara. . . 1:386$400

S 36. Camara da Uberaba:
EXERCICIO DE 1878 A 1879 ATE' 31 DE DEZEMARO.

. 12:123$015
Receita . 10:292$167
Despeza . . . . . . 830 848
Saldo a favor da camara . 1:.

1880.

- 186 -

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

S 34. Camara do Turvo:
EXERCICIO DE 1880.

Despeza . . . . . .
Saldo a Cavor da camara.



- 188 -

nella se contem. O Secretario desta Provincia a faça impri-
mir, publicar e cJrrer. Dada no Palacio da Presidericia da
Provincia de Minas Gerae!;, ao primeiro dia do mez de
Novembro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Chl'isto de mil oitocentos e oitenta e um, sexagesimo da
lndependencia e do Imperio.

JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.
Luiz José de Oliveim a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 28 de' Janei-
ro de 1882.

Candido Augusto da Cruz.

RESOLUÇÃO N.-2870 DE I DE NOVEMBRO DE 1881.

Regula o imposto de industrias e profissões no municipio da
Leopoldina.

O Doutor João Florentino Meira de Vasconcellos, Se-
nador do Imperio e Presidente da Provincia de Minas Ge-
raes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a' Assem-
blea Legislativa Provincial. sobre proposta dá camara mu-
nicipal da Leopoldina, decretou a Resolução seguinte:

Art. 1.0 Nenhuma mdustria ou profissão sujeita ao
pagamento do imposto municipal, na conformidade das
tabellas A e B, ou de quáesquer outras disposiçõe:> vi-
gentes, poderá ser neste município exercida sem que
tenha sido previamente satisfeito o imposto respectivo.

Art. 2. o Os que exercerem ind ustrias ou profhsões
sujeitas ao pagamento de impostos annuaes enumerados
na tabella A, são obrigados a renovar o pagamento
atê 31 de Março de cada anno, qualquer que seja a
época em que tenha começado a exerceI-as. .

Os que porem, no decurso do anno houverem ence-
tado o exerci cio de alguma d' entre ,lS di tas ind u~trias,
ou pI'ofis!;ões, gozarão de um abatimento de imposto pro.
porcional correspondente aos trimestrt:Js completos ja
decorridos, uma vez que sejam residentes no municipio,
ou revelem ClaI'alllente a in tenção de se afixarem pela
abertura de algum estabelecimento que demande resi-
o,encia, ou permanencia do respectivo proprietario.

Art. 3.0 Os contraventores' dos' artigos 1 o e 2." in-
correrão na multa de 10,000 por cada uma dezena de elias
'lue mediarem entre a abertura da officinu, loja '.lUes-
tabelecimento; ou entre a pratica de alo'uro aeto pro-
prio da sua pC'OHssãoou inelustria. e o pag.amento Oll re-
novação do imposto a que esti\'er'em su.ieito~, comtanto
que a multa neste caso não exceda de 30$000.

AI't. 4.. Alem da multa cornminuda no art. ante-
cedente, inCOl'rerão na pena de 5 a 8 dias de prisão os
que não sondo residentes no lllunicipio cont.inuarem a
exercer as suas profissões ou inc!ustrias indepoJl(!onte-
mente do pagamento do imposto, ai pelo fiscal, ou por
qualquer autoridade, ou empregado competente houverem
sido advertidos ou avisados para o satisfazerem.

Art. 5.° Reputar'-se-hão de primltira ordem-Ta-
bella A n. 21--as casas de nego.cio, cujas vondas ou tr1lns-
aC9ões excederem de. 12:000$000; de segunda aquellas
cUjas venda:" excederem ele 6:000$000, o de terceira as
que não montarem em cada arlllO a esta quantia.

.".rt. 6.°. Da classificação das casas de negocio em
L". 2." e 3." ordens !lavera recurso para o presidonte e
deste para a Cama !'a, e e",te rec li I'SOserá ex tcnsi vo a
quaesq uer outras decisões do procurador ou dos fiscaes
acerca destas posturas.

At'L 7.0 O imposto sobre a carne vorde-,Tabella B-
poderá ser. reduzido á metade ou á 4." parto para os que
por contra to celebrado com o presidente da cama ra se
c~mprometterem a fazer no respectivo preço alguma re-
ducção, ou matal'em com mais regularidade, e maior' fre-
quencia, podendo a camara elevar o imposto a 10$000
por cabeça.

Art. 8.0 O presidente da camara poderá elevar a
50 % m~is @ imposto do S l.0 da Tabella B, quando o
emprezarlO houver dado 4 espectaculos bem concorridos,
e ao dobro, quando houver chegado a 8 o numero de!;tes;
e bem assi~n poderá dispensar todo o imposto ou metade
de~le nas Irce.nças para espectaculos, cujo producto li-
qUIdo for appllCado a algum fim publico, pio ou caridoso,
ou pel~ lIwno-; p'ir este, e pelo emprezario repartido em
partes 19uaes.

Art. 9.0 Ao imposto do n. 53 da' Tabella A não
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ficam sujeitos os terrenos' fechados contiguos ás casas, até
cinco braças de cada lado da ca:la, estando sujeito o ex-
cesso.

TABELLA-A-

DOS n.IPOSTOS CUJOS PAGAMENTOS DEVEM SER ANNUALMENTE
RENOVADOS

1.0 De cada casa de commissão, consignação ou agen-
cia de comprar café, ou de cada agente ou comprador de
café para exportação, 50$000. \

2. o De cada um mascate de obras de prata, ouro ou
pedras preciosas, 500$000.

3.0 De cada um dito de fazendas. e de objectos de
armarinho, que não for residente no m~nicipio, 200$000.

4. o De cada um dito que fór negociante residente
no municipio, 30$000.

5. o De cada uma fabrica de cerveja ou de licores
espirituosos, 30$000.

6.0 De cada uma fabrica de carros ou carroças, 8$000.
7.0 De cada uma olaria, 10$000.
8.0 De cada uma fabrica de colchões, 10$000.
9. o De cada casa de relojoeiro, 10$000.
10. De cada uma dita de ourives, 10$000.
11. De cada uma dita de relojoeiro, ourives ou qual-

quer outra onde se vendam relogios, correntes ou objectos
de pra a, ou ro ou pedras preciosas, 50$000.

12. De cada uma dita de cotilaria ou em que se
vendam fnstrumentos de physica. de mathematicas ou de
cirurgia, 20$000.

13. De cada uma fabrica ou casa de vender fogos
artificiaes, 10$000.

14. De cada uma casa, loja ou officina de alfaiate,
sapateiro, selleiro, marceneiro ou outra qualquer não
comprehendida nos numeros antecedentes, 10$000.

15. De cada casa de alfaiate onde houver fazendas,
20$000.

16. De cada uma pessoa que percorrer o municipio
com instrumentos musicaes, marmotas ou mostrando, por
paga, objectos curiosos ou habilidades, 50$000.

17. De cada um mascate de objectos de funileiro, lato-
eiro, sapateiro ou de santeiro, 50$000.
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18. De cada uma botica ou la~oratorio pharmaceutico.
35$000.

19. De cada um hotel, casa de pasto ou hospedaria,
30.$000.

20. De cada um dito em que haja um ou mais bi-
lhares, 45$000.

21. De cada uma casa em que se venderem conjun-
ctamente generos seccos e molhados do paiz e de fora delle,
exceptuados objectos de ouro, prata e pedras preciosas,
40$000.

. 22. De cada uma casa em que somente se venderem
fazendas seccas. ferragens, miudezas. louça ou outl'O
qualquer generfl não comprehendido no n. anterior, 30$000.

. 23. De cada urna casa de molhi\dos, sal, ganeros do
palz, ou de fora delle, ou somente de algum desses ge-
neros, 20$000.

24. De cada uma dita em identicas circumstancias
em que se vender ouro. prata ou pedras preciosas, üO$OOO:

25. De cada uma dita de La ordem estabelecida em
distancia de mais de um kilometro das povoações, estações
de estl'ada de ferro ou l'ecebedorias, 500$000.

26. De cada uma dita de 2.a ordem nas mesmas con-
dições, 800$000.

27. De cada uma dita de 3.a ordem nas mesmas con-
dições, 250$.

28. De cada casa em que se vender aguardente, 60$.
2ü. De cada uma casa em que se venl]el' somen to sal

ensacado, 10$000
30. De cada uma padaria, 15$000.
~1. De cada U1~a pessoa que exel'cer a profissão de

dentista ou retl'atlsta. qualquer que seja o systema que
empregue, 40$000.

;)2. De cada uma casa de bilhar, 15$000.
33. De cada pessoa que exercer a profissão de ar-

mador, 20$000,
34. De cada uma casa. de barbeiro ou cabelleireiro em

que tambem se venderem perfumarias, 12$000.
3fi De cada casa de barbeil'O ou cabelleirero, 6$000.
36 De cada uma casa de jogos não prohididos cujo dono

perceba algum interesse ou lucro, 40:$000, '
37. De cada uma caieira em que se fabricar cal para

vender. 10$000.
.38. De cada uma carroça, carro ou carretão que con-

dUZir genaros para negocio, 5$000.
.39. De cada um pasto de aluguer. ainda sondo acces-

801'10 de hotel, 10$000.
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.
Cançlido Augusto da Cl'U.z.

RESOLUÇÃO N. 287,I-DO LO DE DEZE~:t13RO DE 1881.

Sellada e publicada ne&ta Seçrotaria. a0828 de JaneI •.
1'0 de 1882.

Art. 'Lo Quando nestas posturas qualquer artigo con-
tivel' mais de uma disposição, o U::lOdas palavras-multa,
prisão, obrigação ele fazer ou n10 i'<lzel'-:mjeita O coatl'a-
ventor à pena estabelecida pela infl'acçãO de cada UlUa
disposição, excôpto quar~\ o paio mesmo arfigo seja o

,contr,ano detennillado.
Art. 2.0 Para o cumprime'nto da obrigação de fazer

Contom' as posturas d't Camara illun ,~ipai da Pon to Nova.

o O' Doutor Joào Florentino rYleira de Vasconcollos. Sa-
nadar do Impe~'io e Presidente da Província de Minas Ge-
raes: Faço saber a todos os seus !rabi tan tos, que a A.ssem-
blea Legislativa Provincial, sobre proposta da Gamam Mu-
nicipal da Ponto Nova, decrl3tou a l{,esolução seguwte:

DISPOSIÇÕESGERAES

. TI'rULO 1';0
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~ 6.° . Dê c~da uma rez .que se abater para consumo
da população do mUIúcipio. guardad<? o disposto no art .
7.°, 4$000.

Art. 10. Revogam-se as disposições contrarias.
Mando, portanto, a todas as autoridados a quom o co •.

nheC!mellt'J e exocu'çãO da referitla Resolução pertoncer,que
fi cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contêm. O Secretario dos ta Pronncia fi faça imprilhir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia diL Ppo-
VillCI:l do' Mina' Gerae." ao primeiro (lia do 1Il0Z de
Nuvambr() do Anno d'O NascllÍlento do Nosso Senhol' .Jesus
Christo de mil oitocento::l e oitenta e um, sexage.;imo da
Indopen~bnc,a e do Imporio. ' .

j JOÃo FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.
'Para V.Ex.c. ver.

Luiz Jose ele Oliveira a fez.

.13 L° De cada um es::,ectaculo Iyrico, gymnastico, dra-
matlCo ou de qualquer outro de quo se cobre direito de
entrada, 10$000.

~ 2.° Sendo a cOlupanhia residente neste municipio,
de cada espectaculo. 5$000.

13 3. ° Do cada licença pa ra cOl)stru ir casa dentro da
cidade ou reconstruir, 12$000.

13 4 ° De cada uma dita nos outros districtos do mu-
nicipio, 8$000.

13 5.° De cada botequim em cada dezena de dias, 5$000.

DOS IMPOSTOSNÃO ANNUAES.
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. 40. De cada um bilheteiro ou casa de vendei' bilhetes de
loteria que não seja em beneficio de obras do municipio
50$000. '

41. De carla um di~o de fora do municipio, 100$000.
42. De cada pessoa que. exercer a profissão de agri-

mensor,20$000
43. De cada um que exercer a profissãO de advoo-ado

30$000. o ,

44. De cada um. que exercer a profissão de solicitador
12$000. '

45. De cada um que exercer a profissão de medico ou
cirurgião, 30$000 ..

46. De caja um que exercer a profissão de escrivão
ou tabellião 30$000.

47. Do colle~tor ou administrador de barreira, 20$000.
48. Do escrivão da collectoria, J2~000.
49. De cada um omcial de justiça, 6$000 ..
50. De cada um escI'avo de lavoura, $500.
51. De cada uma barca ou canôa arande de que se leve

alguma quantia pela passagem, 16$000.
5::!. De cad~ braça de fren te de terreno pa dicu lar sito

na~ r~as da cldaLle em que não estiver edificarlo-J$OOO no
prIln~lI'o anno; 2$000 no segundo; 3$000 no terceiro, e d'ahi
por dIante sempre 4$000, não se entendeúdo por edificação
-muro ou tapume.

53 .. De cada casa de sobrado cujo pavimento inferior
não estIver fechado ao menos na frente-no primeiro anno
10$000; no segundo anno e delle em diantfl 20$000 .

. 54. De qualquer industria ou profissão não especlfi-
c~aas nos numeros antecedentes. cujos lucros sejam supe-
rIores a 600$000 annua£lS, 6$000.

'l'ABELLA-B-.
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Art, 10. Para restricto cumprimento do artigo au.
tecedente, ser'á em cada districto nomeado um fiscal, que re-
latará ao Ilscal desta cidade todas as contravenções, envi-
ando e~te o relataria e os autos do multas que houver
imposto, até ao dia 30 do Março, Junho, Setembro e De-
bembro, pal'a que sejam remettldo.,; pelA camara ao pro-
curador, a' fiUl . de cumprir o disposto !la artigo 13.

~ unico O.,; fiscaes que se mostrarem negligentes
no cumprimento do artigo {).o, serão multa'jos em 20$000,
e no duplo nas reincidencias.

Art. 11. .Aos fiscaes competo vigiar que sejam estas
postul'as observadas, promO\'eIHlo sua boa execução den-
tro dos limites da jÚisdicÇão do seu cargo.

Art. 12. O fiscal, tendo conhecimento de qualquer
contr'avenção, depois de intimai' o contraventor, dando-
lhe sciencia das penas em que ti ver incorrido, la \'fará
auto, que assignara com duas te:stemunhas.

Art. 13. Com este auto avisará o contraventor, que,
não pagando incontmente a multa que houver sido im-
posia, sera denunciado á autoridade competente, na for-
ma do artigo 205 do codigo do processo, acompanhando
à denuncia o respectivo auto.

Art. 14. Nos processos de infracção, instaurados
pelos fiscaes ou encarregados das arrecadações das rendas
do municipio, terão estes direito a receber quarenta por
conto, deduzidos da quantia liquida que se recolher aos
cofres. _

1\1'1. 15. Os' fiscaes, quando julgarem necessario,
para qualquer diligencia, poderélo ser acompanhados dos
escnvães do juiz de paz, ou dos officiaes de justiça de qual-
quer juizo, precedendo sciencia ou requerimento' à auto-
ridade competente, Estes empl'egados vencerão o que por
direito lhes couber pel03 actos que praticarem.

Art, 16. Ao contrlventor que não tiver bens ou
meios para pagar a multa a que ti\'er sido condemnado,
occultar, alienar ou dispuzer dos bens que possuir, será
ella reduzida à pri~ão, por tanto tempo quanto seja neces-
sario paca o pagamento a 1$000 por dia, com tanto que
a prisão não exceda de dez dias, e nas I'eincidencias'a
trinta, sendo solto, logo que pague a multa ou dê fiadoridoneo,

- 1~'••
6u nÁ:o fazél', fie à~~iS'i'111ráÓ prazo de ~4 hoi'ás .pal"l! (').

. "0 e o quo rüzoa vel for para a sUa u) tuuaçâo,seu prlOclpl , lO$O()O d' o J'uize nào excedendo a importancia do " man aru
de paz fazer á custa do ubl'lgado.. " .

A ,t 3 o \.S licenças são per!l(las ao plesl(lente da
oamar~/' e .da ~conces-ão ou denega\~<lo d'ol!lI.s P?dera:o ~s
parto:5 que 8e sentirem aggravadas, recorrtll' a cam~l.Il1.
reunida, instruindo sua queixa ou aggravo. ..

Art. .•• Para a concessão de terrenos para e.dlficlO.3,
atten.ierá a camara a quo ontre os terrenos conCedldo(l não
se inutili~em espaços. .

Art. 5. o Quando dous ou mais individuas re9uererem
simulta.neamente um mosmo lugar, terá preft.lrenCla aquel-
le que se obrigar a cOIHtrll ir .ou fazer a casa C~1l1 mo'
11101'0g condiçõ~s, ag$O:O o sohdez para aformoseamento
das povoações, 1 . ,

A t 6. Nas conces~ões de terrenos ou ug<lres para
constr~c~e'8 de casas, a calOura dovorá regular-se de
80rte quo as povoaçõo8 comecem do cen tro para os
lados, evitando que entrd um e outro morador se inuti-

lisem espaços. das arrecadações pertencentesArt. 7.° O producto
ao correI municipal !lerá recobido pelo procurador da
camara. d.

AN. 8.. A cllmara autorisara o pro~ura?or.a 18-
enelar no intervallo de cada sessão ordln~l'Ia, a quan-

P de' 60$000 com serviços urgentes, selldo esta~ o toda8
~~a despens qua fizer, documen tad~s e apresentadas em
}'elatorio a eamara, no primeiro dia de sessão, para se-
rem examinadas, t â

Art. 9.0 O fiscal do districto da sede a'pres~n ar
à (la III a 1'8 no primeiro dia de cada ses~ão ordl nal'la~ U In

relatorio • em que dará parte circumstanciada do segulll.te:
1. o 'Da todas as coa tra venções que se I!u uyortllll fElIto

DO municipio e das multas impostas, acompanhando a estas
o respectivo' auto, que será logo remoLti~o ~o. procura-
dor, para pI'omover a cobr~llça amigavel ou J udlClalmente.

2.° Dos serviços que houn~r foito. e dos que houvor a
fazer nas constl'Ucções publicas, asseIO das fuas; e pra~:\s.
calculando suas necessidades e propondo os me.os paI a o
seu clfeito,



DO ALl?'HA1tlEN'l'O

CAPITULO 2.°

'OBRAS PUBLICAS

. A rt. . 3~. Serão feitos pela camara os repal'os de edi-
fiCIOS, prtwes, calçadas. ponte:" tanq uos e ou tras quaeg-
quer construc\ões em beneficio commum.

Art. 31. E' prohibido:
S 1.0 Abrir encanamentos public0S ou particulares

n.as, ruas ou pI'aças1 sem participação ao fiscal, que as:
slstlrá.S 2.° Fazer quaesquel' escavações nas ruas ou pra-
~as e suas visinhanças.

_ 1li -

ollificios, unidos uns aos outros, excepto quando forem
abertas para os rospecti vos pa toos ou quintaei!.

, ~ 3.0 O, terrenos q.lO ~e ach:H'olll abertos entro os
eddlclOs nos arruamentos, ser{lO tapados por sell~ donos
com muro, 110 dilUi! motros e v inle l:()ntÍl'netros de altll ra,
~le po,lra, ~a![m, a lobe, l'e1Juc,ldos, nu de pranehões,
Igualmente calados, dentro de um anllo (la a1iopção llos-
tas po:;turas.

Art. 2-1, Aos lIlfractol'e, do artirr,) antoce lente e
seus paragraphos so imporá a multa (te

c
8$OOO o do do uro

llas rei ncidencias.
, Art.' 25, ~ que' obtiver licença pal'a construÍl' edi-

ficlo, o come9ara dllll~ro de um anno, e não começando
perdo .0 dlrelto que tlllha ao terreno, o qual poderá ser
concodllio a outro.

:\.rt. 2G. O alinhauor que, mal servindo, orrender
o altnhamonto, por erro ou oulra qualquer causa, será.
muttado em 30$000. .
_ Ai t: 27'. O" proprietal'ios dlts casas ou predios se-

rao obrigados a calar as fl'ente", quall'lo for lIeces-ario
0\1 quando fOI' determinado POI' editltos: multa <lo 8$000
e do duplo nus reincidencias.

Art. 28 A's pes~oas de manifesta pobroz::t a camara
dar.á _<1 cal nec~ssal'la, com que po:)~arn cumpI'ir as dis-
poslçoes do artIgo ltntecedento.

AI't. 2~. As licenças' exigidas' neste capitulo serão
dadas depOIS de ouvido o fiscal, quo informara si o ter-
\'úilu ~sta devoluta, e em caSo contrario nenhuma sera
coneedida,

1 '
T~TULO 2.°

no ASSEIO DAS POVOAÇÕES

.
Art. 21. A camara nomeara, em cada povoaç,10 do

municipio, um alinhador, quo vencerá" 2$000 de c,lda
frente de edificio que alUlhar.

Art. 22. As ruas e tmvessas que se forem formanrlo
nesta cidade e nas puvoações deste municipio, conterão
a largura do oito tpetros o oitenta. ,contimetros, e quer
nesta:;, como nas queja existem, nenhum predio será con-
struido ou reedificado, sem licença, para se lhe mandar
fazer o competente alinhamento: multa de 8$000, alem da
obrigação de demolir a obra.

Art. 23. Os predios edificados ou reodificarlos de que
trata o artigo antecedente, deverão guardar a syme-
tria e regularidade mencionadas nos S~ seguintes:

S 1., Os pés direitos serão de tres metros e oitenta
centimetros a tres metros e noventa e snis contimetr,ls,
da soleira á linha do telhado, sendo sempre a" soleiras le-
vantadas da terra, pelo menos, vinte e dois centimetros.

S 2.° Nenhuma porta ou janella se abrirá nos outões
das casas,a fim de não em !la raça rem a construcção de novO

CAPITULO 1.°,

.•.

- 1'6-
At't., 17. O procurador perceberá, pela al'roca(lação

que ilzer, 20% do:que,receuer, ex.cepto da de que trata
o artigo 14, e das quantia~ prGstadas pelos cofres pu-
blico:; com') aux.ilio de de.;pczas municipaes, uem como
as p['(wenientes de doação e donativJs.

Art. l~. A Illulta, ou qualquer pena estabel\lcida
nes~as posturas, não isenta o infractor de pagal: o re~pec.
ti,o imposto a. que esteja sujelto, e nem qe satisfazer
os damnos causados.

Art. 19. As licenças pat'a a continuaç1to das',cas;}.s de
negocio devem ser requeridas até ao dia B de Fevereiro:
multa de 40% da importallcia d,o respectivo imposto.

Art. 20. O anno financeiro da camarJ. so contará do
primeiro de Janeiro ao ultimo de Dezemul'o. .
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~ 3.. Fazer alpendres ou paioes nas ruas ou praças.
S 4. - Entupil' encanamentos publicos ou particulares.
Multa de 10$000 a 30$000.
Art. 32. E' igualmonte prohibido:
~ 1.- Esgaravatar e tirar iel"ra nas calçadas.
.s 2,- Tirar dos encanamentos publiclls ou pal'ticu-

lares agua para o proprio uso, sem autorisação compe-
tente.

Mult.a de 10$000 a 30$000 o do duplo nas reincidencias.
S 3.. Tirar ou arru:n<tl' os materiaes das fontes,

pontes, calçadas o outras quaesqner construcções publicas
ou particulares, que prejudiquem sua segurança ou du-
ração: pella de ires dias âe prisilo e multa de ZO$OOO.

Art. 33. Os proprietarios dos terrenus, onde nuscem
as aguas da sGn'idão publica não poderão escavaI-os
ou occupal-os, de maueira que diminuam ou desviem
as meslllas aguas, ficando-lhes salvo o direito de iudeu:-
nisação pela desapropriação: multa de 30$000, e olm-
gaçilo de restituir as aguas a seu curso ordinario, sob
pena de prisão por seis dias.

Art. 34. Os donos das aguas nascidas ou encana-
das em seus quintaes ou pateos são obrigados 11. dar es-
goto a ellas eas encanar, de sorte que não damnifiquem
as ruas e noro as obras e bemfeitorias dos visinhos: mul-
ta de 10$000 11.20$000.

Art. 35. Os encanamentos se cgnservarão sempro
limpos e em bom estado á custa de seus donos: multa de
5$000 a 8$000 e obrigação de fazer.

Art. 36. Ninguem ponerá impedir, sendo primei-
ramente avisado, que se encanem as aguas publicas em ter-
reno de sua propriedade, uma vez que seja indemtlisado
dos prejuizos resultantes, que serão avaliados por arbi-
h"os nomeados por ambas as partes; da mesma forma, não
podarão impedir que se façam limpezas nos referidos en-,
callamentos: multa do 10$000 e perda do direi to de indem-
nisação, quando os prejuizos não excedam a 20$000.

Art. 37. E' pl'ohibido deixar correr agua fora dos
regos, de maneira que damnifiquo aSJuas: o dono do rego
ou annel d'agua d'onde provenha a contravoução deste
artigo, soffrerá. a multa de 5$000 e do duplo uas reillci-
dencias,
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CAPITULO 3:-

LIMPEZA

Art. 38. E' prohibido:
S 1.. Lançar uas ruas e praças ilUm lindicins da

qualquer especlO.
S 2." Lavar roupa ou de qualquel" modo sujar as

aguas dos rogos ou fontes do gozo publico.
~ 3." Criar porcos den tro das povoações, COll8tmtlll-

do que vaguem soltos., .
S '1.0 Vagaroill soltos, dontro das povoações, ca brl tos

e outl'OS animaes daml1inho,;.
Multa de 10$000 e do duplo nas reincidencil\s.
Art. 30. Os animaes referidos que forem encontrados

nas ruas, depois da imposiçtío da multa, precedida da
ayiso aos donos, serilo levados ao curral do con:selho, 8
uh i, ~em mais formalidades, sel'lio vendidos em hagta
publica, pelo maior preço que se offererer, Otn beneficio
d(l cofre municipal.

1\1'1. 40. Os proprietarios são obrigados Q conservar
limpas :mas testadas: u testada nas ruas comprehende a
metade das mesmas, e na~ praças cinco motros fl cinco
dHc:metros: multa de 6$000 e do duplo nas reincidencills.

Art. 41. Os fiscaos, até ao dia 3 de cada mez, cor-
rerão as ruas e pra'ça:<, para verificarem o cumprimento
das disposi(;ões contidas neste capitulo e punirem 011 con-
tran):ltores: multa de 4$000 de cada vez que deixarem
de fazel-o.

TITULO 3.0

SAUDE PUBI,ICA

Art. 42. E' permittida a venda do drogas não ve-
nosas ou remerlios, na!> casas lIa negocio, precedendo li-
cença espL'cia1.

Art. 43. Os que venderem ramedios adulterados ou
falsificados. pagarão urna multa do 30$000 e sotrrerão oito
dias de prisão.

Art,. 44. Fica expressamente prohibido:
S L" Vender substancias venenosas a pessoas livres

ou e sera vos! 8,em resron~abilidade de l)~sli,()a ~on4ecid!l (l
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de conceito, e que tenha cohhecimento que o abone a
respeito: multa de 30$000, dez dias de prisao e do duplo
nas reincidencias.

~ 2.0 Consentir quo vaguem nas ruas cães, damna-
dos: multa de 20$000 aO dono do ci\o, pndelidq qualquer
pessoa, sem que se possa exigir satisfação a1guma ou i~-
demnisação, matar o cão que encontrar com este soffl'l-
mento, ou me~1?o signaes delle.

ê 3.° Matar garlo que tenha ferida ou signaes rle
qnalqucr doença:' multa de 20$000 c'do duplo nas rein-
cidencias.

~ 4 o Matàr peixe com veneno.
s:. 5 o Fingir-se insn,i rado por' potencias in'viBiveis,
S ~. rlp.rerlizendo cousas tristes ou alegres, n flue pys;;a ~e-

sultar' prejuizo a aIguem: multa de 10$000 e Clnc.u dias
de prisão.!3 0.0 Inculcar-se curador do certas molestias ou en-
frlrrnidad')", por s"grodil, foitiço ou .oraçõos: n'lulta de
30$000 o oito rlias de pris,lll. • I

Art. 45. E' pro.h ihido sepulta!' c'orpos dentro das
igreja~ e povoaçã~", fora do~ cemiter;"s PUb:1CO::i:multa
de 20$000 a 30$000.

Art.' 40. A camara desigriarà os cemiteribs das fre-
. guezias ~ capellas que ainda nãu 0$ tiverem, as~ignündo

prazos razoaveis, passados os quaes,' não sera permitt,elo
o entenamen to sinão nesses cem itorios, sob .as penas do
artigo antecellente. ,

Art. 47. A camara podera p'rOr(lgrlr o prazi) do ar-
tigo precedente, quando dentro delle não se possa fazer
o cemiterio ou comiterios.

Art. 4~. lteputam.se coni.l'aventores do artigo 45:
:3 Lo Os fabriqueiros.
!3 2.0 Os procuradores de irmandades ou os que suas

.vezes façam. ,
~ 3.0 05 parachos ou capellães que mandarem fazer

os enterramentos no recinto dos templos.
~ 4,0 Os herdeiros ou testamenteiros que man-

darem enterl'ar no recinto dos templos.
S 5.0 Os que mandarem ou consentirem que se fa-

çam enterramentos no recinto dos templos, e os que abri-
rem as' covas.'
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Àrt. .49. E'; permittido aos parti'Culares formar.eni
carneiras ou catacumbas 1I0S cemiterios publicos, para
entermmento de pessoas de sua familia, pagando pela
licença 12$000.

Art 50. E' prl1hibido estabelecer nas povoaçãe
cürtumes rio. Cl~uro, ou outra quulquer manufactulll, que
possam prejudIcar a saude publica: multa de 20$000,
alem da obr:gação de desfazer o cortume ou manufactura,
sob pena de qua1,ro dias de prisão.

Art. 51. E' prohihido estagnar-se aguas, do maneira
que possam, corr()lIlpendO-H~, determinar o apparecimontl}
de epidemia': multa du,6<'000 o do duplo nas reincitiencias.

Art. 5'2. O jUlz.rle paz do <1istrict.o da cidade, o fi,cal
e o secretario da call1ara vi ..itarão todas as boticas e
casa' de. negocio 0111que 80 venderem romedios, exami-
nanl!o'QH 'e OXlgindo:l apre!'entação das res1!octi\'as licollças.

Estas vl,itas teliLo lugar, ao monos duas vezes por
anno, até aos dias 30 de Julho e 30 de Dezembro.

A rt. ,53. Nos outros districtos. estas vi"itas 8el'[0
foitas pelo juiz.rio paz, :-el1 escrivão e o re~pectivl) fiscal.

Art. 54. São permittidos os cemiterios l'al.ticulare~,
nas d i, ta UClaS mil iOlos de quatro legoas dos cemi terios
publico", I'fI'cedendo licença, que a camara concedera
gratuitamente ..

Suu's dono" SPI'ào obrigados a; onviar aos jUiztlS de
f1"z ri"8 re:-peclivll8 districtos uma Iwta, .conten;Io os no-
~ws, condll.,'õe~, idade e 81"13(:0 das pp:soas, cujos corpos
f(l~'('n! t<ep\!ltado~: lllulta de 10:p000 a 20$000 e do duplo nas
rtJlIlcitleIlCI:1s. , .

Arl. 55. E' pr..Jlibido:
S 1. o V("ndor alimentos cOITompidos.
S 2 o 'Falsiticar generos alimentício;;, addicionanrlo-

lhes substancias estranhas, quo augrilentem o seu peso
ou volume e lhes cfllnllluniquom propriedades nocivas a
saud<': muI Ia' de 10$000 a :-)0$000.

Art. 56. E' prlllllbid.) utillsar-se, usanrlo ou "enrlen-
do, da ~(Irtlt~ <!e rezl3s aC!laclas mortas, qualquer que seja a
causa. certa o~ presull11vel da Slla morte: pana ele qua-
(.1'0 d I(lS de jll'lsàu e 111u!ta dú 10$000 a 20$000,

Art. 57. ()s botica rir,s e negocian tos quo so ap fi 11

zorolll ao exame de (IUU trata o artigo 52, ~el'ão muI
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tados em 30$000, e sani alIe feito indapeodentemoúta d,o,
sua vontade e pelos meios legaes.

TITULO 4••

SEGURANÇA PUBLICA

OAPITULO l'

ARTIFICIOS PREJUOICIU:S
I

Art. 58. E' prohibirlo pc:lir esm')las com ,ban(~oira!:,
illlagen~ ou paineis do santo" sem liccnç::l, do pre,'>It1ente
da camal'a, excep:,o DUS fl'oguozias, COIll bandoira, do
Divino E;pirito Sallto, I\brtYI' S. Seba~tião !:l, dos Pa~
droeiro" quall(lo ° pt'oducto do ta a" eSlIwlas t.or,clllpre-
qudo el•. seus festejos, e não oxcct1ondü os hrnltcs deo I'cada uma, som lcença. . '. ,

Art, 59. Nã') se poder;lo abl'lr casas dO'J03'0s liCitas,
sem licença e nollas ou em qualquer outra ficam pro-
" " "000 d ~ 1hibidos os j(lgos de parada: multa de 30$ e o llUP o
nas l'oillcidencias ,

Art, 60, N:l0 se admittirão, nas casas' publicas ,Ie
jogos, filho;; falllilias e escravos ajoga('~rn., alem (lt~pa-
garem aquella llJulta cada um de per SI, ~stes ult!lIloS
contra \'Olllores soffl'enl0 a pena i de tl'OS (has de l,rl~ã().

Art. 61. E' proh ibido toda 'e~p(Jcie de jogos ~all

ruas e praças publica,.;: multa ,de 30$000 It. c~rI~ Ulll ~~l,-
divirlno que for encontrado a Jogar, e /las rOllH,ldencl~H;
do duplo e tros dias de prinlo.

CAPITULO 2 .•

MEDIDAS PREVENTIVAS DE DAMNO

Art. 62. E' prohibido monbr em animaos bravos,
nas ruas o pra,ças: multa rio 10$000, .

Art, 63. E' prohibido: .
SI.' Fabrica r pol vora ou objecto susceptI vel do

explosãO, dentro das povtla~ões,
S 2.. O f,)gt) de ronqueira, buscapé~ e ?Omb~e8.
Multa de 10$000 e do duplo nas rell1CJdenclas.
Art, 6.1. Sem!,re quo os lli;ws dere.m signa.l de iu-
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cendio, todas as' PC!soas, e principalmente os officiaes de
carpinteiro, pedrell'O e ferreiro, são obrigados a RCCU-
dir e contribuir, pelos meios ao seu alcance, pal'a a ex-
tillCÇão dt) fogo em qualqueredificio publico ou particular.

Art. 65. O sachristão é obrigado a dar signal rle
incendio em qualqulH' edificio ou obra, logo que delle
tiver noticia: multa de 20$000.

Art. (56. E' prohiuido faze,' fojos em terras não
cercadas, sem primeiramente avisar aos visinhos con-
finan tos a manei l'a por que e o si tio em quo hão de ser
feitos: multa de 10$000 e desfazimento polo contmventor.

Art. 67. Ninguom poderá ter soltos na porta, ou
consentir que assim \'aguem, anim'los br'avo:>, quo pos~am
offenrlel' aos que passam: multa de 10$000 e do duplo nas
roincideneias; por/endo o animal ser mOl'to por q ualq UOI'
pessoa, qUitndo por elle for investido ou acommettido.

Art. 68. E' prohibido tOl' soltos nas ruas e praças,
ou consentir que assim vaguem, céle~, excepto os pel'di.
queiros, veadeir,)s f) dogues, quo dever:1o estar açama-
dos: multa de 4$000 o do duplo nas reillcidencias.

Art. fiO. E' pl'ohibido cI'iar ou con';ervar ('guas nos
patrilllonios, ou tol-as s"ltas e vagando nas ruas e praças
das povoações: multa de 4$000 de cada uma cabeça, e as
que a~si m forem 8nCO/ltradus, serão recolhidas e conside-
rad,ts bens do evento, quando.dentro de oito dias nilo fo-
rem l'eL:1amarlas polos seus donos.

Art. 70. Os proprietarios que'morarem em casas ar-
I'Ondélda~, e os quo possuirem pl'odios dentro das povoações,
~ão olmgados a extl'allil' os formigueiros quo existil'em
dontro de suas propdedados, quintaes ou pateos, todas as
vozes quo fOI'em para isso admoestados pelo fi~cal: multade, 10$000.

Art. 71. Nas ruas e praças e nos lugares publicos,
os formigueiros serã) oxtrahirlos à custa do cofre mu-
nicipal.

TITULO 5,'

MORAI, E BONS COSTUMES

AI,t. 72. E' eXDro:-sélmonte prohibida a dansa denomi-
narla-ua tuq uo, ou q ualq uer outra, com algaza r ra e vo-

zerias obcenits, de maneira que offondam li moralidadQ
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publica e incommodem aos visinhos: multa de 10$000
ao dono da C,l.sa ou inquilino, e de 2$000 a cada uma
pessoa. que fizel' parte do .1juutamellto, alem do dosfa-
zimento deste.

Art. 7:3. E' prohibillo vagaI' POLi" ruas e praças
loucos furiosos ou pacificf"~, e bebados que affrontem
á moralidade e segurança pe~soal: o fhcal cmomu[licad.
a autoridade competente, a tim de que os faça re?\llher
á prisão publica, não havendo estabelecimento prüprio
ou pessoa que delles queira encil.rrooar-se.

Art. 74. E' prohibido:
S 1.&, Offeuder a moral com actos, palavra.s ou ges-

tos. obscenos.S 2. ° Ter altercações e empregar palavr,ls, que firam
a honestidade.

Multa de 15$000, do dupt'o nas reincidencias e cinco
dias de prisãO.

TITULO G.o .

DIVERSAS MEDIDAS

CAPITULO 1.° . ,
lNFRACÇÃO CONTIl ..-\. AS PESSOAS

Art. 75. E' prohibido comprar a escravos qualquer
objecto, sem licença de seu senhor, ou faculdade por es-
cripto dos feitores e pessoas flue sobre o mesmo tenham
autoridade: mnlta de 8$000.

Ar!. 76. Nenhum mascate de qualquer genero po-
derá vender suas mecadorias a eSCl'aV(}S de qualquor fa-
zendeiro, sem permi:<sfio dos respectivos donos ou admi-
nbtradores: m uI ta do 15$000.

Art. 77. E' prohibido:
~ 1." Espallc'lr allimaes mall~OS e uteis.
S 2' Cllrt:H as crinas ou cauda dos animaos, rl)r

acinte a ~eus donos.S 3.° E:<crever disticos ou letreiros nas po~tas ou
paredões, em alfl'onta ao~ donos ou alguem, e sUjar as
mesmas parede~ e portas cem immandicias.

Aos illfractorcs do S 1."-10$000 dQ multa; aoS do
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g 2.0-20$000 o aos do S 3.°-20$000 a 30$000 e oito diag
de pr'isão: d IIpio !Ias relllddencias.

S 4.° DM tiros a qualllUOI' hora da noite: multa
de 5$000.S 5.° Soltar O'ritos e vozerias depois de nove ho-
ras da noite: lIlulta de ü$\JOO.

O carcel'l:iro 'na Clllado o os sachristiles nas frcgu~-
zias são obrigados a dar o signal das lH.v'e horas: multa
de 2$000 do cada vez quo o MiO fizerem.

A'l;t. 78. E' prúlllb:do o uso do armas offensi vas
nas povoaçÕes: multa!de 10$000 ti 20$000.

S:lo armas drl~nsivas:
li, S 1.0 Espingarda. clavina, clavinolc, garrucha,

\Volver e pistola.
S 2.0 Espada, sabre, refle, ~spadão, faca do ponta,

puhhal, azagaia, lança,. chaço o fouce de qualquer ta-
manho.
. . Permitte-se aos carreiras () tropElirüs o ti'so da faca

de ponta, ferrão o foucinha, em quanto andarem no exer-
cicio de sua profissãO, assim como aos caçadores o us
da espingarda,

Art. 79. Fica prohibido o brinquedo do entnvlo nas
ruas e praças, POl' qualquer maneira quo o prutiq UO! :
multa de 2$000 a cada infl':lctor.

Art. 80. E' prohibido arra'star pios pelas rlla~ e
praças, excepto em carretões (;\ zorras: multa de 5$000.

Art. 81. Fica prohiLido entrar em quintaes c plan
tações alheias, sal\'o o caso de llêcessidacle justifica vel:
multa de 5$000.

CAPI1'ULO 2.°

DA VENDA DE GENEROS E OU'l'RAS PROVIDENCIAS

Art. 82. A nenhuma pessoa é permittido ::ttraves
sal' ou comprar por atacado, doutro desta cidade. da'
povoações !lO llluuicipio, e n:1Sestr'ada~, até á d'slanci,
cle um kiloll1etro, genürlls allmenl ,c,o::; destInados ao COll

SUIlIll pul)1tco, ~em que teuhalll e"i,ulo expostos á \'("nd,
nos lugareg (\1) costumB pelo esp:lyu de duas hora
multa de :~O$OOO e cincl) cllas do pfl~àO ao vendellor.

Art. 83. Em tempo de carestia, o fiscal inspeccil
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harã, relativall'lenté â venda de generos, os lugares em
que co~tumam estarexpos(o~,não permittindo que se venuam
por atacado.

Art. 84. Mesmo em tempo de auulldancia, guarda-
se-ha as disposiçãO dos artigos antecedentes, a respeito
de qualq uer gencro alimen ticio de priuwira necessidade
de que haja falta.

Art. 85. E' expressamente prohibido o uso de pe-
sos e medidas, que nào sejam os do systerna meti'ico,
aferidos pelos respectivos padrões: multa' de. 10$000 e do
duplo nas reincidencias.

Art. 86. Os fiscae:,; serão obrigarias a Inspeccionar
o exacto cumprimento da disposiç;Io do artigo antecedente
até aos ultimas dias de JUllhoe Dezembro de cada anno,irn-
pondoaocontl'avelltoramultacomlllinatia: multa de 10$000,

Art. 87. Todas as casas (le negocio, a1'luazens, bo-
ticas e tavernas se fecharão às nove horas da noi te:
multa de 2$000

Art. 88. E' prohibido dentro do municipio, sem
licença:

~ 1.0 Mascatear obras de ouro, prata, fazendas e
remedios.

~ 2.° Tirar retratos por machinas.
S 3.. Abrir uarmcas ou uotellu ins temporal'Íos,
Multa de 30$000,alem do valor da licença aos infracto-

res dos S~ 1. o e 2.•, e de 10$000 aos do 3 .•

CAPITULO 3 .•

DAS ROÇAS, CAMPOS E IHATOS

Art. 80. E' prohibido:
~ 1.. Matar sariemas e corvos: multa de 2$000 e

do duplo nas reincidencias.
S 2.0 Caçar nas fazendas, sem licença dos proprie-

tarios; multa de 10$000.
E quando para esse fim arrombarem cercas, vallo.;;

e corregos, estragal'em plantaçõêls e deixarem porteiras
a bertas, alem da llIulta, pagal'-se-ha ou indemni~ar. se-ha
todo o prejuizo causado.

Art. DO. E' prohibido cultivar terras do patrimo-
ia: muHa de 30$000.

_ "07-

. Â.l't,"01. E' prohiuido ao~ socios, na propr iedade êijj
ehml!lUm ~e cultura e oalllpo de criar, empregar mai~
l\OrVlço~ ou destruiç;lo e COI.tes de maLO do que lhes
compote, contra a vontade do., so<.:ios, e jO'ualml:!utu a res-
peito dos anitll:~es lançados nos. campu~ de criaI'; pelo
que, a req uerllnonto dos SUCIOS que nao con vie-
rem, cun<':OITorão todos à presença do juiz dt! paz, e
nomeados arultros declararão o numero de anilllaes que
podem pastar nos campos, sem c!ost1"uiç,lo d'estos e o nu-
mero dos alqlleil'es que se podem plantar alln~allllellte
de matos ou capoeira, sem allil{uilaçil.o do:! musmos,

~ unico. O juiz de paz as:-ignul'â ou desi"nari a
cada um cios socios o numero cle aJqueires que lho, toca
plantar anllualmonte, não excedondo à sexta pal'te do
terr~n~ que possuir, e numero de animaus quo poderá
adllllttlr no campo ou pasto, nunca excedendo de um
alqueire por duas cabeças. O contra"entor sera multado
em 30$000 B nas reincidencias no duplo.

Não comparecendo a parte ou partes citadas, o juiz
de paz nomeará ou appl'ovarâ os aruitros,á revelia d'aquel1os,

Art. 92. Qualldo as tonas em COlll1nUlll f"rem do
eriar, e algum dlH sOl:io~ quizer plantar o:n al"ulll
captia ou capoeira, .distante ménos de meia leO'oa dos o ou-
tros so~ios, sera obrigado a fazer cerca de pgl'co e gado,
e do lllOla legua para mais sera obriga'io sarnento a .fazer
ce~l:ade ga~d, SO? pena de perdor o direito à indemllisaçáo;
e SI 1I0,;ta dl~tancla forom ,as plantaç~o::l oifendidas pelos por-
eos, o. dono destes sora obngado a retlral-as e a in(\emnisar o
damno causado paI' alles.

Art. 93. E' prohiuido aos sacias metterem gado em
t~r~'as de cultUI'U ou lavoura, de quo não houver ainda
diVisa elltr:e o,~ mesmos, som que e"tes convenham, uma
vez q~e sejam tapadas ou hajam lIollas plantaç(ie:;; lllulta
do 4$000 em re!aç;l0 a cada cabeça do animal c:wallal',
llIuar ou ~'acculO, e de 2$000 relativamonte a cada cabeça
de outros q uaesq uer unimaes.

:'\ rt. 94. V dilllo do gado encou tr'ado nas plan taçiJos
alh81a~ e pasto; pagara a multa de 2$000 de cada caueça
de anllnal caval1ar, vaCCUlll ou luuar, e de 1$1)00 de
cada c~beça do quaesquer outros animaos, os quaes serão
recolhidos aos curraes do conselho, tendo sido Ulll~ ve~
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. d' isV) se \'erificaril, embora não lHl.jam plantaçõns,
aVisa. o, :nte torras cercada~, EllLell1le-se por terrel~o Cer-
mas som 'estiver circulIlcia,lo Pl)[' cerca de m,tdell'a, em
c,:do o l'lIUt~l.Ja arbustos ele eS[Jilll1lls, \'aUO ou louro, ca-po ou (e ,li " , [i h'Vlr a elltm.ia,de qual(luer anlllla .
paze~A(te 90:;:; (E' lH'oh,bldu a qualquer [Je-~;oaque morl,~r

r, v' "Ilservar SO "Zl.f' \, dividida ou em c(}mll1Um, C,J '

:f~Ull~l:e~~zad:lInllitlha, aco:tUlllada a entrar nas. rpçu<l:tol~.
::> _ I' I >lIte cerc;lt!as :\ l'ez fla;lllllllh,t '1 ..0

P[anLaçues (eVlU,llllU. ' _ 11 I')IIS de
t .. d. nas roc',as lJU' plallt:l(,:,OU'l<,l.I,lHJ',IS,. I Ul: .'

encoll (,L a . Y I' l t u'Ltr I l~I('a':!. ,. 1 dnno CO:IIantoc6< un"la l (j,V 11 e U 1\' , 11 I'
aVl~al u o . d'. l.ilão e o seu pl'o,lllCW: l"lCO UI osera arremata ,1 em e ,
ao cofre municipal., '

A t 96 E' prohibido: I " IJ , i
~ 1'1'. T' "P'lI' estroital' ou 'mu/lar, sem llcellç,i (a
;:;. <O , , bl' c dum as

camara, as estralla,8 ou camiuhos PUnol~~~;:',e a t)anertura
fazendas ou propriedades, hem Cal I' ti 10$000 a
de novas que a camara autJ1'loar: mu t,t ,e '

20$0~02 o Abrir alarO'ar arruinar ::m mudai: ca!~inh()s
!3 , ih )i~s p'a[:'a ~ u o particular, sell1, ltcençaem terras a e , ( , ' ' I

de seus donos. de<'ru'I[' ,,,tllos ct'l'ca: ou tapumes
~ Q. Arrasar ou .,L " " 1 $000
;:; v'l fi S"IU 'I ref0riua'licellt;a: llIulta de U.

Para qua quer 111.' u " ''',
b nCldenclas I (

e do d(.~ r9~las gl q ne desti~el'em sorviço' al h(Ji~s, e os
A,( t, "'lme~lt9 deixarem abertas as pol'lelraS das

que PIOPO:;lLUt o[I'er'\o dez dias ,de .pris,Lo e multa defazendas e l)as os, s (
30$000. d morc'l"e" os donos das fazonclas ouNas estra as com " '>, . b n'i" bricrados a ter porteiras de bater, ,~o pe,
pasto:; fá~ o o dirl3Íto de exigir incleml1lsação (1 a~ uolles
de pen el ~m b.t b m como as pena. menCIOnadasque as deixarem a OI as, e
nestas posturas.

A t 98 E' pl'ohibido lançar fogo ero campos, ou
r. '. )revio 'l viso aCl:iSOCIOS,e detcI ml-

r(lça" em COlnmum, sem 1., ( t ,.. lu(f'tr o lança-
, 1 da h"["i e slLl() em q le era o' d

na<;ao I" I, A' .d" \'OIJI -61'. 'l"oi radas, de mo II
j f o' s roças Q ' • vmellto (O og . I f' O' ' U' 1'1)1'.'). ou ca[)l)ell';is dos,t. 'i p'lssa o'em I " 110,') y' • tque eVI 0 ( ',::> ,_ "el" dI' tl'l~" llwtro" H Clllcuell a. Les acalros dever,io S ' ,sOCIO"::os . lt do30;'OOOedezdiasdepnsão.

centimetros de largura. 111Ua

~ unico. S10 cnlllplices na contmvenção deste artigo,
e ser'ão punidos com a metade das penas, o manrlatario. fa-
mula livre. creado ou camarada; e todos, à excepção -de,s-
tes, deverão a reparação dos damnos que causarem.
;H""" Art, ÜO A disposiçélo do artigo antecollente é exten-
siva aos proprietarius Vizinho." cujas l'oças ou campos os-
tiverem nas extrenlldades das fazendas.

TITULO 7.°

DOS BE~S DO EVENTO

CAPiTULO l.0

Art.' 100. Os bens do evento sarão ap:-o 8ndidos, dopp-
sitados. avaliados e arrematados [li:lste muÜ:çl[;Ív, conful'lJ1,
as. disposições deste Titulo, recolhendo-se seu producto ao
cofre municipal.

Art. 101. São considerados bens do evento o gado vac-
cum, muar ou ca valla I' que, com marca ou sem ella. ap-
pareça em qualquer parto do município, e dentro do prazo
de um anno nflo se verificar a quem pertence.

Art. 108. O gado vaccum, cavallar ou muar que for'
apprehendido como bens do evento, será entl'cgue ao deposi-
taria geral, si a camara o houver nomeado, e na falta deste,
àquelIe que presidente nomeaI'; o sua arl'ematação serú fei-
ta em leilãO, por quem mais der, independente de avaliação.

Art. 103. A arrematação destes bens :;erú annunciada
por editaes. dcz dias antes, e nelles se fixará () dia, hora
e lugar della; a q ua! idade e signaes dos mesmos bens
serão alli mencionados, convidando-se ao mesmo tempo
as. pessoas "FIe a clles, tenham direito, para os reclamar.

Art, 1O.L Conclulda a arrematação, o a['['elllate!lte
receberú uma guia, para entrar' imrncdiatamente para o
cofre municipal com o Pl'::lllucto da arramataçilo, lavrando-
so 10"'0 no livro um auto da mesma, que serà assignado
pelo presidente, porteiro e arremata te.

Art. 105. As pessoas quo se acharom 'com direito a
esses uens, pouerão reclamar a entrega dalles, an tes de
efTectuar-so a arrematação, provando in(,;<J[]tinente com
tres testemunhas sei' sua legitima propriedade, lavrando-
se apenas um termo dejUl'UlllfJllto Uo processo, no caso do
efTt!ctuat'-se a entrega, a qual só tera lugar, pagando 01'0-
clalllan to, ao en tregar-se-lhe o bom ou bons, todas as dos~
pezas.

Depois da arrol11utaçi'í01 o reclamante $V terú direito ao
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so fizet'ern postül'iorl11on te á eu tt'eg,t do ramo, inclusi ve
os emolulIIentos do iíol'tei!'o.

Art. 1l:3. Nesta Cidade, totla a oscriptnmç;10 recom-
menllada neste 'l'itul" sori! f0itn polo Súc~'lJtario da camara,
que por ella soment tel'ú (\iroito do cob,'al' de cada tonllo
(lO étl'l'Ornatação dos bens do o~'()nto, ou Ih cntl'üga a seus
dOllO<, si reclamaclos fOl'urtl, ::'$000,

AI'~. li4, O CO~tiQill) (a, Ci.l.m,ll'a. nas arrematações
nesta CHiado, sorvll';': du POI't::lIl'O, o porceberil os seguilltes
emo!um')utos.

1.0 Ul!l e meio por cento sobre o preço do qualquer
arrema tac,lo:

2.° ~3io, bens forem entt'l3g"ues a seu~ dono3, c1epoiH de
apregoadus, !lias antes de Sl'l'uW :ll'réllilata los, perceberá
de cada lote d\,ilJs que ful' entrego!l '. ::;0 I :'úis

Art. 115 Dels arrlJ!IlaL:tr..:õJs lIue se 1,:L['um TIn dis-
trictos de fdl'a, teru!) di 'oicu aus .:i!gllintIJs GWIl ume' L(S:

1.0 O jui:!. de Vl.:!. pelo auto de al'l'UlllUta :',1) de (,;clJa
loto ou da (ntl'ega (lIJlle, 1$UOU.

2.° O e~Cl'l'là() itlt1t1l idem, 2$000.
3,° O o{l1l:ia! do jU,t.iÇi~ qnu son'it' r1) p)l't:>iro, u mos-

mo marcado para [) CiJeltlilUO no :ll't. 111
4.° O n'cnl, doco pJl' c ntJ do P,")liucto da a l'OLnG.-

taç:1o sOlllen te.
Art. IllJ, Havod. no a,c11:\'o ll111 ."-;ipaluill livro, em

qae SOI'ão lançados os toJl'm')' da al'!' !fJLlL~iio t t): '; II~

b8ns do ov')J1to appr'nh,mdiull.l, c I tudn::.' (c:' ÜC.'
do i(]iJl1tidado mC!lcionad:l.s IIfJ at' )t, J (" L I' d, 'l'-
remataçà() ou tOl'!l1l)$ rl, eil g"l.,
tarú <.;01)1(1 a,) proc:J.:J.~O. F0C:lev ).:ú ~4 ( H4J.) 1 ",' >i
aus jUiUls da paz p:ll'.'1 a mé:il1'~ 0,:'01 i ti \l"-,U, E ,.; j'v!"O'
S()['êl0 abJrtos, numera'los e rubric,lil().) Ih ío rl('J"j' Jl1' .1:
Cll.ll1urit ou qualqU8l' yoroaclo!", e do'; rOtuettid I.; aos ju;z oS
U(l r~(\7~ t'MÜO úst-'s pas 'ar o competQute recibo POL: seus
escrlvaes, '

Art, 117. D()~ pt'oca.;s,')s de al'rec.t,hç'io o al'comatução
dos benq do evento Uf3VO constar ossencia!:neute:

1.0 O termo d:3 ,lppreht.:ns,10.
2. O auto de alTelllata~lio,
3. ° A con ta das de ;pez,l;, si ti v'el'um lia vido, () Drovas

em que se fundar' 11 reclull1'vjiÁo, tendo sidd (I.eferiüà.

Al't J 18. ,Si as t~Hclam,lçÕY'; tivel'olll. shlo d.'sprez't(h".
aponas so fara tthJllÇJ.tJ dullu.; no \lú)C8S;O, eutL'ugando-so
ao reclamau te,

Ad, 1W, O gado vaccum, muar ou cavallal' que rOL'

CAPITULO 3,'

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

A rt, IOD. Nos districtos do fora da citlade, as arrema-
tacões do "ado vaCCllm, !fluar o cavallal' sel'ão feitas pe-i::> . _ ~ • •
rante o jui:!. de paz e sou BSCl'lVaO, que tOl'mara o process?,
o qual sor,'l on tregue ao fiscal pal'a remettel-o ao prosl-
<lente da camam, com o [ll'oducto da. a.rJ'emataçã:).

Art. 110, Na anecauação, deposito e arrematação ,de
bens do evento, nos (listl'ictos do fora, se observará o dls-
pnsto no capitulo 1.0 deste Titulo, em tudo o que ;for ap.
plicavel. . ' .

A guia de que tl'ata o artIgo 104 será rlonglda ao fis-
cal, COlllO competente para recolhel' o producto da. afl'e-
lIlataçii.o e (lar-lhe o destino recommaodado no artIgo an-
tecedento

Art, 111. Das a rt'ecal1ações fei tas nos distr'!etos sobro
bens do evento, depois de feita a arromatação, so à camal'a
compete tornar conhecimento,

A arrematação se ententlorà feita com a entrrga do
ramo,

Art, 112. 'fadas as despezas da arrematação serão pa-
gas pelo arrematante, São como taas considoradas as que
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DOS RECURSOS

Art. 10G, Das (]ecisõBS dh presidente da camara o dos
in izes do paz de fOl'a da cidade, inClell ri ndo reclamaçõos,
'as partos que se julg,lrem prejudicut.las, terão reCurso I~a.ra
a camara reunida; lIlas om casO algum estes terão eílelto
suspensi ';0. ,

Art. 107. Os recursos serão interpostos dontl'o tle ctnCO
dias, com o despacho da autoridade quo tiver desprezado
u reclamação, sendo sulIlciento um sImples termo lavrado
pelo oscriyào ou sOCl'ctat'io na propria reclamaçü?.

Art. lO~{, Nos (Iistril.:tos do fum da sO'le, os .JuIzes de
paz recort'er:lo ex.-omeio para a camara de totlas as de.
cÍsões quo profúl';rom del1rindo qualquer roclam~çã~.

Os respectivos I1scaos tambem us:\rão deste Ulrelto,
don tro de de:!. dias,

prod neto lil}uiuo, si reelamal-o dentro dê um MOa, pus"
Iludo o qual ~nada se lhe entregará.

CAPITULO 2.'
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al'l'emata.do, na fOI'IM das disposições deste titulo, ao en.
trcgar-se o ramo ao arrematante será marcado cOm as
iniciaes C. M. no quarto direito.

TITULO 8.•

DOS DIPOSTOS :lIUNICIPAES

CAPITULO I .•

IMPOSTO E~I'F.CL\L

Art. 120. '1'o,la:l pessoa quo possuir l'ancho ,lo tropa
na$ po\'oaçiios, u~traJ:ls ou tra \'ossias, p,lgará :lll n ual men te
a liuan tia ue iO$OOO do cada u III rancho.

CAPITULO 2 .•

LICE~ÇAS

Art. 121. Da licença paraabt'ir casa de nogocio, qual-
quer que olla seja, nas povoar.:õos doste município. estações
do vias f')1'l'oas e l10 rodagem. pagará cada nogocianto ano
nualmonto a quantia de lU$OOO.

Art. 122. Da licença para abt'ii' casa de negocio nas
estradas geraes,' provinciaes ou municipuosl qu~ atra-
vessem este 111 u nici pio, compl'ehend idas as travessias. pa-
gatil caL1a lll'gociante annualmente ~ quantia de 50$.000.

Art. 1::3. Da licença para abrIl' casa de negocIo em
lugurC's não menciOllatio:; nos artigos antecedentes, p(Jgar-
se-lla :lIlnuallllente a quantia tie ~0$000.

Art 12,1. Da. licença pam abrir batica pagará an-
nualmento o proprieturio ou o pharmaceutico a quantia
de lG$OOO.

Art. 123. Da licença pam abrir casa de pasto, hotel
ou estalagem, com ou sem tabolêta, pagará o propl'ietul'io
allnualmente a quantia de 20$000.

Art. 126. Da licenç'l para abril' loja ou tenda de qual-
quer oílicio ou ade mechanica, annualmollte. 3$000.

Art. 127.. Da licença para abril' casa uo jogos permit-
tidos e botequins, annualmente 20~OOO.

Art. 128. Da licença pam fabricar f,)[;,)5 do artificio
ou polvora em lugares designados pela camara, annual-
mente 16$000. .

Art. 129. A camara municipal é autorisada a arreca.
dar mais Ulluualmellte os seguiutes impostos:
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g l.' De cada passoa quO comprar e vendor ganeros
do paiz por atacado ou em grosso, não tendo casa de ne.
gocio, 50$000.

~ 2.. Da licença para vender bilhetes de loteria,
100 000.

CAPITULO 3 .•

IMPOSTOS DETER~IINA T1YOS

Art. 130. A camam cobrará tambem:
~ L. ])e cada mascate de fazcnuas, drogas e (\uj"1ctos

de armarinho, não domiciliaria lIO llluniclpio. quer o per.
corra todo, quer em pade, a quantia do 50$000.

~ 2.. De caua mascate domiciliario no município,
40$000.

13 3.. De cada mascate uo ouro, prata, joias ou outro
qualquer objecto de ourivesaria ou relojoaria, 200$000.

Exceptuam-se os mascates do artefactos de ouri \'ersaria
mineira.

13 4.0 De cada retr~tista, 40$000.
S 5 o De cada dentista, 20$000
13 6. Do cada masca te de a rreios, ferragens, calçauo,

chapéos e quinquilharias, ]Q.~OOO.
13 7.. De cada noite de espectaculo publico, em que

o dono receba paga ou retribuição, 10$000.
13 R.. Da licença pam. ° uso tIo anna" defúsas, :::0..000.
S 9.. Da licença para matar o eSlllHt1'teja r rozes,

em matadouros publicas ou particulares, para vcnd0r ao
talho, 1$000 de caua uma cabeça.

~ 10. Da licença para construir cemiterios pal'ticu-
Jares, :30$000; sendo a distanciu monor do 4 lagoas dos
cemiterios publicos.

S 11. Da licença para edificar cada um predio nas
povoações, 5~000. .

S 12. Da licença para L1epositar nas ruas materiaos
de construcçllo, lior mais de ::l mezes, 10$000.

S 1:3. Da liconça annual para tel' vaccas uo loito
soltas na cidade e [Jovoa~~ões, por cabeça, 1$000.

S 14. Do cada caldeireiro flUO vender objectos em
masca teação, 10$000.

S 15. De cada tocad()r ,lo harpa ou realejo, com ou
sem exhibição do panoramas, animaes adestrados nu
outro qualquer /;onero ,Ie di\'ertimonto retribuido, 10.WOO.

S Hl De caua pessoa qtHl negociar etn bnstas Lra\'as.
poldros ou gado, do:W até 100 cabeças, 20$000, e de mais
de 100, 30$000.



CA PlTULO 5,.

Art, 141. A ar1'(~cadação do rendas, na parte em que
não for de outro mouo preceituado, f'ar-so-ha.

ARRECADAÇÃO DE RENDAS
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p:'l.ra c<\lÍa. fl'aguezia, dentro do~ quaes devera ser feita a
afel'ição.

Este empregado vencerá vinte por cento da arreca-
dação respectiva.

Al't. 137: Ao afel'iador incumbe proceder á aferição
nas freguezias e arl'ecaual' os competentes impostos, na
forma das presentes disposições, e ao fiSGai da cidade, VG-
rifical-a pelo menos duas vozes annualrnento na pal'te
relativa ao commel'cio, sob as pena!:' do 10$000 a ;:0$000 e
nas reincidencias de 20$000 a 40$000 o demissão imposta de
prompto pela camara.

~ unico. Nenhuma contribuição se pagarà pela ve-
rificação ou revista.

Art. 138. As quantias arrecadadas, deduzida a por-
centagem, sel'ão pelo af'e1'Ídor entreguos no fim do cada
trimestre ao procurauor, para que fejam pl'estadas as GOll-
tas, e bem assim os cademos dcs competenies talões, de-
vendo estes sor-Ihe novamente entregues, depois de
approvadas as contas.

Art. 139. O uso de pesos e medidas não af'eeidos e
falsos obriga às penas Ile dez (lias de prisão e 40.000 de
multa, no pI'imoiro ca~o, e no segundo ca~o, de 15 dias
de prisão e 50$000 de Illulla (arts. :l.O e 7.° da lei e llacreto
cita.los); e qualquer infracção terá processo e julgamento
igual aos demais destas posturas. mantidas as prescrJ[lçõas
e recursos vigentes.

Art, 140. As taxas devidas pela aferição serão co-
bradas pela seguinte tabella:

De CUlla metro, 1$000.
De medidas lineares maiores, mais cem réis de cada

metl'o de que se compuZ8rem
De um Lemo completo de medidas para liquidos, 1$000.
De um terno completo de medidas para seccos, 1$000.
De um terno de pesos de um kilngramma para cima

e balança, '1$000.
De um terno de peso f; pequenos de um milligramma a

um kilo e balanças, 1$000.
De areometl'os, alcoometl'os, pesa-saes, por t.odos. 1$000.
De balanças de estrado decimaes e romanas, cada uma.

]$000.

'-!l4-
~ 17. bé cada pessoa de fo~a do munici pio

l
qUê tiÍ'!tr

esmola com band'eira, 10$000, , , '
3 ]R, De cada espectaculo ou baile na 'casa da ca-

mara, 10$000,
S 19. De cada tiiulo que se rrgistrar na camara. ex-

cepto os dos em pregados sem vencilllen tos. 2,;000.
S 20. Das licenças não e~pecifiGarlas, lO$UOO.
Art. l~il. Os illteressados pllgai ão ,10 s.(Jcretal'io de

cada l'('gJ~;tt'o de titulo ou dijJlollJi, 2,.:000; de caJa at-
~estauo q uo~as. a 1', sendo pedido à Canl<t~ft, 1$GOO, O
uo cada aIrara de licellça. 1$000.

CAPiTULO 4.°
DA AFEHIÇÃO

Art. ]32. Sel'à feita a afel'ição de pesos, medidas,
balanças. e outros iJ)l'tl'ilmentos usados pura deterrnirtar
a quantldade de mat()rja~ quo constitu<?ll1 () valor dos
pl'oduc.tos, 1~E'I~):JpUllrões (la 'camara, cqplOnne.n di:;pMto
na L81 n. 1 ];,7 (1(~::0 do .Junho de 1FlG~ e I)Pcret'ús ns,
50F;9 e 5100 de 18 de Setembro e Ú do Dezémbro do
1872. ~

Art. ym. COIlsif'te a nrrlem <lo serviço na comparação
Ir<r!!l () (',ulI1ar'a <10~ 1<lllrõ,s publicol' C('trJ OS IC:OS, me-

, ". L. L I e ( +l'tl' in tl'ulIlentos u,aCos' no C(lin-
ml (;'0, 1 \ {l,~I'I:L e IanJul'a; e b("ll1 as;>im na marca (;1]

c'll'i,!1b~) ;.I\lJl~l.tlll'l r.am o,; que f01'rm exac(os e legiti-
ll1( s, < }..;et'\'uuas as normas 1'H1 vlgOI'.
.. Art. 1:>1. A' deriç:lo llunnal ostãn sujeitos indis-
tlnctan,( !l,u lodos os quo fO:lH'C()i'em ao COnnlllW qnaes-
quer ~f'nl,ro:': ôrngas ou me 'e:luorias, em feus 1'ef'pecti-
vos ~st~l belecanen lOS, como H',jCJIll: r~:bricnll tc,.", f~1zend('j 1'05,
chac.l'Cll'()S, rallchojro~, ma~cates, carnic.ciJos. nrg'lcia:l-
tos (;e gl'~ .._so ou pe(~1',ono t1'n to, l,lwrmêlc uii(;os formados
ou 1Jcollcmdos, os qUêles sBrf\o alelll ô'is:iO obrigados a
t~r pesos e medidas aproprialius a cada artigo, <3 a eSte
tnulo pagitl' as contrIbuições drvictas.

Art, .1:~5. PaUl'Õ,lS da cam;1,ra silo aquclJe~ quo lhe
foram lllJl1lstrados pelo GOVCl'l10, c copia f'xaeta uestes.
com pl'ehGl1(~Gndo:

O. metro para medidas 11l10ares; o litro para as de
c~paC1dado. e soccos; () ~TnmJlJa . para pesos e seus I'f'sl'ec-

, 1il:VOSmultlplos e submultiplos; lJalall~~fls, areometros o
',,-,o.:UÜ1(,)~. instrumentos.

Art. loG. P:>'l;' e;.:t(~ rl,l a C,lnJ;ll'[l n0JnpaJ Ú um arC'l'i-
doI' afiançado, :;aiísfdz:'il,ll) as G()lltlj<,:fj(~~ l.'xigida pelo de-
creto .n. 5080, e 1l1UrCal':i llulllwltuOlltO [I(lr editae~ praws
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~}.D A' boca do cofl'e, quando o contribuinte. por
si oli legitimo intermediario,.oilerecer-se espontaneamente
a pagar as quotas em que for lançado, caso ell1 que se
lhe descontara metade da porcentagem dev;da ao procu-
rador, não havendo, porem, d'iss0 decltÜaç!Io nos respec-
tivos talões.

S 2. ° Pelo procurador da camara, ouando este rea-
lisar a' collecta <las contribuições. - f

3 3, ° Por arrema taç.~lo, quando q llalq uer particula I'
incum bi r-se, por pro()l'ia con ta o precejlidas as necessa.
rias condições do satisfazor aquclleencargo, prestanuel -ã
camam o equivalente da receita, ell1. dinh,ciro, l:'alvo,
porem, as vantagens que lhe couberem, em viriude do
contrato.

A1'1. 142. No caso do S 3.0 do artigo au teceden te, o
procurador da camara vencenl do or(!enario a quantia do
duzentos e sessenta mil róis e a gratificaç;lo de cento e
trinta mil róis (ao todo 390$000) que serão tirados na
falta de orçamento, da verba-obras publicas-do r.e.specti-
vo excrcicio.

Art. 143. Em carla uma das byp(.)theses do art. 140,
o cofre da municipalic1ado quit;H'-se-ha com os contri-
buintes, mediante a entrega de talões ou conhccimcntos
estatui(!os em lei.

~ unico. Os talões serão fornecidos pela camam e
organisadlls por series. numcl'ados e ruut'icullos pclo pl'e-
sidente da camura ou qualquer vCl'eaclol'.

Art. J44. Nas especies dos ~(3 2.° o 3.° do referido art.
140, o procul'adol' da cumara 011 o arrematantc las ren-
das municipaes irá em possoa notiticr,r o lIlunicipe sobre
o pagamento das quotas em quo fãl' lançado. Si nenhum
emb:.l.raço sobrevior. recolherà o proc1ucto ao cofl'e, expo-
dido o respcctivo talão, em o qual serà oscripta [lOl' exten-
so a quantia collectada, e de(luzida a comlllissão que lhe
couber por lei; si, porem, nada conseguir umigave:mcnte,
pOl'à deSfie logo em pratica, sob pena do multa do 10$000
a 2USOOO, o recu rso da via execu ti va, na forma das
leis 9 regulamentos geraes e provinciaes ell1 vigor.

Al't 1<15. SI'mpre que, a juizo llu l:amara, ell1 con-
selho solernne, for discutida e resolvida a arrematação
de rendas, será o contrato lavrado cm livro proprio
pelo secI'etario, na forma do art. 152.

Art. 14ü. A arrematação terú lugar com <l()sconto
de 15 por cento sobre o ol'ç,llnento da receita a arre-
cadar-se, guardadas as prescripções fI uo se seg nem.
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g 1.0 O arrematante obrigar-se-ha: I

.I A pagar a ilpportancia da renda, em pres aç~e
eorrespondentes a. cada tl'imestro, sob pena de so1ft'er o exe-
cu ti vo j un tamon to com. sous fiadores .
.. I,' II ,A- provar condições <lo capacidade
fiadol'es.

. 11II' A prestai" fiança idonea, quo poderá Sf3r c?nsti-
tuida paI' hypotheca e,speeia! de bens, ou por depOSito de
dinheil'O ou de titulas da. divida publica geral ou pro-
Vincial, no cofre da camara. ,

IV A sujeitar-se expressamente As leis e regulamon-
~t()(jfestabelecidos para. ',a arrecadação das contribuições
arrematadas.

V A convir na rescisão do contrato, quando por
ventura a assemblea provincial entender oppot'tuno alte-
rar a tabella das mesmas contribuições.

~ 2.0 A camara por sua voz obrigar-so-ha. depois
de pôr em hasta pu blica as rendas, a fixados edi taes com
anteco!lencia de vinte dias. pelo menos, nos lugaros do
costume, e de prefol'ir o lançado I' que melhores condições
oifúrecer:
I A especificar os dados que, como ponto de par-

tida, servi l'ào de base ao calculo orçamentario das rCl:das.
II A facilitar os meios praticos de arrecadação, sem

que entrotanto 'fique resl,onsavel paI' tluaosquel' despozas.
Art. 147. Os instrumentos do contrato, aos quaes,

nos ~asos o'missas, G upplicavcl o dccreto geral n. 4113 de
13 de Junho de 1~43, ue\'erão ser subscriptOs pelo socre-
tal'io, assignados pel s vereallol'es presentes. pelo arre-
Illatante e sous fiadores. e ~Ó pOllel'ão definitivamente ser
lavrados, depois dc processada a fiança, Ceito o deposito
el1l dillheil'o ou títulos da divida publica, ou concluida
a especialisnção e inscripção da hypoteca legal. nos termos
da Lei 11. 12~17de 24 ,le Setembro tle 180.1 (art. 9.° ~ 27)
e Regulamento. n. 3453 de 26 de Abril de 1805.

Al't. 148. 'E' licito ú camam sobl'estar na arrema-
tação, l.neslllo quando a tcnha ja resolvido o haja appa-
recido licitante, uesde. que conCOITam motivos ponderosos
para CI'CI' na al'l'ecaflação de maior producto, por via
da adl1linistraç:1o; mas cumpre-lhe em tal caso dar cir-
cumstanciada conta do ncto ao Presidente da Provincia,
<lolilll ri\! providcnciar sobro o que fár lIlais conveniente
o j listO.

Art. 140. '1\)(\a9 as propostas de arrecadação quo não
fizerom no fim do cada tri mestre as entradas da collecta



Art. 108, E' prol1ibill,l' a qualquol' pessoa ter sI)1tos,
nas ruas, praças e estradas, animaes bravos que possam
offender os transeuntes: multa ,lo tí$OOO de cada animal,
e o duplo' na reillcideilcia, podendo' a pessoa acommettida
matar o animal. ' .,

Art. 109. Condusir-se-hi1o sempre [lt"esas os animaesl
bravos que pos,;am of1'ender as pessoas: multa de 51000 por
animal. '

CAPITULO 3.°

"

CAPI'fULO i. ° '
'1','1'U1,O 5.°

Art. 126. E' prohibido jngar-se entrudo nas ruas e
pl'aç:ls publicas dr>sta cida(le, :;0111'pre\'i;t lic('uç:l da camal'1l
lIlunic;ipal, que püdel'á conceLlel-a para divertilllento, com
IimõJs ar! iI1ciaes ou nguil. IiIIIpa, SOIllGnto n(J~ tn's dias
apropriados: llIulta de 10$000 o o duplo !la l'eincident.:iu..

TITULO 4.°
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Faço saber a tJdos os seus hab1tantes, que a Assemblea te.
A'isla~i va Provincial, soll~e proposti da Camara Municipal
da Cielade da Conceição, decl'etou a ltesoluçào seguinte:

CAPITULO 2.0,

Art. 128:
~ 1.0 E' prohibillo criarem-se soltos, nas ruas (los la ci-

dado, porco:;, cabras e carneiros, e tor-se mais de (luas
V<lccas de !c'ito para C:I(1a fami:ia, Rom licença da camal'a
municipal: llltllta do 1O~000 a 20$000. Não procisa, porEml,
de licença para ter-se na ciuade, de 1Ilaio a Outubro, duas
V:lccas de ll'i!e, e ullIa (lo Novembro a Abril.

S 2.° E' [lroltil,ido ao dsirtho confinante de pastos
criar e t'oltal' cava110s ou Ll1rros inteiros aoudo hllllvel'
egua' com jume!!to", ou prenhos destes: multa de 10$000
a 20$000.

Art. 141. Os tapumos ou corJas divisorias dos pro-
dios urbaoos, fazendas de cult.ura o campos do criar
sor:1') feitos ~l custa dos mOl'alior'os propl'ietal"jos c,.tlli.
nantes, obs(-)I'vada~ as regt'ils ;;eg.uintes:

~ 1.0 Quando os visitl!l()~ rúeipl'<)cl)s amigilv011ll011to
não accOl'darem ~obre a (!ualiuade d,) tapume, iStl) 8,
si L!ovt:ml.SOl' com Illuro dú peJra, adobes, vallos, achas

P~ra V. Exc, ver.

Luiz Jose de Oliveira a fez.

Sallada e publicada nesta Secretaria aos -4 de FOTe.
reiro de 1882.
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RESOLUÇÃO N. 28i2-DO 1.0 DE l\OVE~IBIW DE 1~81.

Appl'ova IlB postul'as da Camal':l Municip~l da COllcoi<"llo.

O Doutor João Florentino Meil'a do Vasc()lIcel1os, Se-
.ador do Imperioe Presidente da Provincia de Minas Geraes:

Canclido Augusto da Cl'UZ.

effectiva ou de prestaçõa estipuladas, incorrerão nas pe-
,nas de suspensão e prisão adIlllllistrativu, COnfOI"me O
disposta no Dl'l:l'eto n. ü57 de 5 de Dezembro de 1849,
alem da'3 mais por que tellh:lm do responde,r,

Art. 1;-'0, A falta do pagamento dos lmpost~s~ con.
forme se acha estabelecido nestas posturas, sPJmta os
infractoros á multa de 30$000, e pr'Ocoder-se-ha a co.
brançJ. dj,s me~!Ua) ex.ccuti\-;lmúnto, como se at.:ha men-
cionado na segunda bypothese do art. 149. . o

Art. 151. As licenças de que trata o capItulo 2.
deste titulo serão tiradas annuallllonte nos mezes de Ja.
neiro e Fe~ereiro, oxce[ito :J.S q ua fOI"em precisas depois
desses mezes. . (.

As que forom tiradas em o~tro qualqu~r tampo, não
isentam o contribuinte da obrIgação de tIral-as nova-
menle em Janeiro ou Feveroiro. .

Art. 152. Revog:lln-se as llisposições em contrarIO.
Mando. portanto, a toda, as autori(iad'Js a quem o

conhedmento e eXHcl1ção da I'eferi(ia Re,:olnç<'to pertencer,
que a cUlIlpram e façam cumprir t:hl i.nte.il'all1~lIte. cü~o
neIla se contem. O Set.:relario llosta PrOVll1Clà a laça llllpn-
mil', publicar e COJ'l'úr. Dalla 1I0 Pa~aci? da ~re:;idellcia
da Provincia de Min:.Ls GOI'<IOS,ao prImeiro d1<1do mez
tle Novombl'o do Anno dI) Na,L:Íll1enti) de- 1

108S0 Se-
nhor Jesus Christo ele mil oitocentos e oitenta e um,
sexagesimo da Indepeudcllcia o do Imperio,

JOÃo FLORENTINO M&IlU DE V,~SCONCELLOg.
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de brauna ou de qualquer madeira a prumo ou horison-
tal, a parte recorrente será obrigada a comparecer na
auniencia da autoridade competente, para a qual for
citada, e ahi nomearão louvados, que irão ao luga.r e
designarão a natureza do tapume qu~ dI;) pr'jfer~r~cla se
deve empregar, em attençtlo á localidade, facllldalle,
economia, segurança e duraçlo, sendo a despeza do fe-
cho paga proporcionalmente, conforme o valor do ter-
reno do cada um.

~ 2.. No caso de (li yorgencia na opinião dos lou-
vados ou arbitras, docidirú a autoridade perante quom
correr a questà,), lldollt1\lldo-se o meio 'torlUo (Jntre uma
e outra opiniãO.

TITULO 6.'

SOBRE OS IMPOSTOS MUNICIPAES

CAPITULO 1.0

Art, lG7. A Camara Municipal desta ciàade da Con-
eeiçào fica a ut"r! -ada a arrecadar como renda annual
as seguintes contribuições: .

~ 1.. De cada casa de negocl~ em que se vond~rem
fazendas seccas, com forragem, obJectos de armarinho,
Illolhados, louça o generos do paiz: na cidadr, 16$000, nas
outf"3S pOYlOac:ões, 14$000. ,

~ 2.' Da elll que ge venderem fazenaas seccas, c~m
qualquer dos generos do S L", menos gen(~roi< do palz:
na ciliado, 14$000, nas oulras povoaçõo", 12$000. .

S :3.' Da em que se venderem fazendasseccas o obJoctos
de armarinho somente: na cidado, 12$000, nas outras po-
yoaçõe~, 10$000.

S 4.' Da em quo se "enderem molhados, louça, fer-
rao'ens e objectos de armarinho, com ou sem genel'os do
paiz: na cidade, 10$000, WlS outras povoações, 8~000.

S 5,' Da em quo se yendel'em gonel'os do, raiz somon-
te: na cidade, 8$000, nas outras povoações. G:'llOOO.

S G.' Da ero quese venderemexclusivarnen~u gel~ol'os
alil1lenticios: na cidade, 4$000, nas outms povoaçoes, 2$000.

~ 7." As taxas dos paragraphos antecedentes serão
cobradas com a reducção de 25 %' quando as casas de
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tl.Ogoeto de que elies tratam esti ver(m~ IHtnbelociJas forll
das povoações de 3,000 metro~ para cima.

~ 8:0 Do cada mascate vindo de fora do municipio
com generos dos mencionados em qualquer / dos para-
graphos L., 2." e 3 .• , pal'a neste l~ll1I1icipio mascateal': na
cid.l.de, 10U$000, fora de11a, 80$000. . .s 9.0 Sera considerada mascat') de fora e sUJel~l'l:
ao imposto do p:lragrapho antec~d?l~te, qualquer pessoa.
que com negocio pal'u esle mUlllclplO ~e passar.

Si, porolll, permanecer ne11e por m<.usde um anno, será
então consiuemda nogociar.to do lugar.

Na ordem tambem de masca tes seril considerada a pes-
soa do termo que gerir dentro do referido tempo casas de
ner'ocio nas condições acima menciona/Jas, em que fOI' into-
re~sada outra ~asa do negocio de municipio estl'anho.

~ 10. De caua mascate dos goneros mencionados nos
paragraphos l.", 2.' e 3. o, residente nO"tormo fIU? o~ tirar
no municipio ostl'anho para os vender neste: no dlstl'lCtO da
cidade, 80$000, nos ou tros, 60$000.

~ 11. De cada mascate residente no termo que nego-
ciar nos goneros mencionados nos paragraphos 1.',2.' e 3.',
tirados em casas do termo ou direclamente na Corte,
20$000.

Art. 168:
~ l. o De cada botica:na cidade, 20$000; fora, 10$000.
~ 2." De cada ca~a 010 que se veu,I.-rem drogas me-

dicinaes: na cidade, 30~000, fOI~a, 10$000.
Art. lG9:
~ 1.0 De cada mascato de OUI'Olavrado. prata. ou pe-

dras preciosas: sendo de fora do municlpiu,GO$OOO, do mu-
nicipio, 20$000.

S 2.. De cada mascate de sellins e silhõos ou outros
quaesquer arreios.' sendo de fora dJ m unicipio, 40$000, do
lLunicipio, 10$000.

S 3.' Da cada mascate de ca~çad()s: sendo de fora,
20$OUO, de dentro do município, 5$000.

Art. 170:
~ l.0 De cada advogado que assignar papeis neste

foro, accusar ou defender perante o jury: sendo de fóra,
50$000, do municipio, 10$000.

S 2,. De cada solici tador de cu usas, 5$000.
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S 3.. De cal'todo de orphãos, 20$000, dos de 1.. e 2. ~
bbelliães, 10$000.

1) , ,In registro do hypotIH)CaS, 5$000. .
S 4." 1)e cada ca !'torto do subdelegacla e de paz dos

distnctos fora da cidade, 5$000.
Al't. 171:
SI." Do carla dentista, q ualq 1101' q uo ~eja o ~ystema

que use: sendo de fól'a do llluniciplO, '10$000, do munici-
pio, 20$000. . .

S 2." De cada ret!':1tlsta,q ualq UOI' flue SO.plo sys tell~a
de que liSO: sendo de fóra do munlciplO, '10$000, do muni-
cípio, 20$000.

Art. 172:
S LO De cada officina de relojo(Jirci/na cidade: sendo

de fllra, 30$000, tio mUllic~rio, 10$000, e nas outras po-
voações, 5$000. .... .

S 2." De caJa offieina cIofogo~ artlficlaes, no dlstl'lctO
da cidade ou no do ~óra della, 10$000.

Art. 173:
S L" De ca(ia tenda publica ou particular de m:trci-

neiros, sB1leiro" ou ourives: na cidade, 5$000, fora da
cidade, 3$000.

S 2.° De cada ten(la puh1ic~ ?u partic~lar d.e alfaia-
tes, sap:t1oiros, ferreiros e caldelrelros ou pH.:helelros: ua
cidade, 4$000, fora, 2$000.

S 3.° De earlacaldeíreil'o ou piche1eiro vindo de fora:
UI) 1.0 anno,?OS000, uos dl'mais, o ll1e~mo que os do lugar.

Art. 17.1. 1)0 cadiL fubrica de ferro que tl'abalhar
com clOtlS ll1artellos: tendo mais ele um escravo ojficial,
1(,$000, sem escravos ollkiil()s, 5$000; as do um só martello
e sem e~cra \'o~ t)jficiacs. :.3$000.

S 1.0 De cada engenllo de serra que serrar para ne-
gocio, 10$000.

S 2.° De cada engúnho decanl1a moviclJ por ag~a que
fabricar assucar e nguardente, 1:2$000; n:1o fabricando
aguardente, 8~000.

S 3.° Sendo movido por bnis ou outro qua1qu~r quu-
drupede: fabricando aguanlcnte, 8$UOO; não fabricando,
4.000.

S 4.° De cada moinho: nos sulmrbios da cidade, 2$000j
nos de outra qualquer povoação do termo, 1$000.
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~ 5.° De carla carro empregado na condl1cção de ma.
teriaes para comm81'cio, nl\ cidade, 5$000. E tendo mais de
um do lllesmo dono, 2$500 subre cada um que accrescer,

Art. 175. De cada pessoa que tirar esmolas para
fe~tejos religiosos: sondo de fora do muuicil'io, 10$000, do
1I1ullicipio,1O"liOOO.

Art. 17ti. De cada casa de bilhar ou outro qualquer
jogo !lcito, 20$000

Art. 177:
SI." De cada 11ot,,1 ou hospedaria na cidade, povoa-

ções e estradas, 5$000.
S 2.0 Do cada rancho de tr0pa, fJ$OOO.
S 3.0 De cada pasto fechado Il()~ suuurbios da cida-

de, em quo se receuer animaes POI' interesse, 5$000. Ficam
porem isantos desta taxa os pastos dos rancheiros já tri-
butados.

S 4.. De cada botequim POI' occasião de reuniões ou
festejos religiosos, mesmo que seu dono seja negociante: na
cidade,5$OOO, no,; outros Iugares de povoaçõús, 3$000.

Art. 178. DI.l cada agunciador de ct)ntl'atos onero-
80S de sociedades 1tnonymas, de segurança de vida, de pro-
priedade &. 100$000.

Art. 179:
S 1.0 D3 carla espectaculo do circo olympico ou

outro semelhante, de que se pague elltrad<1: por uma
noite, 20$000.

S 2.° De cal\a espectaculo theatral, de que se pague
entI'ada, 10$000.s ao De cada espectacul0 dtJc10 por intercsse, por
meio de ;.;ubs(;ripçõ'1s ou SO('(8:>, Clll lugar publicu, 10$000.

S 4.° 1)13 c;lIla toc:adol' de realojo, harpa ou ll1 ,Slra-
dor de hauilidacL:s .de macacos &: na cidado, 20$000, nas
outras povoaçõe~, 10$000.

S 5.° Licença para jogar-se entrudo, na forma do
art. 120: de cada f,'milia, 51000.

S G.° Toda a pessoa quo inconor na mnlta do pa-
ragra pho antp.ceden te e uüo esti ver t'm ci I'CU mstancias de
pagai' em dinheiro, a pagará em prisào, na razão de um
mil réis,

Art. 180:
~ 1.0 Da cada um criadol' de gado vaecum, eavallar
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óu muar, possttirldo dó vinte cabeças para cima, do uma so
especie ou promiscuamente, 5$000.

S 2.. De cada pe3soa que refizor para negocio de
tl'Í'- beçaspara cima de gado vaCCUIll, cavallar uu muar,
de 'iÓ o~peci8 ou profi:;cuulOente: até cem cabeça',
5$00 !li para cima, lO';OO~. . ...

S I)e cada besta pau1Lsta vendlda no mUlILClplO,
2$000; & J crioula, vinda de fOl'a (~o municipiu, 1$000.

S 4. Licença para ter-se malS de duas vaccas de
leite o anuo inteiro nesta cidade. de cada urna, 2;'000.

S 5." Licença para criarem-se 'soltos, :lO"ta cldad.~,
carneiros cabras ou porcos, 10$000. A este IInpusto nao
esta sujeÚo quem tiver uma cabra de leite para. crianç,:s,
ou um a dous porcos para engol'uar.

Art. 181:
~.ü,' S L" De c~da c~rtume ?e sol1a,. nU:lc.a dentl'o ~a
cidade, que curtIr ate 20 lllelOS por anno,.2$000, e de ,..0
para címa,5$000. . . " :s 2." De cada moia de sol1a vmdo de fora e vendIdo
neste termo, 100 réis. .

S 3." De cada barril de aguardente. vmdo dá mu-
nicípio di verso, e ne3to \'endido, 500 róis.

S 4." De cada 15 kilos ~e.rumo, vindo do municipio
estranho o neste vendido, 500 réls.

S 5.. De cada éabeça de gado vaccum que se ma tal'
para negocio, na cidade oU fora. 1$000.

Al't. 182. Os impostos sobre aguardente, sol1a,
fumo, tropa brava, espectaculos e mascates ficam a cargo
dos fiscaes em seus dltitrictos, em falta do procurador,
a quem prestarão fiança, os quaes perceberãO a met~de da
porcentagem sobre o que cobrarem, pal'a o que tora, cada
um em seu poder um quaderno de tallões, e prestara con-
tas ao procurador de tres em tres l1le~es. ,

Art. 183. As licenças dos artlgos menclOnados va-
lerão dentro de um anno financeiro da camara, que se
contam de L" de Ja.neiro ao ultimo de Dezembro.

Art. 184. Quando os impostos municipaes não fo-
rem pagos de prompto nas epuchas marcadas, proceder-
se-ha executivamente â. cobrança dos. tr~eSIllo~, como se
procede a respeito de unpostos prov!llclaes.. . _

.Art~ l85. O.~cdita~s (1,\ camara que contiverem dlS
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posiçues a<1ministl'ativas ou policiaes e com minarem ~e-
nas com a declaração de que ficam fazendo parte ~as
po~turas, dependem de approvação da. Assemblea Legls-
lativa Provillcial: ontretalltu prodUZirão todus os seOs
effeitos legaes e terão inteiro vigor por um afino, con-
tado da data da resolução da camara, sendo approva-
dos pelo Governo.

Art. 186. O regulamento para a boa execução de~-
tas posturas, na parte l'elativa a contabilidado, escn-
pturação o arrecadação dos im postos, ou quaesq uer rendas
municipaes, dependerá da approvação do Go\'erno da
Provincia. '

Art. 187. Ficam re\'ogadas as postnras ou qnaesquer
disposiçõos em contrario.

Man(lo, put'tallto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execnç,io da referida Resolução pertencer,que
a cU:llpralll e'façam cumprir t,lo inteil'amente como nclla
se coutem. O Secretario desta Provincia a faça i:nprim:r,
publicai' e correr. Datla no Palacio da Pl'esidencia da Pro-
vincia de Minas Gel'aos, em o primei! o dia do moz de No-
vembro do Anna do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentus e oitenta e um, sexagesimo da.
Iudependencia e do Imperio.

JOÃO FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS,

Para V. Exc. ver.
Luiz Jose de Oliveira a fez,

Se11ada e publicada nesta Secl'elaria aos 4 de Feverei-
ro de 1882.. .

Candido A ttgusto da Cruz.

RESOLUÇÃO N. 2873-DO 1.0 DE NOVEMBRO DE 1881

Approva ag posturas da Cnmnl'a Municipal da Cidade do Turvo e
contem o regulamento para o encanamento d'!lgua potavel da.
meBma cidade.

O Doutor João Florentino Meira do Vasconcellos, Se-
nador do 1mperio e Pre~idente da Pl'ovincia de Minus
Gill'a(~s: Faço sabor a todos os seus habitantes, que a
Assemblea Legislativa Provincial, sobre pruposta da Ca-
mara Municipal do Turvo, decretou a H.esolução seguinte;



vamen te, do conformidade com as leis e regulamentos gé-
raes e com as alçadas.

Art. 11. As licenças para a continu:!.ção das casas
de negocios, officinas e profis-õos senta concedidas ~Io 1.•
de Janeiro at) ultimo de Dezembro de cadu anno. O !lupe-
trante e 0brin-ado a mostrar ter pago osc1ireitosgerlles, pro-
vinciaes e in~postos municipaes a que estiver sujeito.

Art. 12. As licenças de que tratam estas posLUl'as se-
rão concedidas: na cidade, pelo presiclento da camal'u, e
fora, pelos juizes de paz. .

Art. 13. Da conCessão ou dellGgação das] [cenças
poderão as partos que sentirem-se aggravadas, recorrerem
para a camara reunida, instrull1do sua queixa ou aggl'avo.

Ar't. 14 O anno financeiro municipal contar-se-ha
do 1.. de Janeiro ao ultimo de Dezembro.

Art. 15. Oproducto das multas e licenças será em-
pregado nas despezas da camara.

Art. 16. O producto das arrecadações pertencentes
ao cofre da camara municipal soni recd)ido pelo procu-
rador ou agentes que, sobre proposta e responsabilidade do
mesmo prourador, fOl'em nomeados pela Citlllara.

Art. 17. A advertencia que se huuI'er de fazol' para
o cumpl'Ímento de qu,ilquer disposiç'iO d\:lstas posturas, sorá
feita pelo fiscal ou por um su IJplénte em exercicio ou or-
denado pelo juiz de paz, por intermedio do I'e,;peetivo es-
crivão ou offieial deJustiça, que passará certidão de haveI-a.
feita.

Art. 18. O fiRcal ou supplento em exercicio, sempre
que sahir e andar em cumprimento de seus deveres, po-
dera. ser acompanhado do escrivão elo juiz de paze de um
omcial de justiça, que requisitariLcla autoridado cio respe-
ctivo tdistricto.

Art. 19. Os fiscaes promoverão semp~e a hoa execu-
ção destas posturas e velariio para que sejam fielmento ob-
servadas.

Art. 20. A disposição do artigo antecedente não tira
aqualquer do povo o dil'eitode denunciar as c:Jntravenções
ou infl'acçõas, na forme da lei e disposições em vigor.

Art. 21. Nos processos de iufract;ões que, a reque-
rimento do encarregado da arrecadação municipal, forom
intentados o em que este decahir~ a C:Ullara pasará as cus ••. ~

'l'lTULO 1.6
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DlSf'OSrçi)ES GERAES

Art. 1.. !-Ia contravcnção ou infracção, 'quando se
não observa o disposto em qualquer ariigo ou paragrapho
destas posturas ou E:dituos quo dellas façam parte. Contra-
v8ntor ou infrilctor ó o que commelto cúntmvonç'\o ou
infracção. .

Art. 2.• Não serú impostapenna do pr.isão!.. mu~ta ou
ohrigaçtl0, quo Il,10 seja estabelecida em qu:..,quer artigo ou
}l:ll'agl'apho ou Gdita~s d.estas. postul'as. .

Art. 3.° lIa relncldcnclU, quando o contravcntor Já
tiver sido eOndGIlltludo Beste m'.lllicipio POI' ter commet-
tido cOIltravcnção ou infracçfto da mesma natureza.

Art. '1.0 Quando o multado nã!) tiver meios de pagar
a muita a que estiver sujeito, ou não der fbdor ic\oneo em
4S horas, será cotrllllutada em prisao, contando~se a um
mil réis por dia; estalldo preso, porem, será solto, logo
que most,'(1 ter pago a multa. .

Art. 5° Quando o multado apresentar fiador Idoneo,
será a fiança aceita pelojuiz de paz, assignando o fiador
um prazo razoarei para pagamento ela multa, custas e
mais despezas que houver.

Art. ü ° Qualldo a multa recahir sobl'e escravo, ílorá
o selllwr, ou aquúllo em cujo poder ou poss.e estiH:r o es-
cravo, ob:'igatlo ao pagamento da mesma, CURtas e despezas
que llOuver.

Art. 7.° Rocahindo a multa souromenorf:ls,ou pe~soas
a elles equiparadas pelas leis em vigor, serão os paes, tu-
tores ou cUI'ac\ores obrigados ao pagamento, na forma elo
artigo antecedonte.

Art. 8.° A multa ou qualquorponu estauelecidil. n('s-
tas posturas não exime ? cOI~tr.'avelltdr de pa~al' o ro,;pe-
ctivo imposto a que e"teJa sUJ81to, e nemde satlsfazor o du-

. 11l!1Ocau.si1do. ,
Al't. 0.° O prace,so da infracç,Io de p_osturas ê o

detor,llinar!o no art. 45 do Regulamento n. 4~2.1 do 22 de
Novembro do 1871.

Art. 10. A cobrança judicial da divida activa, \il~.
Oitos e mult,\s da carnara municipal. será. feita exeçu ti-p . - . .



DO AI.INIIA~IENTO E EDIFICAÇ ÃO.

Art. 32. A camara nomeará os alinhaclores que forem
necessarios para esta cidade o freguozias de fora. e em falta
destes sorvi rão os fiscaes.

Art. 33. Aos a!inhadores compete:
:3 1.0 Alinhat' e perfilar os edificios 011 obras.
~ 2' Velar para quo em qualquer serviço qUH se façil,

não se (le;:;vie das plantas ou instrucções que 1'01'1'111 apre-
sonh'1as pelos fiscaes em seos districlos por or,:elll da
camara.

Art. 34. O alinhar\or teril em cafla edificío quo a]i-
nhar a quantia de 2$000, paga pl~lo proprietario ou (]on?
da obm; excepto si o alinh'llnento for de uma rua nova,
a qual neste casq será paga pela camara.

Art. 35, O alinha(lor qno não observar o disposto no
~ 2.0 do :ll't. 33 destas posturas, incort'orá na multa de
10$000' a 20$000. alem da.s dospczas que sr, llz8rem COI11 a de-
molição ou levantamento da obra. até ao ponto em quo
se achava quando foi feita ou demolida.

Art. 30. Na cic1ac]eo povo~çõos nãl) Re poderá, sem aI (
n!lamento, edificar, reedificar ou fazer qualquer concorto Ou
obra na f['en te das ruas, praças, largos elc, sob a 111 uI ta

TITULO 2.'
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contrato, se assignará um p!'a7.0 razoa,.)\ no contraventor,
o o mesmo se fara para cumpril-o.

Quando, dopois de findo o prazo marcado, a obriga-
ç[o n<1.o for satisfeita, mandará a C:\lmua fazor ou ~Ies-
fazer, à custa do contraventor, contra (l qual se procedorá
oxectltivamen te.

Art. 30. O fiscal ou procu radar fItiO for negl igl3nte
no dosempenho 1]0 seos deveres, sofrerá a multa de lO~OOO
a 30$000, que Rel'á imposta pelo ilresi.\ünte da. carnara.

Si dessa nogligoncia resultar proj uizo ao cofro muni-
cipal, sera obt'igado a indemnis:\l-o, podendo, tanto em um
como om outro caso, recorreI' PQI' oscripto à camara rounida.

Art. 31. A camara poderá autori~ar o [lresidlJllle a
despender, no intervallo de cada sessão ot'llinaria, o (1'10 jul-
gar necessario. davenda o procurador l~presenlar a conta
documentada 110 sua imporlancia no primeiro dia de cada
sessão ordinaria, a fim de ser commissionada.
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tas e as haverá do mesmo encarregado, si por ventUl'a
tivel' este abusado ou sido negligente.

Art, 22. i'\os pl'oces~os do infracções, quando os con-
traventores forem conllemnarlos e appellarem para o juiz
de direito Ja comarca, o procul"a,lol' da camara procurarà
obtet' vista dos autos, e os arrazoará, cnn.forrne o direito,
allcgando o requerendo o que for conveniente, ..

Art. 23. O fiscal ou soo suppl(~nte em exerCICIO. no
primeiro dia da cada sessão ordinaria, apresentará á ca-
mara um relato rio circunstanciado em que, com as in-
formações obtidas, dará parto do seguinte:

:3 1.0 De todas as contranmçõGs no municipio e das
multas que houverem sitio impostas, bem como dos autos
que houverem sido rV11ettidos ao procuradol'.

S 2.° Df) sel'viço que houvel' feito nas C:õlnstrucções
publicas e asseio das ruas e pl'aças, dem()nstranJo suas
necessidades e os meios que propõe-se de as realisar,
nã, só deu tro da cidade e povoações, c')mo nas estradas
Illunicipaes,

Art. 2.1. Para 0 exact.o cumprimento do art. antece-
dente, cal]a um dos riscaes dos distl'ictos ele fóra relatará
ao li~cal da cidade todas as conü'avençõcs e as multas
que houverem imposto alé ao dia 30 dos mezes de Março,
Junh'). Setembro e Dezembro.

Art. 25. O fiscal e agentes fiscaes, tendo conheci-
mento de qualquer infl'Ucção,.lavrarúõ um auto circunstan-
ciado, que serà esc;'ipto peio fiscal,de sua freguezia. e o as-
signal'á com duas teslemunhas, remettendo-o ao procurador,
para que proceda de conformidade com as leis e regu]a-
men tos geraes.

Art. 2G. Qnalquer cidadão que. tendo presenciado ar-
guma violação das posturas, for chamado pelo fiscal para
assi"'nar o auto como testemunha e se recusar, será mui.
t<l.(] 0° na metade da muHa pecuniaria imposta no art. vi,)lado,
lavrando-se neste caso um auto, quO' será assignado pelo
fiscal e testemunhas.

Art. 27. Qualquer quo desobedecer ou desat.tenilf'1' ao
fiscal em acl0 de soo otIkio ou exp.rcicio ,]n SU;lS funcçõ :s,
por pillavras ou qualquer outro modo, soffrera a multa de
lO~OOOa 30$000 o pl'isão tle G a 8 dias.

~ Art. 28. Todo aquello que commotter reincidencia,
sofft'erá o duplo das penas estabelecidas no art, ,iolado,
excepto nos casos expressos nestas postu raso

Art. 20. Para começo da obrigação de fazer ou des-
azer. imposta por estas posturas ou por 'qualquer lei ou



de 10.~OOOa 20$000 e pena de ser desfeita a obra à custa dJ
dono ou proprietario, si otrender ao alinhamento.

AI't. 37. O alinhador niIl) alinhara ediflcio concerto ou
obra, sem que primeil'amente ° pl'oprietario o~ dono upre-
tentp ..lhe a respectiva licença, sob a multa de 10$000 a
20$000.

Art. 38. As ruas da cidade e povoaçõ~s terão de lar-
gura 45 a 60 palmos.

As praças, l'Ocios e largos serão quadrados. sempre fIue
o telTono o pel'mittir, ejtel'ão nunca menos de 200 palmos em
quadro.

A' camara compete doclarar os lugares que servirão
de praças, l'ocios e largos.

Al't. 3\). As casas que se construil'om ou reediflcarem,
nunca torão meno~ de 18 palmos de pé :lil'eito, contados do
um p~lmo acima do nivel da rua, isto e, do nivel da l'ua
'ao assoalho.

AI.t. ,10. As ca~as serãl) unidas entre si, e quanrlo on-
tt'e oll:ls hnu VOI' in ton'allo não eXCedEll'a est.e a oi to pa 1_
m!'s ou a (Iozl', si forem assubradadas; nest.e caso, os mo-
radoros devflrão a';SElntal' canos conductol'es de anuas
pluvi;t,,~ para qu~ e~ta'l n;lo ofli'ndarn as par :de~ I'e~p('ctivas.

Art. 41 A s casas de sobrado terão em cada an-
dar ali.nl'a de 18 palmos, como no art. 39.

;\ rt. 42 Nenhuma porta ou janalla se farà nos
outões das casas, excepto quando Ilerem para os res-
pectivos pateos ou quintaos.

Art 43 O.~t(Jl'renos abertos entre os edificios no
arruamento serão tapados por seos don s ou inquilinos,
com muro de 8 a 10 palmos de altura, rebocados, caiados
e cobertos de .telhas.

Aos infractores dos arts. 39 a 43 multa de 20 '000
a 30$000.

Art. 'H. E' expressamente prohibido. nas entradas
das casas, nas ruas e praças. da cidade e povoaçõas. a
a construcção de escadas ou degl'úos de qualquer altura
que s ''l.rD, sob a multa de 30;:;000 e obrigaç:l,) cle serem
desfeitos à custa do proprietario ou dono da obra.

Art. 45. A camarn. marcará prazo ra70avel para,
sob a pena do art. antecedente, serem demolidos as
escadas ou degl'úos jà cxisten tes e de que falIa o refe-
rido artigo.
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Art. 46. E' prohibido nas ruas e praças da cidade
e povoações a constl'ucção de c'Jsas cobertas de (;apilll
ou palha, estribarias e senzalas, sob a multa de 20$000,
al,im de ser a obra demolida.

A camara marcarú um prazo l'azoavel para os pro-
prictarios substituirem por telhas O capim ou palha das
casas existentes, sob a mesma multa.

Art. 47. E' permittido aos proprietarios fazerom
jardins na frento de suas casas ou propriedades. nas pra-
ças e brgos da cidade e povoações, nos trinta palnlos
contados da parede ú linha geral do arruamento.

Art. 48. Os pl'oprietariüs das ca~a,; siluadas nas
praças, largos e ruas de mais <le 39 palmus de largura
S:10 obl'igados a plantar na fl'Cnte das mesmas. COIl-
fnl'fne o alinhamento que fOI' dado pclo fiscal, ar"ol'ed()s na-
cionaes ou estl'nngeil'os, conforme as instl'ucções da ca-
ma ra, sou a 111u!ta de 15$000 a :30$000.

Art. 49. A camara, alem (la arborisaçfio que os
proprietarios são obl'igados a fazel' na fl'cnlo do sua" c:tsas,
arborisarà 08 centros dos largos o praças o hem a~silll a
frente das casas dos que forem notorianwnte pobros.

Art. 50. O" proprietario~ na cidade o povoaçõe., sfio
obrigados a calçar <16 pedra rlOllS metros lia frOld:o do
suas casas, nas I'uas, pl'aças e largo,;, e a f:lzel' passeios de
llTl,aO de Jal'gura, súba multa de 10$000 a 20$00.

, AI't. 51. O arrondatario ou O quo obtiver li(;ença
para alevantamento de qualquer oura eUI terreno pl'llpnO
municipal, e obriga<lJ a principiaI-a dont.ro de I1lll a!lIlO (;011-

tado da data da mesma licença. Nilo o fazondo, entu'1do-so
quc tem renunciado o direito, e o terreno volta ~() nso pu-
blico. A camara poderá, por motivos JUStos, pl'oj'()gal' JJUI'
mais 11m anno o pl'azo. Quando dous ou mais individul)s
requcl'erom ao Illesmo tempo um só lugar, terú preff:lrencia
aquelleque seobrigar a fazrr a obra COllJ lllais olegancia.

Art.. 52. Quando qualquer cdificio ou OUI'<1 estiVGr
em estado de ruina, apl'e~entand() imminente perigo, será o
seu proprietario ou inquilino avisado para o demolir, C(>I1-

ertar ou reconstruir. 'oh a mnltade 10$000 a 30.;000, con-
ra os quaes se prtJcN!eni. como dotonnina o art. 29 destas
posturas.



CAPI'r (1LO '2. li

no ASSEIO E L1MPEZA DAS RUAS,L,\RGOS E PRAÇAS

Art. 53. E' prohibido nas ruas, largos e praças:
S 1.' Entulhar as ruas.
S 2.0 D\J~x.ar correr illlmun<iicias pelos esgotos e

boeiros.
S 3.0 Lançar anilllaes mortos nas ruas e praças pu-

blica~, soba multa de 10$000 a 20$000.
Art. 51. Os materiaes destinaJ.os para a construcção

ou reedificação dos predios ou concertos das ruas :;ó pode-
rlíO occupàr a metu(le da largura destab,e nas noites escuras
o dono ou oncal'rtJg:l<lo da obra dllvera COlbervar até às
10 hOl'as urna luz que illuminu a parte entulltada, sob a
multa d\1 20$000 contra o infrador de cada uma destas
disposições.

Art. 55. Ninguem poderà fazer escavações nas ruas
e praças e tirar dallas terra ou ,;.rêa, sob a multa de 20$000
a 30$000 e obrigaçiío de entupir as escavações e aplainal'
a rua,

Art, 56. l' Idos os proprietal'ios, e inquilinos na au.
sencia destes,são obrigados:

S 1.0 A conservar Iimpas e degembaraçarlag as tes-
tadas desuas casas, sob l multa (le 10,SODO a 2(HOOO. POl'
testada entendo-se a calçada da que trata o art, 50 desla~
posturas.S 2.0 A caiar até ao dia 1.0 de Março a fl'enta de suas
e muros, sob a multa de 10$000 a 20.$000.

'lTl'ULO 3,'

CAPITULO 1.0

DA. llYGIENE E SALUBRIDADE PUBLICA

Art. 57. Só no matadouro pü.blico, cuja localidade
será designada pela camara fóra do recinto da cidade e
rovoações, poderão ser mortas o esquartejados as rezes das-
tinadasao consummo,e el'ahi poriarão seus donos conduzil-as
para as vender a retalho onde lhes convier, com tanto quo
o façam em lugar patento onde se possa fiscn.lisar a limpeza
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~lo talho, qualidade da carne e fidelidade dos pesos, sendo
111cursos na multa de 15$000 a 20$000 os infractores de
qualquer destas disposições.

Art. 58. Não se matará rez alguma, sem provio ex-
ame do fiscal, sob a multa de 10$000 a 20$000.

Art. 59. O cortado r ou açougueiro que subtrahir a
carne ao exame .do fiscal, incorrerá na multa do 10$000, e si
a carne subtralllllaaa exame do fiscal for vendIda em es-
tado de putrel'acção, o cortadorlou açouO'ueiro sofrerá amul-
ta de 30$000 e prisãO por 15 dias. o

Art. 60. O matadouro e açou('ues serão conservados
com p~rfeilo as~eio o lavado aquell~ uma hora depois de
concluldo o serVlço do talho, e e,tes dua,; vezes na semana
pelo menos, sou a multa de 10$000 a 20$000.

Art. 61. Ao que talhal' para consumo publico ga(lo
doeo te, ou !~Ol'tO som que o tenha sido para talho, lllulta de
20,,'000 a 30$000 e 8 a 15 dias de prisão.

Al't. 62. A rc.z não sera mOI'ta, sem que tenham pas-
sado:; 24 horas depOIS que chegar aO curral, onde haverá.
agna limpa para o gado bebar, sob a multa de 15.000 a
20$000.

Art. 6~. E' p['ohibido \.lOS quintaes ou patoos:
S 1 o Ter c')['turnes de Cf)lll'OS e outras manufactu-

ras prl'jtl(liciaes à sauele, e bem a,sim ter nos mesmos lu-
garos cloacas e clliqueiros, que incommodem os visinhos: o
infractor rle '1ualfluor destas disPI)siçõos incorrera na multa
de 20; 000.

S :2,0 NelO dar prompta expediçãO as aguas esta((na-
(!as no proprio prec1io ou impedir a expedição das mosm,~s !la
pre,lio visinilo, si correI' pelo seu: lllulta de 20$000.

S 3.0 Matai' peixes com veneno: multa de :W$OOO.
S 4' Ter eXJlostos à venda goneros alimenticios

sol idos ou liquidos, já detoriorados: multa de 20$000, alel~
de serem lançul!os [Ma, si, a juizo de peritos, forem Iloci vOs
a sauelo.

S 5.0 Falsificar e.'se3 e Outl'OS genaros de commercio
mistuI'3ndo-lhes substaneias extranhas. com o fim le allg:
mental' o peso, volumo ou quantidade: mult l de 20$000
a 30$000. .

Art. G4. Os juizes do paz nos seus distl'icto:; com
~cu cscri\'ão, fisc:t! o oflieial de justiça, visitar:i:o as' bati-
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a multa de 30$000conduzirem, solfrerão
prisão.

CAPITULO 2. o

fechado: multa de 20$000. São reput;ldos contraventores
deste arti{.\o os encal'regados ou parentes mais proximos.

Art. 72. São reputados contravent'lres do art. 69
destas posturas os sachristãcs e encarregados da admi-
nistração dos cemiterios.

Art 73. E' prohibido a entrada do pessoas COm
bexigas ou outras enfermidades contagiosas na cidade e
povoações.

Os que as
e oito dias de

Art. 78. Serão feitos pela camara os reparos do edi-

Art. 74. Nenhum medico, cirul'giilo ou hotieal'io
poder:\. curar e exercer dontro do mllnicipio a Sua pro-
fissão, sem que a cumura tenha conhecimento do seos
diplomas, q lIe sorilo registrados: os infractorcs serão
multados em 20. 000 e nas reincidoncias em 30$000.

O" estrangeiro, porem, alem da obrigação especificada,
tIeverii:o provar ou justificar a identidade de pessoa .

Art 75. Os botica rios que na composição dos reme-
dios faltarem ou excederem ao receitado, ou IllCSlllO sub-
stituirem um medicamento por outro, salvo nos casos em
que a arte phal'maceutica o permittir, scrão multados
em 20$000 u 30.•000.

Art. 7G. O boticario, alem do disposto no ~ 1. o do
art. OU, ob::.:ervarú mais:

~ 1. o S~) vcnclerú remedios, ú vista da receita do
facultativo, cxcepto, porem, si forem de natureza inno-
centes.

S 2. Aviará à qualqu~r hora as receitas quo forem-
lhe apresentadas, sob a multa de 30$000.

Art. 77. O boticario que compuzer ou preparar re-
mcdios com drogas jú deterioradas, será. multado em 30$000.
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CAPITUl.O 3.•

DOS I"ACULTATIVOS E BOTICARIOS
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c~s ê casas de, negoci~, ?xaminan,io-as por si e por profis-
slOna~s óu perltM, eXlgl1ldo a apresentação dos respectivo~
alvaras do lIcença. Esta:; vi~itas terão luO';u' ao menos Ullla
vez por anuo. o

Art. 65. O" negociantes e botlCll.ri0S que se oppuze-
rem ao e~allle de quo trata o artigo antecodonte,ou que não
apl'esental'cm all'ill'ú de licença, :>úl'ào Inultado" e11I00$000
e (J,exullle serú fdto independente de sua vontade pelo~
lUelOs legaos.

Art. 63. E' expI'essarnente pl'ohilJidú:
~ I.. Vender substancias \'enenosas a pessoas livres,

menores ou escI'avo'. ou qualquet' outro, som receita do
medico: multa de 30$000 e 10 dias de prisão.

~ 2,. InculGar-se alguom curador do certas molestias
ou enfermidade:> por segredo, feiiiço Oll oração: multa de
30$000 e 8 dia;; de prisiio.

Art. 67. N:lo poderiio ser empregaclas nas boticas ou
em qualquer casa de nogocio de generos de La necessidade
pessoas que tenham Illolestias asco rosas ou contagiosas:
multa de 20$000 a 30$000.

.Art. 68 .• Sempre que fOI' preciso, a c:amara pedirá
vaCCllla ao Govorllo, e nào havendo facult;l~ivo, servirão de
vaccinadures as pessoas le3"almente nomeadas. Tanto
aquelle como e~tas farão constar por editaes o dia,' hora e
lugar em que se tel'à de vaccinur.

. Art. 69. E' proil:!lirlo enterrar corpos humanos, na
Cidade e povoações, fÓl'a dus cemiterios p\lblicos. Os COI'POS
que se dorem â sepultura, deverão ficar abaixo da super-
ficie da terr.a pelo mellOS oito palmos: multa de 30$000.

Art. 70. São absolutamellto prohibiclos os enterr.:;.-
mentos i1entro dos templos da cidade e povoações: multa
(.Ie ~O$O~O. S:1:f) reput:ldos contraventores de'St'e artigo OS

fabl'lqu')lros, os procurado.r_es de irmandades, os parochos,.
os herdolros ou testamentell'ilS e todos os que COnSO!ltÍl'em

Art. 71. Nenhum COI'POfic..:ará insepulto por mais e
nem s~rá sepultado antes dl) 24 horas, salvo si inostl'al'
putl'efacção ou ter sido a morto proveniente de molesWl
contagiosa: muI ta de 20$000. .

~ unico. O cadaver do inn.ivicluo que houver succum-
hi do à. lllolo,tia l;ontagiosa, sera cond usido em caixão bou~



DA SEGURANÇA. PUBLICA

CAPITULO 2.•

lI1EDIDA.S PREVENTIVAS DE DAl\1NO

Art, 86. E' prohibido montat' em animaes brnvos nas
ruas e praças,ou galopar ou correr:l cavallo do redoas soltas
pelas ruas e pl'aças, sem ser por urg-encia ou a bem do ser-
viço publico: multa de 10$000 a 20$00.
. IArt. Si. E' prohibi do no .interior das povoações: fa-

b!lCar pol~'ol'a 'ou qualqu ~r obJecto. suscepti\'el de expIo-
sao: dar tiros durante o dia e a nOite: dar tiros de rou
queira e soltar buscapés: multa do 20$000 a 30$000.

Ar1. 8,13. São obrigados o carcereiro e o sac!ll'istão a I
tocar fogo, dando signal de illcendio em qualquer ediliciO:1
ou obra, logo que for este noticiado: multa do 5$000 a
10$000.

. Art. ?9. São .obl'i.gados igu~lmente a acudir ao lugax;
do lI1cendlO os carpinteIros, ferreiros ,pedreiros e jorna-
leiros: muI ta de 10$000 a 20$000.

Art. eo. E' prQhibido fazer folos ou la ços em terras

Art. 83. E' pr'ohibir!o pedir esmolas, sem licença
da camara, para qualquer invocação ou sub~cl'ipçi'iO, seb
a pena de 3 a G rlias de prisão e multa do 15$000 a 20$000.
Exceptua-so a l\.isericorJia c a~ irmandades do Santissimo
Sacramento, Passos, S. Sr,bastião, Dores, Mercês, Espiri-
to Santo e Rosario,colll tanto que não COl](!usalll imagens,
paineis, emblemas, estampas e bandeiras, salvo si for P' ra
o Espi ri to Santo.

Art. 84. Ninguom poderâ abrir casas de jogos liei-
citos, sem licença da camara. Nellas ou em qualquer ou.
tra ó expressamente prohibido os jogos de paradas: multa
de 30$000 o 8 dias de prisão.

Ar1. 85. Nãoseadmittirâõ naseU6USrle jogos os filhos
familias e escravos a jogar: multa de 30$000 no dono da
casa. Os contraventores soffrerão mais a pena do 8 dias
de prisão. ,
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CAPITULO 1.•

lj'ITULO 4.'
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fl.cio das prisões, calçadas e outras construcções em
beneficio commum, si a sua impol'tancia exceder noto-
riamente às forças dos obrigados a f:.tzel-os.

Art. i9. E' prohibido arruinar ou desmanchar qual-
quer obra publica ou parte della, o abrir encanamentos pu-
blicas ou particulares nas ruas, praças o largos, sem
audiencia do fiscal: multa de :30;'000,

Art. 80. E' prohibido deixar correr agua fora dos
regos, de maneira que damnifique as ruas, estradas e ter-
ras de cultura: o dono do rego será multado em 15$000.

Art. 81 Nenhum proprietario poderá impedir que
por sua propriedade passem e façam-se encanamentos para
conducção d'agua aos chafarises publicas ou particula-
res, uma vez que sej'lrn indemnisados do valor das bem-
feitorias que forem prúcisas damnificar ou destruir para
a factura do encanamento: multa de 20.000 a 30 '000.

Art. 82. E' prohibido:

S 1.. Cortar, arrancar ou damnificar os arvore-
dos plantados para o aformoseamento das ruas, praças e
largos da cidado e, povoações: multa dt,) 15$000 a 20$000,
alem de ser satisfeito o damno causado.

S 2. Arrancar ou damnificar postes para a illumi-
nação publica, e as grades que cercam os arvoredos, quan-
do ainda sejam necessarios para a boa conservação destes:
multa de 15$000 a '20. 000, alem da obrigaçtiO de recon-
struil-as iL custa do multa'lo.

S 3.u Si a deslruição ou damnificação dos postes,
arvoredos e respectivas grades for feita por animal, será
o dono deste multado na C[lI.antiade 15 '000 a 20 000, e
obrigado a pagar as despezas e valor do clamno causado.

13 4." Cavalgar ou transitar a cavallo sobre a tes-
tada calçada ou passeios em frentes das casas: multa de
15. 000 a 20$000, bem como aos que dirigirem ani-
maes carregados pela mesma testada.

13 5.. Lavar roupa ou qualquer vasilha ou objecto
nas torneir&.s ou chafarizes e na. nascente da agua encana-
da: multa de 15$000 a 20$000.
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n~o cercadas,ainda que proprias,sem preViam(llltosOl'Jmavi_
sados os visinhos confinantes: multa de 30$000 e obrigação
do serem desfeitas á custa do contra,ontor.

. Art. 91. ~'pl'oh~bido: lançaI' fogo nos campos PI'O-
pnos, sem tOI' feito acell'O de 10 palmos, ou do quo esteja
dIJ l'0~se, ~em previo aviso aos visinhos confinantes: quei-
lllllr a propia roça, sem ter feito aceil'o pelo menos de 20
f'al:l:o~, sem pal'ticipação aos vlsinhos contlnalltes. Quando
pela contravenção pa~s Ir o fogo aos ,campos e matos dos
visinhos, soífl'ol'ào os contrav(J'ntol'es a multa de 20$000 a
30$000, e indemnisal'ão o pl'ejuizo quo houvel".

Ar1. 02. As porcas da el'iar, cabras e cabritos que
vagarom ou andal'Gm soltos pelas ruas, serão appl'ehelldidos
pelo lheal, rec:)lhidos ao cUITal do conselho, e delle IHtO
sahil'üo, sem que o dono pague a multa do 5$000 de cada
cabeça, alem da despeza que fizer. Não sendo estes animaes
reclamados no praZl) de 2'1 hOl'as, serão arTomatados em
leilão, e o produc o recolhido ao cofrt3 municipal.

Al't. !J3. O.; porcos de ceva e carneil'os que vagarem
pelAS ruas, ficam sujeitos ás disposições dI) art. antecedente.

A I't. 94. Os cães que vagaml11 pelas ruas o praças da
cidade e povoaçãe", ser:1o mortos a bolas venenosas, ou seus
donos multados em 5$000.

Art. 95. Os animaes bravos que possam offender ás
pessoas, serão conduzidos presos, sOQ I a multa de 15$000.
E' Rujoi to á mesma m ui ta aq uelle quo conservar vaccas bra-
vas der:.tro das povoações.

AI't. 9G. O fiscal mandal'á tirar á custa da cnmara
os formigueiros existent'es no logradouro publico; o os
que oxistil'elll nos terrenos particulares devem. ser tIrados
pelos propriet~1'Íos, nos prazos que lhes forem marcados:
muHa de 10$000 a 20$000.

Art. 97. São pl obibidos no municipio os batuques,
ou cateretês, sem pro\"ia licença da autoridade policial, sob
pena de dispersal'-seo ajuntamento oser multado o dono ou
inquilino da casa em 20$000; na reincidencia tera mais pri-
são paI' 8 dias.

. A.rt. 98. DelJois das l~ horas d~ nau te, ê prohibido
todo ajuntamento tllmultllal'lO com algazarra e vozerias
llela~ ruas, caRas pu blicas ou particularesl sob pena ele ser

dispersado o ajuntamento, e multado o dono da casa, Inqui-
lino ou.aggl'egado om 15$000 a 20$000.

Art. 89. O ebl'io ou bebado encontrado na rua, pra-
ça ou outros lugares publicas ~erú preso nos dous casos:

1.. de achar-se em estado de fa~l~r mal a alguem.
2,. de correr perigo de não se poder acautelar de

qualquer lIlal quo po>sa-Ihe sobrevil', Preso que sej~ o
bebado, será entl'egue á sua familia, conduzido á sua casa
ou á de qualquel' parente ou amigo, e quando nenhuma te-
nha,. sera conservado em custod ia, em q nanto liuml' a be-
bede:ra.

,AI't. 100: . Os loucos o furiosos serà" entregues pre-
sos a sua famdla, e quando não a tenham, serüo recolhido.;
a casa que lhes for destinada, ou conservados em cust"dia.

A rt. 101. E' I pel'lni ttido !ta ver qui lU !Jotos, reinados ou
congados, que os escravos costumam fazel' em cortes dias
do anno, pI'ecedendo licença da autoridade policial.

Al't. 102. Qualquer que comprar a escravos ou' pes-
soas que não t(verom administraçlto do seus bons, objectos
ou co usas quo não costumam tel', 'som que haja autOl'isaçlto
por escripto dos sonhol'es, tutores OH pessoas competentos,
pagara a multa igual ao objecto cnmprt\do, com tanto que
não exceda ao valor de 30$000, o tera 8 dias de prisão.

S l.. Acoitar eSCl'aV0S fugid:Js, sem participação dos
seus senhores ou autoridade policial, dentro de 24 horas,
sendo mOI'adores no lugar ou na distancia de 2 leguas, e
de .48 horas .não sendo em distancÍ'l maior de t1 leguas, o
assim por dlant~, contando-se 2 leguéls por dia: multa de
20$000 a 30$000 e prisão de 5 a 8 dias.

S 2. GU:ll'dar objectos furtados por escravos: multa.
de 10$000 a 30$000.

Art. 103. O senhol' do cscra\'o, l'oceben(lo a partici-
pação do SI .• do 'a.rtigo antecp.dente, ó (!brigado a pagar
todas as despezas feltas com o oôcra vo, e a gra LitIcal' com
10$000 aos pedrcstes que o prendorem, alem das deJpezus
que so fizerem com a apprt3hensão.

A~'t. 101. E' pr~llÍbido inutilisar, rasgar ou arl':ln-
cal' edIta0'; que forl:Jm lixados nos lugal'l~S do cstylo por
ordem das autoridades, sob a multa de 20$000 a ;)0$000 e
5 a 8 dias de ,llrisiIo~
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ArL 105. Não havel'à espectaculo publico, S3111 pre-
,-ia licença da camara, sob a multa de 30$000.

ArL 106. São expressamm.te prlJhibidas as rifas de
quaLluer objecto ou planos, qUidql1er que seja o nome co~
(Iue seas queira acobertar; multa de 10$000 a 20$000 e pn-
S"lO de 2 a 5 dias. As loterias que nào forem concedidas
p"r autoridaoe competentelegislat:va: multa do 10$000
LI :?O$OOO e prisão de 4 a 8 dias. .

Art. 107 E' prohibido: escrever (listicos, letr01ros
oú pasquins nas portas o paredes, com tinta ou de qualquer
outro mudo em afronta a qualquer pessqa, o lançar nas
paredes ou portas . immun~:?:as de qualquer na.tureza que
sejam: venfler bebldas eS(llntuosas aos que estIverem be-
bados (lU trouxerem armas prohibid~s: multa de 20$000
a 30$000,

Art. 108. São armas prohibidas: pistola, bocamar-
te ou trabuco, clavina, c1avinote, rewolver, ospin-
garda, e~pada ou sabre, faca de ponta, punhal, navalha,
bengala de estoque, sovela, azagaia, fouce e quaesquer
outros instrumentos 'perfurantes.

Art. 109. Ninguem poderá trazer comsigo. qualquer
das ditas armas ou instrumentos, sem licença oa camara,
que custará. 15$000, .~lem da que,deverá impotrar da au-
toridade polLcial, sob a multa de 10$000, alem da perda
da arma, que será vendida em leilão, e o seu producto
fará parte da renda municipal.

Art. 110. E' pel'mittido, sem licença da camara: aos
f.ropeiros, carreiros,boiadoiros e porqueiro,~ trazerem f.'1ca e
sovela durante o effectivo exerci cio de qualquer destas
occup;cões: pistola, espada ou sabre aos ofllciaes. de
justiça' e autoridades palic,iaos em exe~'~icio ~ aos milLta-
res e mais pessoas que estiverem em dlllgencla a bem do
serviço publico por ordem de autoridade policial.

Art. lU. O carcéreiro ou quem suas vezes fizer à
obrigado a tocar recolher no sino da cadêa ás nove horas
da noute.

De cada vez que deixar de fazel-o, multa de 2$000.
Art. 112, Todo o escravo que for encontrado nas ruas

depois do toque mencionado no art. antecedente, sem
bilhete de seu senhor, serà recolhido à cadêa por 24 horas.
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CAP l'l'ULO 3. o

DAS ROÇAS E !lIATAS

Art. 113. Os saci os das fazendas de cultura e de
criar, contra ,a vonta(~e dos outros. socios não poderão:
empregar lIlalOr sel'vlço ou destl'lução relativamente às
suas partes:. fazer maior corte nas matas do que o quo
lhes competlrem,na proporção de suas partes: tor nos cam-
pos de cr'iar mais criuçàes do que a que puderem om
vista da referid'l proporção. '

Art. 114. A pl'opOrçilo do que trata o art. an tece-
dente será feita polo j.uiz do paz do districto, a requeri-
mento de qualquer ~oClO, com Citação das partes interes-
sadas, que gerilo ~)brJgadas a bxhibir seus titulas legali-
sados, para ~m vista delles so proceder it respectiva couta:
multa de 15)j)OOOa 20$000, sendo obrigado a satbfazer o
damno causado.

Art. 115. A disposição do art. 113 comprehencle as
fazendas ell1 commum e de sociedade, haveudo llellas ter-
ras de culturas e do criar .. Quando qua,lquer socio plantar'
em a~gun~ CaP?8S ou capoeiraS que estlverem em campos
de cnar, e obrIgado a tapar com fechos que offereçam se-
gurança e v8dem a en trada da Criação, wb pena de não
poder haver o damno causado: si quizer tel' animaos om
tO.."I'as de cultura 8l.n COlllmum, lias quaes houvol' planta-
çoes, é tambem obrIgado a cercar a p1allta<;ão de sou so-
ci,o CO~l~llUnte com fecl~)s seguro~, de maneira que :lão
du preJUlzo: multa de 1;)$000 a 20$000, sondo. obrigado a
satIsfazer o damno causado. .

Estas disposições são extonsÍ\ras, não S0 aos q uintaes
o hortas na cHlade e povoações, como om todo o termo.

Os fechos na cidade e povoações devem ser feitos da
muros,nas frentes das ruas, podondo nos fundos construir-
se cercas de madeiras de loi (que ofrol'cçam se:rUl'Ull ça)
nuncachunf'I'ada. o

Art. 116. Sem previo aviso aos vi~inhos confinantes
não po~erão fazer cercas ou qunesquer tapumes dlvlsorio~
nos ltmltes commU[lS 11:IS faZt3I11iasde cultura ou criaç,lo
multa de 10$000 a 20$000.. I

Art, 117. N~ caso de discordia dos confinantes sobre.
~ natureZí\ Q ~ual1dÇ\d~ dos tapumesl seraQ esto~ detel'mi~. - ~
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n:vlos por arbitros, nomeados a requet'imento das partes,
ou à I'c\,olia dcllas, om au(lienc;a do juiz de paz.

Os arbitl'os determinarão igualmonte prazos para co-
meco o conclusão da obm.

. O al'bit.rarno:1to, ho ologado pelo juiz de paz, terà
forç:\ de sen tença:

Al't. 118, As cercas e bpumos nos limito, dos pre-
dio~ Oll fa7.otll!as serão f<3itos ú custa dos proprietarios
confinantes. .

Fillc!o o prazo para começll (la obra, as pLlrtes do;
c,)Jlfinante:,; qua não 'lui7.er<3ll1,po(!ol'ão SOl' feib\s polOi!
outro; quo a i"so so pro:;tal'om. Estes aflnal aprcJscntarão
úquetlcs a co~1talIa, do~peza~ fdita~, co:n declaraç10 do;;
jOl'na03, su"tonto, fert'atncnta &, a fim de seI' paga, o C:\SO
neguem a s~lti"fllz'~r sua imp,)l'tancia amig;lVeltnento, pa-
garf(O mais nina mulb (lo 20$000.

Art. 11D. A lodos os fa7.endeiros ou proprietarios que
Qxtraviarem a cl';açflO que for achada em suas planta-
ções, terras de culturas ou campos, para outra faz0nda,
que n;(o sej'l do propl'io dono, multa de 20$000 a 30$000.

Art 120. Os proprietarios e inquilinos são obriga-
dos a limpar os l\rvorJdos que tiverem hervas de pas-
sarinho nos quintaes: multa de 15'000.

Al't 121. Os animaes vaccum, cavallar, muar, suino
ou lanigero que forem encontrados em pastos de fa-
zendas alheias que estiverem convenientemente tapados,
p3rcorridos os tapumes com os donos e confinantes, perante
tr0s testemunhas, si estas em sua maioria julgar quo
os tapumes estão bem feitos e seguros, e quo foram força-
dos pela criaçãO será soo dono ou confinante avis Ido.
em presença das mesmas testemunhas, de quo, si ella vol-
tar, serú entreguo ao fiscal respectivo: apprehendidos os
animaes encontrados, o appr0h'3n-or chamara o fiscal,
que lavrará o competente auto, as ignadl) pelo mesmo o
duas testemunhas. e serão recolhidos ao curral do con-
selho. onde poderãO ser roclamados pelos possuidores ou
donos, pagando a multa de 1$000 por cabeça o 300 réis
ao d,-~posital'io; e não poderão seI' entregues por este, sem
que o reclamante prove com documento do procurador
da camarn. havllr pago a multa e despezas.

Na reindc\encia pagarão O dobro.
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Os animaes depo~itados e não reclamndos nO pra
de 3 dias seràO arr~ll1atados em leilào. e o procueto r
colhido ao cofro municipal.

S L' S o confinantú, convid'ldo para per..:orrer
tapumes, não comparclcer, sará a vistoria f~ita mclSno s
sua presença .

S 2.0 Si forem apprehendidos animaes da c1a,
dos mencionados no art. antecedente em chacaras,
ças e plantações, tanto dentro como fora das povoaçCi
serào de mesmo modo rdcolllidos ao curral do conseU
e seos donos ou possuidores sujeitos à multa de Õ~!.O
por cabeça, alem das outras despczas, e da obrigaçãO
pagarem o damn~ causado.

CAPITULO 4.'

DAS SERVIDÕES PUBLICAS E ESTRADAS

Art. 122. Ninguem poderá tomar para o seo 1
qualquer parte de um terreno publico, e nem lhe ap
veitará o desfrut,) ou posse, por mais antiga que SE
sob pena do 2 dia. pri~ãu o multa. do 10$000 a 30$0

Art. 123. Nenhum proprietario imp,dirá que
suas terras façam-se estradas, quando necessal ias, sol
multa do 20,"000 a 30$000.

As estradas terão um leito de 16 palmos de largl
e desvio ou descortinamento de 7 palmos para cada la
sempre que o terreno o permittir.

Art. 124. Os proprietarios s,\o obrigados a dar c,
tos às aguas e immunclici;,s que damnifkarem, arruinal
ou tornarem incommodas as servidões publicas o qu
opp,lzcr pOI'qualquer modo, incorrera na multa de 10 .

Art. 125. Nos casos do artigo antecedente,}lr
der-se-IH'l. com moclera.;ão; os esgotos far-s(;-hãO S0 111 of[
derem as plantações e bemfeitorias, no lugar clJsign
pelo proprietario, SI não offJnder a servidão pnblwl.l

Art 126. Os proprietarios faz0ndciros farão pOI
sobre os ribeirõ s ou eorre'gos que n,10 tiverem maif
20 palmos de largura, por onde pass"tr a estrada 011
minhos, ainda que particulares, sob a multa de 20~
a 3u$000, alem de serem as mesmas feitas á sua CI

Jlão as fazendo nos prazos C1ue lhe~ forem ~~rc~do~.
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. Art. 12i. 03 caminho, pal'ticulal'es sorão coneOII•
t:1,los pelos mOmdOl'lJJ que deUos se servirom, l,<lteadus as
(lespezas nas pl'.lporçào5 das testadas de cada um. Si ar-
gu~n não cnmp!';r a obrigaçã:>, qualquer u(~llos pOllcrà fazel'
a limpeza ou concortos o haver düs outl'OS a coh corros-
pondento, na fOl'ma do art. 118.

. Art. 123. E' pl'o!tibido usurpar', tapar, mUllar, os-
tl'?llal', Gntulhar ou de qualqucr modo dallluificar ou ai'.
i ulll::r ostradas, pontos o caminho~, :lUlda quo do um só
mOl'ador, ou quacsquel' obras publicas: l~lU1ta (lo 30$000.

AI't. 120. Quando os rJl'.)l'rietarios o fazenduil'os uilo
pudcrem cumprir as obrigações i!npostas nos artigos 12G
e 127, P0l' excede.r~m iv, suas forças, o lbcal participara à
camar,l para auxiliaI-os, P'Jddllio autorisaç;Io ao Govertlo
quando for pI'ucis(), mandando fazel' o que for de urrrent,~
necessidade publica,o dando de tudo circumstanciadu c~nta,
acompau!tada dos documentos quo hou \'01'.

CAPITULO 5.°

VEr\D.~s DE GENEROS

Art. 130. Nos tempos de fome ou escassoz do rrono-
ros alimenticios, o,; donos ou conuuctoros de rronerosllo l.a _
noc?ssidaclo sã!) obrigados, sob a multa de 10$000: a con-
dU~Lr os gelleros aos lugar8s designados pola camara. o
ahl c~nsel'\'al-os pelo prazn que fôr tlxado, o qual não ex.
ce:lér~l de 21 h(,r,ls: a vendeI' ao povo os generlls pelo pr8ço
que ltvremonte conlr,1tarom, e quando não appal'oçam
c~mprarJol'os, pOIIerão vendeI-os a quem e ondo lhes con-
VIer. A camara declarara por editaos qnaos sejam os go-
norJS do 1. a neco;;sidade.

Art. 131. Nonhuma loja, titverna, armazem ou ca')a
em 9ue .so tenham ()XP.o~t(~a venrla quaesquor goneros, po-
dara abl'll'-se no munlclplo ou consenar-se abel'ta, som
licença d;~ caluara, quo annualmente se renovará, pela for.
ma prescl'lpta nestas posturas: multa ele 20$000 a 30$000.

Art. 132 0" pesos, modidas o balanças sorilo, antes
da abertura 'ia C:lsa, aforidos pelo aferidor C0111 o padrã.o
da camal'a: multa do 20$000 a 30$000 contra osneg0cian-
tes que Cllml'l,<~rell1ou venderem por pesos. medidas e ba-
!an~as não ~fel'ldas~ .

245 -
- Art. 1:33. Os fiscaes são obt'igados a visitar as

ca~as de negocio, e p:lra isso podirito o concurso do juiz do
paz: do que oncontrarem darãn parte a camara.

AI'l. 134. E' prohibido aos afúril!ores aferirom posos
diversos do padrãJl da camara. .

CAPl'fULO 6.°

DOS BE~S DO EVENTO

Art. 135. Pama arrecadaçãll dos bens do eventoser:lo
obsel'l'a,las as respectivas dispúsiçõos o~lalJOloc;das na Lei
Pl'ovincial n. 251G de 13 (le NovolJibro do 1878. U Jlro~
ducto destes bens faril parte da renda municipal.

CAPITULO 7.°

InlPOSTOS MUNICIPAES

Art. 136. A camara é autor:satla a arrecadar, (ln-
rante cada anno financoiro municipal, as seguintes contri-
buições:

S 1.0' De cada um mascate que vendor obras de ouro
ou pedras preciosas: não sendo moradpr no munieipio,
100$000, esendo, 50$000. -

S 2.° De cada um mascate quo vender faz6nlla srcca,
miudezas, more ou não no municipLO, 50WOO. Exceptua-:-:o
desta disposição o que, tendo casa ( e negocio. pagar imposto
(le um ,;dos dous SS seguintos, o qual somento pagar(l
25$000. .

S 3.• Do cada umacasa de negocio em quese vondo-
rem conjunctamente fazenl\as seccas, forragens, miul!ezas,
louça, molhados e generes do paiz o de fora delle, 25.;000.

S 4.. De cada u ma ca~a em qno somen to so vend()rom
fazendas seccas, ferragons, miudezas c louça, 20$000.

S 5. De cada uma casa om que somente so Tonderem
faze'nelas seccas, 15$000. ..•

S 6 .•. De cada uma casa om qne se vendcrem muI !la-
dos, ferrag(ltls, miul!ezas, louça~, ,ai o generos do paiz ou
ele fora della, 15.')00.

~ 7.° De cada uma casa em quo so venderem lllolha.
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Ios, generos do paiz ou de fora dolle, ou algum somente
lestes generos, 12$000.

~ 8.° \ De cada uma ca~a em que se vonderem fazen.
:las s~ccas, ferragens, miudezas, louça, molhados, gonoros
:10 palz. obras de ouro, prata ou pe(\l'Us preciosas, 50 .)00.

~ 9,. De cada uma botica, 30$000,
~ 10. De cada um~ ca~a em que se venderem dl'OIYilS

except.uadas as boticas, 20$000. o '
~ 11. De calla uma casa. de pasto ou hosped'Hia

20$000 < ,

, ~ \2. Da cada uma casa de bilhal' ou outl'OS J'oO'o3li-
citos, 20$000. o
, ,S 13. _ De cada um dentista que collocar dentes ar-

tlficlaes, 20$000.
~ 14. De cada um rfltrati,sta que tirar retratos pai'

machlnas ou a pincel, 25$000.
_. ~ 15, De c:l'ia um rancho de tropa: dentt'o da cidada

lu,'OOO, fora, 10"'000. '
~ 16" De catla uma loja, officina ou teulla de alf<\ia-

te, ~,qnlelro, ,se! \~I['O, \ombilheil'd, m:ll'.;ineil'o, felTeiro
OI:I'I\'CS, relo.J()~l~O, f~r.l'a.jl\l', ou qU<1lquor offiGÍna, em qu~
tl',lbalhe um ofT!Laal,y";lOOO. fl mais de um, 10$000, cxcop'
~u,U1do.so os ap[,clldlze~. 'l'.)do ufIuelle que tlVGr paO'o o
llnp()~,t~),dest(~ S e ~oub~[' que outro qualquer faz obr;~ de
!'e,u,o.llclo para ncgoclo, O communicarà ao proclll'adu[' ou
fi,ced. que \avl',t1'à o anti) (le infl'acçito; il\COl'rentlo o in-
Íl'a?t"r na ll1ulti1 tle 20$000 por estar o infractor sujeito
ao 1111 posto ti e:5te ~,

.~. 17, De mula um c?rte ou açougue.para venrIar car-
ne "errie de vacca, carnelrO ou porco, a talho, 15$000.

~ 18. DJ cada um engenhorle serrarmadeiras,SO$OOI).
~ 19. De cada Ullla caieira Ol! olaria, 10$000.
~ 20. De cada um carro, carretão ou carroça que

t~amntar pel,as praças" ruas, ~uburbios tia cidarie e po\'oa-
9oes, oonr1uzlllllo m:lrle[['a~, lenha, pedras ou ollalquel' ob.
Jecto pa ra negocio, 10$000.' .

,S 21. De carla um mascah\ latoeiro, fuuileiro e cal-
derOlro, 10$000.

, ~ 2'2., De carl,a um mascate de calçado!':, sel1ill~ OH ar-
reIOS, teclllos naelOllaos e trançados de couro; 10$000.
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S. 23. De CU(1a um mascate de ferro, cobre e outros
artigo;; c<lUcernontes á mesma profls~ã", ,10$000,

~ 2-1. De cada um masca te de alfaia' de igrt>ja"

15$000. '~ 25. De cada U!l1 mascate tle imagens de m:ldeira
ou figuras de gess(', 10$000.

~ 2G. De c:ula um mascate quo vendor miudézil.

em latas, 10.,000.S 27, De cada um mascate que vender obj do.; não
espe(;iticados nos gs anteri'Jrcs, 10:jiOOO.S 28. De cada uma casa em que se fabricarem fogos

artificiaes, 10$000.
~ 29. De c,lda uma fabrica de licores e outras lDhi.

das espirituosas, exceplo os engenhos do canna, 10$00:),
~ 30. Ih ca/la bilheteiro ou cambista que vondúr bi-

lhetes de l()terias, 20$i.J00.
~ 31. De carla Ullla vacca rle leile: doniro do perime-

tro <la cilIado, 2$000, nas povoações, 1$000.S 02. De cada uma pessoa que mandar venller leito,
2$000, exceptuando-se soment.e aquelles quo vcn,\.el'ülll o
leite das vacc:tS do S antecedente,S 33, 1)0 calÍa uma casa ou jpre(lio urbano ou rural
do municipio: aié ao vall)r de 1:00(1$000 se cl\brarú do p['o-
priotario nu inquilino 1$000, e lIa l:OOO~OOO para <.:i:n11,
2$000: exceptulllll-StJ os quo pagarem (llla\quel' ilnp ..):;Lo
101Inicipal, as ca-.;as eobert,a~ de capim (l de in(ligent.e,~; n,lO
c\1mprehendi(:os na cx.cepç;10 os S~ :'31 e 32 Ilosl.o artiw',

S 34, O ne~ociallte de genoro' (I,) paiz (lu,\ tiver sua
ca!i', ~()m[)lercial fora (la cilla;!'3 ou povoação e fl.ll'<1.liaS OS-

tradas gera0':, pagar£t (lei mp' ,sto :30$000,
Ar!.. 137'. Alem dos illlposl\)s annUllC'S (10 qne traia

o artigo antecc,lente e seus ti 3, se cl)bl'arã'J o~ illlpusto:>
even tUêles seguiu tes:S I' De cada u ma licença pa ra COllstrn ir 0:\ ed i.
ficar casas: 1Ia cidade, 5:iOOO, lias povo:\ções, :'.$OOD,

!3 2.. De calla um titulo ou Iliplom:t que S,) regis-
trar lia socret.al'ia (la call1ura, except,uando.~n oS titulos
dos empregarlos que nã') tom vencirnonlo" 2$00').

S 3," De c"vla 11\11 (lia. ou noite (le e~r(-'et:lcnlll pU$

\)\\CO rIo volantiltS, c;w,\\linhos, thcatro 0\\ quai(luel' ou-
tfl\ representaçãO, nãO sendo gratuita, 10$000.



g 4.$ De cada um botequim ou barraca onde se Véll~
d~rem 1i.quidos espirituows, café ou quitanda, i$OOO por
d la ou 1101te.

S 5.° De carla um barril de 20 litros do aguar,iente
d.e canna ou restill.o que so vonder DOmunicipio ou se nepo~
slt~tr em ~asa pal'lIclllar 'ou do negocio, aillrla que no pro-
pI'lO fa bl'lcante. pag-ará o tropoi 1'0, cond uctOI', nerrocian-
te ou depositaria 400 réis. .0

S 6.° De cada uma rez que se matar para venner
carne verde ou secca, 1$000' sendo carneiro ou porco 500
réis. ' ,

S 7.° De carla uma besta brava que se vender den~
tI'O do municipio, 3$000.

O vendodor ou comprador que accuHar a venda e esta
for provada, pngal'á mais a multa do 5$00Õ por besta.

S 8. ° Os cond udores oe realejo,.; ou outl'OS insll'u-
montas. qllaesquer .. marmotas, panorama", macacos o ou-
tros obJectos de divortimento, para os tocarem e mo~trarem
lias rllas e casas por parra, fkam sujeitos ao imposto de
1$000 diarios. o .

S D.r ~e cada um carro que conouzir genflrrs ou
qualquer obJecto para negocio so paganl 1$000, cada voz
que. enÍl'ar na cid!lde o povoaçõos: exceptuam-so os que con-
duzu'om generos alimenticios e forem da mesma freguezia
ando for cobrado o imposto.

Art. 138. Pelas afol'içõos:
S 1. ° De cada metro, 1 '500,
S 2.° De cada balança 2$500.
S 3.° De. cada tOl'no de medidas para liquicloQ e

s eccos: até 5 litros, 1 000, de 5 litros para cima, 1. '')00.
S. 4.. De cada terno de pe"os até 15 kilos. :2 -DUO, o

500 rél~ de cada um peso que oxceder a 15 kilos: ox-
ceptuam.se r1{'ste imposto ns quepag-arem os impostos rios
~~1 °a 10,15,17,22,26, '27,29,32 e 34 do art.13G.

A~t.. 1:3~. As liconças tiradas em qualquer dia do
anno <':1\'11vlgorar;10 somente até ao fim do armo financeiro
municipal: não isenlam da obríga<;ão de tiral-as nova-
mente no tempo mal'cado no art: 14.

Art. 140. As pe~soas f;ujoitaq aos imp()stos decreta-
dos lias arts. J .36. 137 e 13R que se negarem ao paga-
men to dos mesmos na bocca do cofre, deu tro do prazo de
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sessôota dias, depois de avisados por edital, serão punidos
com 4 dias de prisão o 30$000 de multa.

Art. 141. Si a camara achar de vantagem, podorA
fazer a cobl'ança de suas rendas ou parte dellas plIr
meIO de arrematação, que sül'á previaluollte auuullciaua
por 'edital.

Art, 14'2. Para eífeciil'idade do pagamento dos im-
postos do licença de que tratam ostas postul'as sobl'e os
mascates, o fiscal, juiz do paz ou qllalquel' autoridado
policial apprehenderl10 os generos ou objectos sobro os
quaos se der a infracção, por fOl'ma summaria, em pl'e-
sença de duas testemunha,;, nomoando para as mO-\lllilS
mercadorias um depositaria, o fÓ mediante apre~ontação
do conhecimento quo provo o pagamento do imposto da
liconça dev~da e multa, é que :;erão entreguos os ohje<.:tos
depositadus.

~ú sorão depo,itados goneNs ou object)s que ch;~guom
)la ra pagaluen to do imposto o multa, os q uaos, si não f,lr
satisfeito o p:tgó\mento no prazo <le 5 dia~, :50('[(0 vendidos
om lodão por conta da catuara.

TITULO 5.°

DOS E)lPREGADOS DA CAMARA

CAPITULO 1.0

DO SECRETARIO

Art. 143. O secretario é nomearIa pela cumara e
conservado om quanto Il03/U servir.

Art. 144. Ao secretario pertence:
!3 l.0 Fazor a oscriptumção do lodo o expediente da

camara. tendo em boa guarda os' IlHaS e tucirJ quanlo
pertencer ao arch ivo.

S 2 o Passar as cortidões q 110 lho forem pc(lidas.
S 3,. Reg-istrar os diplomas ou titulos das autorida-

des ou eml regados que prestarem juramento peranto a
camara e todos os mais que o devam ser.

S 4.° R(Jgi,.;tral' nos livl'OS compotentes tOllos os
omcios, balanços, contas de rocoita e despozas, relatarias
e mais papeis li uo forom oxpedid03 pela secretaria, o
archivar os que a camara receber.
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~ 5.' Pel'ffi:lneCer junb da ffilB:1.n03 din.~dt3 sessl!o,
para fazer a. acta, na qual devera lançar os objectoi
postos em dIscussão, as pr,lposbs e emendas que se
apresentaro~l, e POl' quem, a decisão e os nomes dos que
v?taram pro ou contra, e tU'lo (lue ocçorl'er lIe i[np0l'ta,n.•
CLa durll.:lte a se~são.

S 6.. Fazer por escripto os avisos aos vereadores
llara as sossõo~ extraol'(linal'ias, recebendo pra es::;efim
ordem por escl'lpt') do presidonte da can1:.1ra.

A\' isar pelo lUe:imO milllo para as SOSSÕS::; ordiual'Ías
os vereadores quo não tiv0rem assislitlo ao ultimo dia
da ~essão an!eccllente.

S 7." Lavrar os termos o contrnt)S que forem no.
cessarias.

S 8." Fazer a escrip~uraçi'ío elns I'on las e (Iespezas
da camara, segun(lo as instrucç,ões quo receber, em livro
para esse fim d~~t:nad(),

Art.. 145. O secretario niiO poderá sahir da cidade
sem licença elo prosirlento da camara. ' '

. AI't. 146, O s~crctario (Ia camara po(lorá ter um
aJudante, approvallo o tilulado IHJla camara, pago ;:\ sna
custll, para auxiliai-c'; e por ello será substituido em :-;(~o
impudinlCllb, percebendo. neste caso o suo ordenado, si ou-
tra causa lIã) tiver accol'l.l<vlo com () sO;I'otario na pr,)-
po~ta que este fizor para sua approvação o aceilaçã') para
ajudante.

Art. 147. Nos inipetlimcntós ou faltas do sccret<:rio e
3eo aju(lanto, >iorvira um ciclallão que a camara nomear,
e sen<!()repentino o impedimento, servirá o verea(lor quo
o prf'siden te clo5ignar, ale quo soja possi ,'el nomear->iO
outro cidadão.

Art. 14R. Quanrlo o secretario ou quem o sub,tit.ua
não concort'er ao compriment.o de seos deveres nos dias
o horas designados, ser-lhe-h a descontada nos ordenados

. quantia correspondente ao dobro do tempo da falta que
houver commetticlo, alem de poder ser demittido, si a
camara julgar conveniente.

Art.. 149. O secretario percebera o vencilnento de
500 000 annuaos, pagos trimestralmente, e dos termos,
1Llvaràs; certidões e !Uais aetos que praticar no exer-

_ 251,-

cicio de seo emprego, os mesmos emolumentos do escrivãO
judicial G que por lei lhe comp~tir.

ÇAPITULO 2."

DO PROCURADOR

Art. 150. O procurador é nomeado pela camara e
sera afiançado. ou por e11a mesma, (lebaixo de sua res.
ponsabilidade, ou por fiador idoneo, na proporçãO das
rendas que tiver de arrecadar.

Art. 15l. Ao procurad r da camara compete:
S l." Cobrar e arrecadar os impostos municipaes.

procedendo contra os contribuintes remissos, na forma das
leis e portarias em vigor.S 2,' A ter talões de todos os impostos, os quaes sc~
rão numerados e rn bricados pelo presidente da call1ara'

S 3.. Passar conhecimentos e recibos ao.s contri\'uin~
tes, cortados dos talões e numerados successlvamcrlte ate
ao ultimo que passar no fim do Hnno financeiro,

S 4.' Dar aos contraventores recibos das multas
flue pagarem em blões extrahidos do livro de talões.

S 5." Satisfazer,á vista da or(1em da camara,3.0S em-
pregados e outras pessoas a flue for olla devedora.

S 6.° Faz,'r nos interva110s das sessões, com auto-
risação da camal'a, as despezas que ella tiver julgado
necessarias.

S 7. Dar conta trimestralmente da receita e despe-
za, apresentando-a no primeiro dia de sessão ordinaria,
acompanhada de documentos que a legalise e de mappas
demonstrativos das verbas votadas e quantbs despendidas
paI' conta do cada uma .

Art, 152, O procurador perceberá: vinte e cinco por
cento so}~reo imposto de aguardente e rezes; dez por cenlo
das multas arrecadadas. e quinze por cento de toda a arre-
cadação pertencente a renda ordinaria da camara, perce-
bendo mais a gratificação do art. 1ao como aferidor.

Art. 153. O procurador, quando não senil' hem, ou
Hão merecer a conl1ança da camara, serit demittido.



Exercer as funcçõo,:s de alinhador, na falta
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CAPlTUL(> 3.~

DOS FlSCAES I

Art. 154. A enmara nomeara para cada uma das
freguezias do munidpio um fiscal.

Art 155 A,) ~s~~l da cidade, que exercera a jurisdi-
ção em todo o lllUIllClPlO,compete:

~ 1.. Exercer e cumprir, não)ó no seu districto,
como em todo o municipio. as attribuicões e obricraç<1es quo
pelas leis e posturas competirdlll aos tfscaes. c

~_2:..0 Fazer correição geral no municipio, ao menos
duas vezes no anno; colher todas as informações dos fiscaes
dos district 's, qno são obrigados a dal-as, e de tudo fazer
um relatorio, para ser presente à camara no primeiro dia
do cad l sessão ordinaria,sob, e as necessidades e infracções
de todos os districtos.

S 3.° Impor e arrecadar as multas por infracção das
posturas.

S 4 o

deste
Art 156 O fiscal do districto da cidade ou fiscal

geral tera annua lmeil te o ordenado de 000' e mais 180$
co.mo inspecttlr do encanamento d'agua potavel, pagos
tl'lmestralmente.

Art. 157 .. Aos ,fiscaes de fora da cidade compete:
S 1;0 VIgiar na observanda das posturas. promo-

vendo a sua execução pela advertencia dos que forem
obrigados a ellus, ou individualmente, ou por meio de edi-
taes

S 2.° Examinar si os alinhadores' cumprem os seus
deveres. não con.'entindo quo seja alterado o plano doar-
ruamento o nivellamento das ruas e praças das povoações,e
exercer as funcções do alinhador, na falta. deste. .

S 3 ° Inspeccionar toda.s as obras municipacs feitas á
c.nsta das rendas da camara,dando parte a esta ou ao pre-
sldente. quando observar que os arremata'ltes ou admi-
nistradores dellas não as fazem na forma dos ajustes e pla-
nos, ou não desempenham seu~ deveres.

S 4. Fazer a~ aferiçuas dOlOpesos Q medidas em
seus districtos de conformidade (om as leis e postura.s,
quando disso forem encarregados pela camara.
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~ 13.° }1~xccutal'c cUIllpl'Ír todas as obrigaçÕes e ele-
veres quclhes competir.~lll pelas leis e posturas. e cumprir
as ordens da camara ou do presidente, apresentando tri-
mestralmente um relataria do estado de sua adminis-
tráção e de tudo que julgar conveniente; os intercsses de
seus distl'ictos e de scus concidad,los, e enviando esses re-
latarias ao fiscal da cidade. pelo monos 8 dias ant0i das
sessões ordinarias da camara.

Art. 158. 0>1 liscao3 de fora da cidarle perceberão o
ordenado de 50$000 annuaes, pagos trimostralmente.

CAPITULO 4 .•

DO .U'ER1DOlt

Art. 159. O aferidor é nomeado pela camara, e ser:\.
um de seus empregados, si reunir as qualidádes exigidas
pela lei: compete-lhe aferir os pesos o medidas, confor-
me dispõe o Decreto n. 5lG9 de 11 de De7.embro do lb72 a
art. 138 e seus S~ destas postu raso

Art. 160. O aferidor terá o ordenado de 100$000
annuaes, pagos trimestralmente; e quando não mereça
confiança da camara, sera demi ttido.

CAPITULO 5.•

DO PORTEIRO

Art. 161. A camara nemeará um porteiro, que sera.
conservado,em quanto bem sel'vir. Compete-lho:

S 1.0 Executar as ordens da carnara, do presidente,
vereariores, se(:relario, pl'ocurador e fiscal, no que for con-
cernente ao serviço da camara.

S 2.. A ter em boa guarda o conservar no maior
a,seio todo o edificio da camara e outros objectos e moveis
a olla pertencen te", qno Iho serão entregues por invoutario,
e pelos quaes ficará responsavel. . \

S 3.° Abrir nos dIas e horas marcados as salas para
a~ ses~ões da camara, dos tribunaes e juizes, e para as vac~
cmas,

S 4.. Ter sempro cheias d'agua as vasilhas para i~so
~e1itlIladas~ com os competint~:s c9fo5.
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g 5.0 Estar prosente a todas as sesssões para apregoar
a sua abertura e para todo () serviço e expediente que lhe
for ordenado, e affixar os editaesda camara.

S G." Fazer todo o serviço para a prümptificação do
tribunal do jury. collegios eleitoraes e outras reuniões,
ruqul:ütando do procuradol' o que for nece;::mrio, o adver-
till':O cortE'zmente aos espectadores que não guardarem
siloncio ou fizerem rumor.

Art. 16'2. Quando o porteiro não conCOITel' ao cum-
primento de seus deveres nos dias e horas des!qnados. ser-
lhe-ha descontada nos ordenados quantia correspondente
ao dobro do tempo rla falta que houver comníetticlo, alem
de poder ser demittido.

Art. 163. O porteiro teni. annualmente o ordenado
de 120$000,pagos trime~tralmente.

Art. HH. Revogam-s9 as disposições em contrario,

Regulamento pnra o encnnnn-.ento
d'agua

CAPITULO l."

DAS PENNAS D'AGUA

Art. 1.0 A Catuara Municipal da Cidade do TUl'\'o
fica auto risada para conceder dez pennas d'agua, cleriva-
das do encanamento publico alli construido.

Art. 2.. O que pretendeI' a concessão, requererá à
eamara, indicando a rua e numero da casa para a qual
tenha de ser feita a derivaç<lo.

Art. 3.. Concedida a penna, o concess:onario, por
termo quo so lavrará om livro especial, SJ obl'igarà:

S l.. A pagar ~ contl'ibuiçãb 40 300$000, quo será
effectuada antes da l\ol'ivaçào da penna d'agua.

S 2.- A communicar qualquer transmissão que da
pénna fizer.

S 3,0 A sujeitar-se às disposições deste regulamento
e a quaesguer outras que fOl'om approvadas pelos podera:3
competentes. '

Art. 4.. Assignado o termo e paga a contribuição
~~S l.~do art~ 3,~~'1apassar4 tit\üo aoco~ces~i~ll,~riol, ~U~
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o apresentará. ao fiscal, na OCC(l.siãoem quo se tiVC1' de ef1'o-
ctu:u' a derivação da penna d'agua. .

Art. 5.. Na derivnção so observara o segumte:
S 1" Cada penna deve tor um r~gist~o ã. entral\a do

predio, em lugar ú escolha do conCOSSlOnano. .
S 2," O registro asser.tarú sobre uma caixa do base

quadrada nunca menor do O,"':~O de lado, paI' dentl.o
construilla de cantaria, ou alvenana,argamassada de pedra
ou tijolos. .

Art. 6." Derivada a penna d'agua com as pl'escnp-
ções do art. antecedonte, o fiscal assim.o certi!ical'à no
verso do titulo.

Art. 7." Todas as dospezas com as derivações de pen-
nas d'aguu' e com os concertf)s das obras P?rtencen tes ás
mesmas, correnl0 por conta dos conceSSlOnarlOS.

Art. 8.. O concessionario é obrigado a ter em bom
estado de consero'ação os encanamentos, registro e deposi-
tas de seu predio, de modo quo nao hnja inutil extrava-
samento cl'íi"ua, sob a pena de multa do 10$000 e de 50 fa-
zer o conce~to â. sua custa: Si (\eixar as torneiras aber-
tas, extravasando a agua, ni'ío sendo por alguma necossida-
de, na primeira vez sera multado em 10$000 e nas outras
em 20$000.

Art. 9." E' absolutamente vedado distribuir por dous
ou mais predios agua derivada paI' uma penna d'agua, sob
pena de :30$000 do m ~It~. . .'_ S unico. Na rOI11ClLlenCla a multa sera dl1pll~ada, e
a penna d'agua cortada; não podendo ser conceillda ao
mesmo concessional'io outra penna a,ntes de tres annos.

Art. 10. Si em razão de extr'onu\ sccca, ou por qual.
quer causa imprevista, hlluvor falta cl'agua no ellcal~a-
mento para o uso do publico, devel'a ser fechada a caixa
d'a"ua durante a noit(J, em quanto durar a sua falta, se.

o .gundo a sua maIOr ou menor escass,'Z.

CAPITULO 2. o

lU CO;-lTltIBurÇÃO ANNUAL, DO Tlntpo R 1t,)DO DO 1>AdA~tENT(
E DA COBRANÇA

Art. 1l. O concessionarío pagará annualmente po:
~onlla d'agua 10$000 por anno em u~t\ só prestaçã:o•
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Art. 12. Qualquer que seja o dia em que fOI' del'iva-
da a penna el'agua, a prestação reputa-se vencida no fim uo
mez de Dezembro, e durante este mez deve ~or pago.

Art. 13. Na falta elo pontual pagamento, fica o con-
c lssiolluriolsujeito a pagar mais a metado da pl'estação an-
!lunl como multa.

Art. 14. Para a cobrança ela~ prestações, o pI'ocura-
dur ila camara terá uma rolaçiio tios concbssional'ios e da
impol'tancia tias contribuições annuaes, e nossa relação irá
aeldioionantlo os novos conce'3~ionarios.

Al't. 15. Dos recebimllntos dará o prvcuratlol" recibo,
oxtrahido do livro de talões em seo poder.

OAPITULO 3.°

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 16. Podem os actuaes concessionarios razoe
transferencia da ponna d'agua pal'a outro preuio, si aslÍm
lhes convier.

Art 17. Podem igualmente fazer trall~roroncia intet'
vi"vos' da penna d'agua, send,) o !l01'0 proprietal'io obri-
g:).do a assignar o respectivo termo do aceitação no livro
de que trata ° art. 3.°, dentro do praz" de 30 dias; e n.lo o
fazenrlo, fjca considerado como a tendo renunciado tacita-
men to.

Art. 18. Aos herdeiros dos actuaes concessionarios
ou proplietarios por transmissão pass"ara a penna d'agua,
independente de termo algum.

Art, 19. Pam cobrança.i udicia I do que róI' devido em
virtude do presente regulamento, usará a camara dos meio.'!
estabelecidos om lei para a cobrança de seo~ impostos;

Art 20. Logo quo fór approvado polos poderes com-
petento~, e so puzerem execução ° presente regulamento. se
observara a rospei to dos conce~siona rios actuaes e dos que
obti verem peulJas d'agua ,\tê e3sa data, o seguinte:

Si.' Serão intimados pam em 30 dias as">ignar °
termo do a rt. 3. °

~ 2. e Assignado, so darà O ti tulo da concessf'ío da
penna d'ngua, com declaraçi'íO de ja se achar derivada ao
!;06StnlL ~eJlna~
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1 d' . ões em contrario.A.t 91. Ficam rovoga( as aS ISPOSIÇ
I . ""'" a torlas as autori(lades a quem ° co-

Mando, portanto: d " [' ,'d'll)"-oluç'àO pertencer,que
, t xecuçao a 1'0 1311 , ""- 11nlreclluen o e ~. " , t,-o inteiramente como no a,so

a cumpram e faç:un, c,~mp;;~ta(l Provtncia a faça imprimir,
contem, O SecI ct~l ~ Palaeio da P residencia da Pro-
publ,icar e ??rNr .• ~ a n~ 1.0 <lia. do mez de NOVem?I'O
vinclU de 1\1lnas Geraes, aI N o Senhor Jesus Ohnsto
do Anno .do Nascimen~ot (\~ o °l~~n sexarresimo da Inde-
de mil oitocentos e ,0I en ,i I t>

pendoncia e do lmperlO.

JoÃO FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS.

Para V. Exc. ver.

A nacleto Quei~'oga 111a1,tins Pereira a fez.

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 4 de Março

de 1&82. Candido Augusto da Cruz,

--O-U-R-O-=P=-=R=-=E:::\ '1::-:'0::"'.--;'1;-;-' Y=P-. -=D::E[O~.rG~.AA~N~'D:-;;It:A;DE;.~lLE8~8~2.:--



Regulanlenlo

PARTE La

IN I

Art. 1.0 E' creado em cada col1ectoria um registro
para a annotação dos escravos que vierem residir no
município, deUs sahirem ou delte forem alheados (Lei
n. 2314, art. 12).

No mesmo l'egistro serão tambem annotados os escra-
vos que entrarellJ de outms proviucias ou do murliclpio
neu tro, em virtude de locação por mais de um anno (Lei n,
2710, art 10).

Art. 2.° Esta annotação far-se-ha à vista do titulo
de duminio, da prucuração para a venda do escravo, do
contrato de locação ou de declaraçilo escl'ipta do locador,
em livro especial, conforme o mudelo annoxo a este Regu-
lamento,

Art, 3.° Os col1ectores das rendas geraes desta pro-
vincia, quando houverem de fazer a averbação d0 que
trata o Decreto n. 4835 do 1.0 de Dezembro de 1871, pre-
venirão o inter6ssado de que tem de annotar os Illesmos
escravos na collectoria provincial, á qual cummulllcarão
as averbações que houverem feito, ficando sujeitos, na
falta, à multa de 30 000, imposta pelo P residente da Pl'O-
vincia, repetida tantas vezes quantos forem os escravos,

Art. 4.° O col1ector do municipio onde se fizeI' a
annotação do escravo dará aI) intoressado um conheci-
mento/ assignado por elle e seu. escl'ivão, no qual meneiQ"

o Vice Presidente da Provincia, usando da attri-
buição que lhe confere o ai t. 2,1 S 4.° da Lei de 12 de
Agosto de ll:!:H, determina que na execuçào dos arts, 11
e 12 da Lei n, 2314 de 11 U0 Julho de 1870 e 10 da
Lei n, 2710 de 18 de Dezembro de 1880, se observe o
seguinte

; ,
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nart't todas as decla I'ações relati vas à anuotaçiIo, ~sto conhe-
cimento devera seI' aprosentado ao co\loctor, quando so
tenha de fazer a annotaç;10 do escravo procedente de outro
1I111uicipio ua provincia,

. Art. 5,° O senhol', possuidor ou aetentol'.uo OSCI'aVO
é obrigado a fazer a annolaç;'(o de qua tratam os artigos
pl'cceuüntes, dentro do prazo de seis mezes, contados da
data da sahida, er] traua ou alheação, sob a multa de 10$000
de cada mez exce(lente desse IH'azo, até ao maximo de
50$000 (Lei n. 231'1, art. 12, c n, 23,15 do 31 de Dezembro
de ]873, art. (30).

~ ullico. Pelo excesso do prazo em que se deve fazer
a anllotaç;10, tratando-se de escravos que venham resi-
dir na provincia, incorrerá o infractor na multa de
1:000$000 (Lei n. 2710, art. ]0 ~ L').

Art, (3.0 O imposto de meia siza será de 5 % sobre
o valor (lo escravo até 1:500$000, o o das procurações
pal'Lt venda do escravos, de 75$000 por cada um (Leis ns.
2314. at't. 11, e n. 2ilG, art, 10 ~ 4.°).

Art. 7.° Pela annotação de cada escravo cobrar-se-ha:
I A taxa de 100$000 do cscra \'0 re~iden to na pro-

vincia o que nella continuo a resiuir, si não fOI' exhi-
bido o titulo do dOll1inio, ou pela exhibição deste vori-
ticar-se não havor sido pago o imposto da meia siza.

I! A de üO~OOO, si o uocllmento exhibido fOI' procu-
ração do que não se tenha pago o respectivo imposto.

]U A de 2:000,$000, de cada escrHVO que vier resi-
dir na província, om virtude de compra, troca, dacção
in sOlulwn, ou locação por mais de um anno, posterio-
res à data deste H.egulamento.

IV A Illesma taxa de 2;000$000, de cada escra \'0
quo vier com seu senhor mudado para esta provincia,
ou em virtude de doação, si for alienado nos cinco anuos
segoui11 tes a sua 1311 trada, sal vo o caso de oxecução j udi.
clal (Leis ns, :!:H4, arts. 11 e 12, ~ 2.° o ns. 271(3, art 10).

lUt, S." As Illultas do quo trata o al't, 5." desto Regu-
lamen to sel'ào im poslas pelos collectores, com recu rso
~implesmeute devolutivo para o Pi'osiuonto da Provincia.
Este recurso sel'Ú apresentado dOIÍ1l'o do [Jra;:o de 15 dias,
contados da data da intimação da multa, ao mesmo col-
10<:tOl', que o remetterú com infol'mação sua. dontro de
cinco dias, ao Diret:tor da Fazenda Provillcial.

Art, 0.° O collectol' que não fizor 0[f8ctiva a multa
comminada no al't. 5.° ~ unico, ou a cobrança da taxa
de quo tI'ata o art, 7.° us, 3 e 4/ no aeto da annotação/

-3-
, . 1 3'000$000 fIno lho sol':'t imposla polo

pagara a. mll~ta \ o '.,. ..', I com I'('curso pam o Pre-
Director da hlí':on<1a. 1'10\ InCI,\ , al'ls 31 o SC1<Tllinles
sitlo'n te <1,\ Provi ncia, nOf ter~n\;): ~~~h~ ti,; 1870, ';~rem das
do Regulamento n. 81(3 ~ ~ ão virrente haja de incorrer
penas em que pela e~ls ~ç( t>

(Lei n. 27lG, art. 10 lt 2.). e impuzerom, em vil'llltlo
Art. lO, Das mu aSll q~~ros pcrceberão 30 por cento

desto Regulamento, os co ~c ..
(Lei n, 2314, a,rt. I~. ,~ ;~.) .. dis osi~ões om conlrario.

Art. 11. Ficam lo\og.\dasl\s. p" { 13 do Janciro
Palacio do Goveruo em OUIO [Ie o, .

do ,1881. DR, JOSI..:' FRANCISCO NETTO.

. bl' 1 rosenle RerrulamenloNesta Secl'etal'ia fOI pu Icae o o p <:>

aos 22 de Janeiro do 1881.

Camillo Augusto iH w'ia de 131'ilo



3 O mesmo O mesmo ...................• 1

2 João da Silva Gomes Manoel da Silva Ferl',úra G

Antonio ROl!t'igues Pinto ... Francisco Pereira da Costa. Is

J

Nome do comprador.Nome do senhor do
escra vo.

5 José João dos Santos .

4. Antonio Augusto da Silva .. Francisco José Pereira ..... F

.._........... 06_ ••••.•..•••• ov....................... ''''V v •..••11 ••...•. ..., ..•• VI lA. J.IVI""ll o,)\.IJ\i'-

tas as estações da linha do centro da Estrada de FerrLl D.
Pedro II, aquem do juiz de Fora, e as da Eitrada de
Ferro do Oéste.

~ 1.0 A da Senaria comprehonderú toda a linha da
União Mineira e as estações da linha do centro, desde o
Juiz de Fora atê á Serraria.

~ 2.0 A do Porto Novo do Cunha comprehenderà as
linhas das Estradas d9 Ferro da Leopolllina e PIl"apitinga,
e as estações de Santa Fé, Chiado r, Ouro FlllO e Conceiçã,),
do ramal do Porto Novo no Cunha.

Art. 4.° Para o expolliente a cargo d'estas recebedo-
rias, haverà em ca(la uma d'e1las: um administrador, tira ..
do d'entre os empregados da directoria de fazenda, um
ajudante servindo de thesoureirl) e um agente.

~ 1.0 A recebedor ia do farto Novo, porém, torá
ires agente!;: .

N. B. Na casa das observações se lanprão com pr
e todos os ca80S de vendas, troc'~1 p

~.

n
d

1
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Re~ulamellto rr I 92
o Vice Pl'esidente da Provincill,mando da autorisaç1to

que lhe confere o art. 14 de Lei n. 271G de 18 d\l Dezembro
de 1880, dotermina quo pal'a a arreL:atlaçélo dos impostos
provinciaes nas estradas de fel'l'o se observe o seguinto

Regul:.lnl.eU to

CAPITULO 1.°

DA ORGANISAÇÃO DO SERVIÇO

AI't. 1.° As taxas itinerarias, direitos de oxportação,
impostos sobre o sal e transito e quaesquer outras taxas
sobro passagens o transportes do generos e mercadorias
nas estradas de forro serão arrecadados na forma doter-
minaria por este egulamento.

S unico .. O respectivo pagamento se fal'á, quanto à
linha central da E~trada de Ferro de D. Pedro lI, nas res-
. pectivas estações, e quanto aos ramaes o estradas provin-
ciaes, nas estações de entroncamento.

Art. 2.. Para oste fim ficam creadas tros rccebedo-
rias, com séde: a l.a llfl cidade do Juiz de Fora, a 2." na
estação da Serral'Ía e a 3." no Porto Novo do Cunha.

Art. 3.° A' recebedoria (lo Juir. de Fol'U ficam sujoi-
tas as estações da linha do centro da Estrada do Forl'O D.
Pedro II, aquem do juiz do Fora, o as da E~trada do
Ferro do Oéste.S 1.° A da Sorraria comprehonderá toda a linha da
União Mineira e as estações da linha do centro, desde o
Juiz de Fora até á Serraria.

S 2.. A do Porto Novo do Cunha comprehon(lcrá as
linhas das Estradas d9 Forro da Leopoldilln. o PIl'apitinga,
e as estações de Santa Fé, Chiado r, Ouro Fll10 o Conceiçã.),
do ramal do Porto Novo no Cunha.

Art. 4.. Para o expecliento a cargo d'ostas recebedo-
rias, haverâ om cafla uma d'ellas: um administrado!', tira-
do <l'entre os emprogados da directoria de fazenda, um
ajudante servindo de thesouroil'l) e um agento.

S 1.0 A recebodoria do port? Novo, porem, torA
tre~ agen tos:
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~ 2.' Em cada uma das estações da linha do centl'O
o nas do ramal da Estrada de Ferro D. Pedro lI, situadas
em territorio minHiro, !lavera um vigia oncarregado da
arrecac!ação de impostos,

S 3, ° A fiscalisação dos impostos dos generos despa-
chados da' COl'te para a provincia, e vice-vérsa, bem
como a a rrecac!ação dos que não ti verem sido cobrados !las
estações sorú feita por um confereub na estação centr'ul da
Estrada de Ferro D. Pedro 11.

S ,to Nos lugares em que se verificarem ou pudel'em
se daI' extravios, o Governo estabelecorá pontos do vigia,
alteravois segundo as conveniencias do serviço, preceden-
do proposta da Diroctoria de Fazenda,

CAPITULO 2."

DAS No~mAçÕES, POSSE, SUBSTITUIÇÕES, RE:llOÇÕES, DEJII:lSÕE3,
FIANÇAS E LICENÇAS

Art. 5.0 Os administl'lH!ores, seus ajudantes e o con-
ferente da estaç,lo centl'ld na corte serão de livro nomea-
ção e demissão rio Presidente da Província,

Poderão ser removidos, sempro quo assim convier ao
serviço publico, ou a pedido, o prestarão jUI'amentv o toma-
rão posse por si ou por sens procuradores perante a Dire-
ctoria de Fazenda,

Art. 6,0 Os agentes e vigias serão nomeados pelo
Dil'ector du F,lzenr!a Pro\'incial, precedendo proposta do
ajudante da recebeduria à que pel'tencer6m.

Ar1. 7," Os aj urlan tes e o con feren te de estação cen-
tral na cort9 pre~tarão fiança idonea, no valol' arbitrado
pelo Presidente da Provincia, sobt'o pl'Oposta da Directol'Ía
de Fazenda, para garantia, não só de sua responsabilidade,
como da dos agentes e vigias das respectivas recebed'll'ias.

Art. 8.0 0:'1 ar!ministl'adot'es, em suas faltas ou im-
pedimentos, sento sub.-;titllidos pelos ajudantes e estes pelos
agentes: no caso, porom, de vaga elos ajur!antes,os adminis-
tradores accumular,10 as respectivas funções, ate que sejam
preenchidos os lugares.

Art. 9,. A C011C'3SSclOdas licenças sera regida pelús
disposições do Regulamento n. 82,

-0-
OAPITULO 3.0

S DOS EMPREGADOS
».\.S ATTRIBUIÇÕES E DEVERE

10 Ao administrador competo: d
Art., fi I' r o l)rocec1imento do to os oss::. 1." Dirigir e Isca lsa t er-
':l'. ,'110 quo for concornon o ao ssous subordInados n,lquI

viço publico. 1 r portaria mot"vada,os ajudantes,S 2.. SUSPOlller, po , ã do exercicio de suas
1l00entes e vigias sob sua ll1specç o, .
o , .

funcç~es. b t't t s idoneos aos agentes e VlglilS,s::. 3 o Dal' su S I U o
':l', I' á D' toria de Fazonl!a.

communlcan( o.. lrec D'. t 'ia ele Fazénela quaesqller
€I 4" SollCltar da 11ec 01. tes aos interesse lias

. 'uIO'ar conVOl1len 'providenCias que J o ,

fazenda. , . a~sio'natura todo;; os docu-
s::. 5 o Authentlcar com ~.ual" °Diroclori'l de Fazenda.
':l • t h' de ser en\'HHlosa ' . ,l11e11tosquo en ,uu, .,' r toda n os';nptul'a(,ãO aS 6.. Inspec.Cll1al' e ,examllla

cargo de seus aJuda~te~'t "I des civis e crilllinaes tudo
~ 7 o Penuerer as au Oll( a .1 f \, p.ro-
':l' " 'I fi tehr os interesses ua nen( ,\quo tenha por 1m acau , I

vlllcial. 1 t e sempre que julgar
~ 8. Proceder semana men e. I!" 'te Ito em
':l .. te '\ b't!anç') e verificação dú sa (O eXI~ IconVl.1llen " " .

cofro. 'r ao menos uma vez por moz, em~ 9 o InspoclOna , _
':l : 1 t ' ' 'Idas as estaçoes,

epocas \IH e el mlll, 't I Directoria de Fazenda, nos
S 10. Fazer reme ter a )s ba1'l.ncctes da receita o

priruciros dias de cad~ me~c~m. a'nllados dos respectivo
despeza do mel. anterIOr, P
documentos e talões, ,_ do' eX'lmes men-

. tl'a!li r por occaSlaO ~ .' 1S 11. Fazer ex , , Iação dos numeros lIe

sues e em visla dos talõ~~, r u~~~f~~ir l~as estações a seu
despachos. e c~m olla 1 f~ze'oneros imporia(lo~, conformo
cargo a quantH!ado, _(o" g ,
as notas de exped,çao. , , , ob sua inspec.

~ 12. Exigir mensalmente do~vIglas ~t, do durante (
':l d I' t do caf~ expol ,\

çi'ío relaçõ~s em ~p ~ca 11.1 is de confel'idas com,os ta
mez antol:lOr, rubrr3alÍ,as ~ e~~sa Provincial do RlO d
lões o enviar umJ. o as ,

- -~-
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Janeiro o a ou tra a Dirdctol'ia ti F'
da remessa dos balancete' e azanda por ocoasiito

~ 13 ~.
;:j • Fazer conferil' di' '. t

rem l'ellltJttidos polo:> vi(J'ia~ a~a~l?ten °I os talões que fI).
ças eucontradas, o '" e 1 ,UI' o-os polas ullferen-

S 14, Cumpri!' o fazol' CUI .', . •
lhe furem transmittidas 1, DIl.l:1ll L~)(103a~ ol't!ells que

Art. 11 \,' I, pe a 11 ectona de f,'azonda.
, 1 o <lJUI ,ln te com peLe'

.1 S l.' Fazol' todo o serviço -' t' , ,
uas l'ecebedol'ias a qu t r~la IVO a e:wI'lptUI'aÇl:o

~ 2 • 'o PCI' encorem.
;:j . Al'recarlar e LO" b

dade os impo~tos e os 8'll<ljos
8
o sl~fi:1gujarda o rosponsabili.

~ ' ' , VOI'I lcar os
;:j 3.° lVlmetter a Direct . I l' .

do cada mez a importanci' j?l'Ia} a 'azonda até ao rlia 15
anterior. ' a lqulua arcec,ldada no mel.

S 4.° Cumprir o fazer c .
forem dadas pelos res e~t" ~mpl'l~ .tarlas as ordens que
ção ao bom desempenlto d~\ o~ a~mIlll~trador(js em rela-

~ 5 ° F' "I' , "ervlço da arrecadação
;:j' IS,,,\ lsar e admoesta' . "

no cumprimento da ~tla' b' ! aos agentes e vigias
d ' ~ ,) 1'1rraçoes pod i I Itra 01' quaesquor medido n , 11

1
011.0 a< minis.

fazenda. ,1S que acautelem os intOl'osses da.

Art. .12. Ao agonte compete:S unlCO A ,'1'., .• • UXI lal aos ajudantes e t d
concernente ao serviçl) pubI' , m u o que for

Art. 13. Ao virria compl~~e'.
RI.E' o .
<:i' i IlVlal" diariamente a .

trarlol'es o:> talões extrahidos d ~s re~pectIvo~ adl11inis-
panhados de uma rehç''''() cl'lt'lduran e o ,(lIa anterIor, acom.t '<lo '< ao 'lS'WlftÍs e () numero do tal<'(o e re t" ,'01 (c a, ~m que con-

S 2 ° Mencionar nos t~~~~sl v~ lmportancla.
meros das nota~ de exp I"~ lue extl'ahll'ern, os nu.
dos com os que nolles e( IÇ,ltO, os quao\; serão conferi.

COIlSarem
S 3.° Cumpril" as ordens IlU i, f" ' .

pelos respectivos aJ'ud'llltee ',I e tiS olem transmlttldas
A ' " e ,wen es.

com~e;~; 14, A.o conferente d<~ estação central na corte

S 1.0 Enviar diariamente a carl I ..
dnres das rocebedorias do J' l/um r os :tdmllllstra-
Novo do Cunha uma relacãou1z (~ 'ora, Serraria e Portu
~os de ns. 1 a 3 conte ~ ' con nrme os modelos anne-

~, .Quq o Ilumero das II0L'L' li" ex
. . . ••• " IV re-

•

-11

llição lias mercadorias que se lIestinarem ás diversas
estações parciaes, e o numero de kilos sujeitos as respo-
cti vas tax~s.

S 2.. Enviar nos primeiros dias de ca<ta inr.z à. Di-
rectoria de Fazenda um balancete de rflceita e dt'lspeza
do mez antorior, acompanhado da!! documento.; e talões.

S 3,° Tor sob sua guarda e I"esponsubilidade as quan-
tias que arrecarlar,proveniento d'aquil1o que nào tivor sido
cobrado nas rocebedorias, a fim do satisfaze!' as ordens da
Directoia do Fazen(h.

S 4,' Cumprir todas as ordons que recebeI' da Diro-
ctoria de Fazenda relativamente ao ~erviço da arrocada-
ção e tlscalisação dos impostos.

CAPITULO '1.0

DA ESCltlPTURAÇÃO

AI't, 15. Nas recobedorias do Juiz (le Fora, Serra-
ria, Podo Novo do Cunha o na ostação central da COI LO
!la verá os seguin tos livros, nu morados e rubricados pela
Directoria do Fazenda:

1.0 De conta corrento elos ajudantos com as vjgia~.
2,° De conta cOrl'ente do conferente.
:1,o Do registro elo balancetes,
'1.0 De registl"O da correspondencia com a Dil'octoria

da Fa1.enda, vigias e di versos.

CAPITULO 5.°

DISPOSIÇÕOS GImAl'S

Art, .1G. Os administradores, ajudant.es, agontos, vi.
gias o o con feren to (ia corte são resp:)Ilsa veis, não só pelo
que arrecadarem, como por aquillo quo deixarom de ar-
recadar, por erro, omissão ou negligoncia.

Art. 17, . Em cada recebedoria haveru, alem (los
moveis neccssarios, balanças, pesos,menirlas e um coIre,
correndo a despeza com a acquisição destes objectos por
COIILada Diroctoria de Fazenda.

Art. 18: Os livros, cadernos, talões, ;:ruias, pa atas
e tabellas reguladoras ela cobrança de im postos serão
forn()cidos pela Dil'octoria do Fazonda.



T()TA

GOO$O
fiOO$O
9GO$

3:600$(
1:300$(

800$(
800${
800~'{

nesLa Secrc

900$000
3'25$000
200$000
200$000
200 000
lSOtOOO
180$000
180~000

150$000
150$000
240$000

GRAT.

2:700$000
975$000
600$000
GO()$OOO
600$000
540$000
540$000
510 000

450$000
450$000
720$000

ORD.

2:700$000
975$000
600$000
900$000
720.000
450$000
450$000
7~0$000

1 administrador
1 ajudante.
1 agente. . .
1 vigia no Retl~o.
1 dito em Cedofelt~ .
1 di to 001 Ma tluas.

barbosa • . :.'
1 dito no Espmto

santo. . • . .
1 ditono Par~hybuna .

EMPREGOS

1 administrador •
1 ajudante.
1 agente. . . . .
1 v:"'ia 'em Barbacena.
1 dito no Sitio. . .
1 dito em JoãO. Ay~'es.
1 dito na MantIqueIra.
1 dito em João Gome~.
1 dito no Chapeo d-

uvas . . . .
1 dito em Bernfica.
1 dito no Rio Novo

t aos emDre~ados das 1'6
TabelIa dOS.vencime~toJd QnFeor~omJ:r~~ia E porto Novo do Cnucebedorms do JUIZ e, .

E ao conferEnte da estação central na corte.

----
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f. publicado
O te Regulamento OIpre en . d 1881

taria em 7 de FevereIro e .

O Secretario,
CamWo Augusto 1\fa"ia

•

D!t. JO~É F~A.:\CISGO NETTO.

-12 -
Àrt. 10. .A qualquer contl'iouinte quo se julgar la-

sa(lo em seus direitos com o pagamento da contribu:ção,
fica salvo o direito do reclamaçlio perante a Directoria de
Fazenda, com recul'SO pam o Presidonto da Provincia, nos
termos do regulamell to n. 86.

AI,t. 20.' As cargas ou generos sujeitos aos impos-
tos provinciaes n;10 poderão ~er retirar1('s das estnções
fiscaes, som que tenham sido pagos os mesmos impostos.

Ad. 21. O alugud uas ca~as em quo funccionarem
o a~ recehedorias onde não houver predios pertencentes
à provincia correra por conta dos cofl'es provinciaes,

, precedendo contl'at0, sujeito ú approvação do Presidente
da Província.

Ar'L 22. O., empregados da Dil'ectoria de Fazenda
commissionados para as recebedorias continuam a fazer
parte di) respectivo quad1'O, o conservar:1o todas as van-
tagens que lhes competem pela legislaç;Io em vigor.

Para a sua aposen tadoda regularão os vencimen tos
de seu em prego na Di rectol'Ía de Fazenda.

Art. 23. O., venci montas dos empregados das rece-
bedol'ias do Juiz do FOI"l, Sorraria e Porto Novo do Cunha
e do conferente da estaç;'Io contml na corte se regula-
rão pela tabella anncxa a este Regulamento.

Art. 24. Os ajudantes, agente~_ vigias e o can-
o foronte da estação central na corte não terão direito a

aposentadoria.

Art. 25. O DirectOl' da Fazenda Provincial conso-
i lidal'li. todas as disposi,.;õos vigentes relativas li al'roca-
1 daçilo dos impostos do quo trata este Regulamento, des-

criminando a natureza delles.

Este trabalho, depois de approvado pelo Presidente
J da Província, será impresso o distribuido pas todas as es-
( tações e vigias.

Art. 26. Nos casos omissos, seguir-so-ha o que dis-
põe o Regulamento n. 86.

Art. 27. Ficam revogadas asdisposições 001 contrario.

Palacio do Governo em Ouro -Preto, 7 de Fevereiro
de 1881.
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Re~nlalllellto ll, 9~

Art. 1.. Ficam creadas cadeiras do ínstl'llcçÜO pI'ima
ria nas cadêas centraes de Marianna, S. João tl'El-Rey,
Montes Claro~, Barbacona o Diamantina.

S unico. A inspecção do ensino nas cadêas compete
ao Chefe de Policia, liue a e:x.el'corà por si e por IIItermedio
dos delegados do policia nos rospectivos municípios.

Art. 2.0 A nomeação dos pI'o1'esSol'os das cadêas sen'L
feita pelo Prosidonte da Provincia, sobre proposta du Chde
do Policia.

Art. 3.° Para sei' nomO{l(io professor ó indi~pellsa-
veI provar:

1.0 Maioridade legal.
2. o l\loralidado.
3. o Ca pacidade profissional.
Al'I. 4.' As provas destes requ isi tos serão c:x.hibidas

em concurso, na forma dos artigos 59 e seguintes do Regu-
.lamento n. 84, sendo os respectivos papeis, depois de infor-
mados, remettidus pelo lnspector Geral da lnstrucção Pu-
blica ao ChEfo de Policia.

Art. 5.0 São dispen<ados da prova de capacidade pro .•
fissional os normalistns, os bacharois em humanidades. os
qno possuirem titulas scientificos e os clerigos do onlens
sacras.

Art. 6.0 Para o provimonto das escolas das cadêas
serão preferidos os clerigos do ordens sacras.

Art. 7. o Os profe~sores desbs escolas poderão SOl'de.
mitti<1os,indepondentemente do procesw disciplinar, sempre
tI ne assim con venha ao serviço publico. Nos casos urgeu.,,:
.es que entendam com a disciplina e sogurança di. priiÕes. ~Ll$'
Ohefe de Policia e seo. deloga.dos poderão SUSpeIld'31 . "?O$

RegulnOlcnto

CAPITULO UNlCO

Ó Senador Presidente da Provincia, para dar cum-
primento ás Leis n. 1741 de 1870. a~tigo 4,0 S 11, e !I. 2716
do anno proximo passado. art. 2. Os 3 .• n. 8, detel'llllna .que
sobre o onsino nas cadêas cen trae8 se observe o segulll te

2:700~000 900$000 3:600$000975$000 32.. '000 1:300$000
1:800$000 600$000 2:'lOD$OJO.,150$000 150$000 600$000720$000 240$000 960..000540$000 180$000 721),000720$000 240. 000 960,'000

Porto Novo do Cunha.

DR. JosÉ .FnANcrsco NETTO,

----~.... " """'"----

1 administrador
1 ajudanto. . : .
3 agolJ tes a 800$000:

cada um
1 v!gia em San'ta Fé:
I dIto no Chiador
] ()!to no Ouro Fi'no:
I (dto na ConceiçéIo.
1 conferente na esta-
Ção cell traI da côrle 1 000

_~)_' 000 600$000 2:400$000

25:935$000 8:645$000- 3,1:580:ÕÕÕ
Observação.

. Os administradores das' I d .
e Serraria ten10 a porcCl t. lece if OI'Jas do Juiz de Fora
a de ]/2 % da resp'ectiva I =fI~e~a~~ç~5 %, e os ajudantes

O adminisÍl'ador da recebedor;a d .
nha terà a porcentagem duo 1/10 0/' o .Porto Novo do Cu

. /0 e o ajudante a de 1/-10/-
PalaClo do G /0

de 1881. overno em Ouro Preto, 7 de Fevereir;
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ansino nas ca<1êas, dando immedíatumente conta do seo ncto
ao Prosidente da Provincia.

Art.. 8.o Nas f.lltas ali impedimollt03 tomporal'ios dos
professol'Os, serão os substitutos designados pel')s inspecto-
re8 do circulo litteraI'Ío respectivo, sobre PI'oposta do dele-
gado de policia. Essas designações poderllo ser cassadas
pelo Chefe de Policia. Na capital a nomeação seri fei ta
nela Presiden te da Prov incia.
• Art. 9.° As materias do ensino nas cadêas centraos
com prohenderiIo:

1. o Instrucção moral G religiosa.
2. o Leitura e escripta.
3. o Noções ossenciaes de gramma tica.
4. o Toda a arithmetica com suas applicaçõos praticas.
5. o Elemen tos do g:oographia, historia do Brazil, prin-

'palmonto da Provincia de Minas.
6.0 Leitura explicada do bvangolho o historia sa-

da.
7 .• Noções pra ticas do geomotria o desenho linear (Re-
I onto n. 84 do 21 de Março de 1879, art. 27).

.t, 10. A matricula dos prosas será feita em qual-
r tempo pelo respectivo professor, em vista de guia

, ~ ada na capital pelo Chefe de Policia e nos mUnlcipios
o delegado de policia.

1'1. 11. Não serão admittidos á matricula:
..• Os que soffrerem de molestia con tagiosa.

2. o Os galés.
3. o Os escravos.
Art. 12. Haverá em cada oscola os seguintes livros:
1. o De matricula dos aI umnos:
2. o Do ponto dia rio.
3.0 De inventario.
4. o De termos de visitas o exames. Esses li VI'OS serão

rubricados na capital pelo Chú:e da Policia, o nas outras
cidades pelos delegados.

Art. 13. Nas escolas das caoêas havorá li.,:i'ío uma
vez por dia, sendo o tempo 1ecíivo das 10 horas da manhã
ás duas da tarde.

Art. H. O Governo fornecerá ãs es~olas, de accordo
com o Ohefo de Policia, a mobilia, os livros, utensis e mai'
oujec~os neces~ariQ~.

').- -~) -
Art. 15. Seni, suspenso, sobl'e proposta do Ohet(J (10

Policia, o ensino na cadêa on.le n;10 houver freql1encia effe-
ctlva de 15 alumnos em um trime. tre.

S unico. O lnsprclor Geral da lnstrúcç'lo Publica ro-
metlerú ao Chefe de Policia um mappa ti inJOstral da fre-
quencia efl'ect i \'a em cada u ma das escola~.

Art. 16. Os l,rofossores das c:l(iêas não adquirem (1i-
foito ú vit:tliciclade, mas gozam dl's domais pl'odicamentos
dos professores primarios. e pOrc 'ber"lo f)OO$OOO annuaes,
sendo 225$000 do gratillcaç,lo, com oxcepçüo do da capital,
que contlllUarit a percebor 1:000$000, na confurmidade do
acto de 27 de Marçu de IS73.

Al't. 17. As petiçõos para I iconça serão in fore 1:10 s
polo Chefe de Policia, poc!en,io a ro"peito Ser OUVIdo o Irb-
poctor Goml da lnstrucc,:ü" PuLliea.

Art. li). As penas (lo ar . S7 do Regulamento n. 84
serão Impostas, ua forma d03 al'b. SS, oU, 00, Dl e 0.:2, com
as segujnte~ modificações:

1. o A de admol:l:>taçàu podo ser imposta pelo delega-
do df3 policia.

2. o A de aàmoo,tação, roprohensão e multa polo Che-
fe de Policia.

3. o Tanto e,sa'l como a de suspensão e pOl'da da cadr'
pelo Presidente da Pr<,vilJcia. .

4.0 O prllce"so para imposição da pena de suspelJ I

perda da cadeira será preparado pelo Chere de Policia, pu-
dendo a "respeito ser ouvido o Inspeclor Gemi da Instruc-
ção Publica e o conselho dil'ector, sempro que o Presiden-
te da Provincia en tenda necessario.

Art. 19. A estas escolas ~el'il0 applica VCJis tO(!as as
disposições do Regulamon to n. 84, quo pur este não ti \ erem
sido altero dlls.

Art. 20. Revognm-se as dispo"icCiAS em contl'ario.
Palacio do Governo da Provinda de Mina' Gemes, em

l\1arianna, 21 de Julho de 1,'81.

JOÃo FLOREI\TL'O fiJEIR,\ DE YAscONCT~LLf)S.

Nesta Secretaria foi publicado o pre"onle Regulamen_
to aos 29 de Julho de 1881.

Camillo Augu lo Maria ele Bt,Uo,- .
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um dos processos e sobro a c[tpacidade e merecimento de
cada um dus candidato:;, Ollllttilldo juizo l1Io~ivauu a res-
peito da idont.:iLlautJ d"s lll(hll1lJS.

S :3.0 U,; rOllllen nenLuS (Illl~ forOln preparano;; depois
de 60 (itas, serao 19"1tal.lIellle U11;'llUlllha lo', ullla VoZ(lUO,
o exame de suffic:iollcla lellha sIl,. p",~,;tado dent1'u 110 IJra7.)
legal; ,[evendu nessu casu o jlli;.: tlx.pllüar' o motl\'U dade-
mora na apre,;olltaç:l\) ali preparo do 1'0quorlilll-Hlto.

~ 4,0 Si durante o pr'azo docollcul':;o lHLOtlvurOlll ap-
parecido pre tendentes, ou si os qno ti ,orem cr,)ncurrido,
11ãose habilitarem regularmente, serà iss lHésmo c IIt1Il1U-
uicado li Presidencia, CiJITI inforrnaç:10 circll mst"lncl:lua de
tuuo que tivel' occorrido. para que pt'I)VltlOnLlie a rus1'eilo,
mandando abI'ir IVIVOconüursu, :-:i (L; i,n entender.

Art. 4,0 O Presidellte da ~'l"t)VlllLlPt,cu lclulIl I o pra~
zo de,aO dias na capit d, ma o<j',Ii'Ú,pllbileur pur c-paço tle
8 dias os nomes nos pr(Jten[lente~, cujus re lUEH'llllCllu" l!lc
tiverem sido remettidos; 0 dUI'ante e 'se £lI'azo ,'erüu pcrmit-
tidas rec!amaçôJs dos c<lndiJato" sum.;;lIte IIllanto il delllO-
ra na apresentaç,lo de sel)S reqllel'im8ntn:-:, ou pretençaode
formula,; e gdfanti;'ls no [lroC0S':iOde lullillt<lçrto.

~ 1.0 U PreSidente, tllmando cllnhéc, nOdtu de~sas L.
clamações, si entendol' (ino ellas afftldalll a valtlhdo (
concurso, podera, df,~pois de obtido> os esclarecill1l~nL
prcci,;os, annullal-o e mandat' proceder a novo.

Art, 5.0 A habilitaç~o para provilllellto~ dos offic.os
novamente creados tara 1ugar inclepenclun ~e de 811ital.

Installac.la a nova villa, e j)llbli<;a.do.; os lIon os dos
pretenden~es (al't.4.0) qu'} tivol'em- 'e habllit.lClo e requeri-
do pruvimento, Ieril lllga\' a lIomeaç;lo.

Art. 6.0 Somente ti permiltída a permuta. outre om~
cios da mesma natureza, e qUllnul) não resulta\' Pl'CjU1ZO
ao serviço publico.

Art, 7.0 O eX:lme de suffiúiencia tcrà lugat' na pl'e-
sença uo juiz, em lugar publi :0, e ver arú oure a uate 'iCl.
do re,;[locttV officio e soos :lnle.'os.

Alem da prova oral, o habilitaull) re luzi '<1 (1. escripto
algumas pel'guntasque lho furem dietad:.ls pelos e.-amina ••
dores, e as \'espectlvas resIo<t.u"l.

E~bpruva, uepois de rubl'icada pelos examinadores G
residente do acto, seril. j unta ao 1) roce:) o de_habilita ~[(()
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Re[ulumflllto u. M
, ',' , )fovimento de officias de justi~

COllvl1ldo UlllrOImlS,lr o I ~'to' ost'Lbeleddos na" as l'OO"I"lSo proveI ~ ,(ia na. PrOVI!lCla COI;l' ,op' 'dente da Provincia resol-
iogi~iação geral, ~ Senadol leSI
YUexpedil' o segulllte

negu-a.oluento
u 'Ilq uer dos omcias ou em-

Art, 1,0 Apena,s vaga~ q 'to compete ao Presidel,1te,
1 . t' "I CUJo l)l'ovlmen ffiprego,;, l e JU~ IÇ'.' '95 de Gde Março de 1838~sera a x~-

!lOStel mos d,l LeI n. 'T lo serventllano, annunCl-
do edital !lO lllg;l r l~ol'dO;t1lC~~~r~tendoIl tos para,lIo prazo de
an,lo a v' ga e cüIlVI( ,1U{() o' 1"0 pela forma aqui decla-
liO dias,sO habilitarem CUIconcu ~, (
1'al1a, , . t nte para mandar affixar edi-

Art. 2.0 O JUIZ compe: rar o. )\'Ocesso da habilita-
iaI, llresidl r ~1OCOIlCUrsboe pIlepa U'lrc,ll o J'uiz de di rei to ou

't l'a aç':!.( e C'lI c c,ç:io e, 11flcap:a ou Cc ' 'd ~is termos ainda reunidos,
H.'O~lI\;:;;.ituto, f~)fma\l\o, ~I~S, ê~(;lI~ento os ~upp1entes,quall-
os illlZC~ ll'iUlllClpaes etr,ll,os,.O -i '

. J'\u'is,ltcçaO P ellol. àde e,livOl'el\l com a j' , 'lffixar o edital, o remetter
~ 1.0 O JUIz que mall~ aI J'o G'overno para ser repro-
I, t "nte á Secretana li ' J. P .immel lU alDo;,, . lo aQ megmo tempo (J, resl-

duzido na capila1, coma~UIllCan( clue foi feita a substituição
dencia a vaga e a nHluel ra por •
provi:;Ol'ia. I . tos de hahilitação serão in-

\ ,t •..•o 03 rOl'1uerunen 'd d f
i I . 0, '1 fI" cia certidãO de I a e, 0-

struillos com exames de suo l~len do~umonto qU(~ possa jus-
lha corrida e qualquer oU,ro 'o do candid,Lto, , ' l- d, (le o mcroClmCn\ ,. 'dtdi.ear a H one. ,t 1 -I '1 . folha corri a os

~ 1.0 Sf(o di~pcnsados de ex ll)]r . ,'c'o de em-:s _ _ 'em achar-se no eXOrl,;l I
preténrlente~ quo P,rt)V,t\ b' a dispensada a certidãO

\)1"'0' asSim tam em ser 'fiprcgll pu IC, J alquer outro meio se ven cal' que
do idade, quanuo por, qu ai
o pretendente tem a Idade leg . 'd' od 60 tlias o juiz que presl Ir aS 2,. Findo o prazo e 'de habilitação, remet-

êl f' , pro parado o processo , texamo e I:,el _ a Prosi<!encia todos os requerlln~n 03
01 terá imme(llatamento d' lhe tiverém sitio apresent~dos,

que durantcos sos~eft~ la~ sobre a regularidade de cada.
~c01ll~al!hados de lU Olmaço o



execnção do
do COl'rellvEl
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os' dor Presidonte da Provincia, para
enil. L' <:>815 de 22 do Outu!)I'O

art ô o da el tl. ~ .• . . 1. (1L10 se observo o sogulIücanno, man( a .~
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, de tres mezes, sem licença ou moti
rego por mat~ ,'d 'ar.se-lla tel-o aballllc

:widamonte justlficado, con~l el
'ado, reconhecimento do abanllon \

S 1.0 O processo par.a o )'In '\ impll';luilIda1le 'lU 0-
o que se acha est;l.b~leC\ll\) 1< '1<:>U.1 de 16 dtl D3zClll.)l'O
t de que trata o Decroto n. "

11 a,,, ,t' 3 o e S(>CT11ÍnLes, .
ie lS5c), nos aI s .. ,: .l' Presillente lla Pl'OVII1C1a que d .

~ 2,0 Da declsao tO b I o haver;~ o }'!'CUl~o do
~ ffi' 'o por a an( 011 , ' ,clarar o o eLO vag G' 1 12.1 de 5 de I' everelrô

art. 45 clt) Regulamento era n.
de 1842. o' serventuarins de olHcios

Art. 11. O prazo. para r~-t'\reln jura men to e 011 tl'l1-
dI:!< justiça soli.ci.tarem tll~1~7:e~ c~l~tallus llu dala <la 1l0nlO:L~
rl m em exerctCtO é de d ~ ' mot.ulo <lesse tem [lI), .t
(~,o, podendo ser prol'oga o P L1'0\"11'"\'\)"1'1,0 )'u~to inl'll,oi-, no prazo p' ' "ante,; 110findar o I~l . I. t', (h Proviucia.
menta perante o I L:esHlon c . 'o e 11';'l1ltetllIO Imvi(IO pr<)-

S unico. EX.Plf<U o °t Plr,!z 'em ~ol\Gurso.
o o olicio pos o ogo I"rogaçãO, sera t PeO'uhnLênto n<Io tem :lpp IC,L-

Art. 12. O prosOI1 .-:e.:\. o t'l1'\llIll'nte om c JtlCUI5U, e
. lo (los 0[11CIOS ae,' .' 11-çiio ao provlmen . t [l(hs c para cUJa Ulsla açao

., dos das "iUas tlo\'am~n c ere, t.' ~'\' oloi('lo, 01 ' a respec 1\. ' :. .\ mandou-:seprocel eI , . li 'I,osi(;üe~ om (;ontral'lo.
. Art. 13. R~vogam'sO as I .~. .>. .' •• G .,. I ,'. 1. Provllle:a (lo ~ltn"s cr<tllS.

l'.\lacio da PI'OSll anel,\ I c1 1. lQ 'I
P' t ')8 de Novombro lou () .Ouro [e o, ~

"'1 DE VASCO.'CELLOS.
JOÃo FLORENTb'O n EItU .

P '1 cÍ't foi pub\ici\l10 I) pro-
Nesta Secretaria ~~'1 l' resl~)°11~O;'do Dehcmbro de I 8tH.

sente Regulamento aos ~~ t taS
GandiLlo Augusto da CntZ,
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~ 1.° Os exames serão prestados separadamente; a
votação SOl'Ú por escrutínio secreto. o terá lugar apenas
conduido o exame, declarando-se no re~pectivo auto, que
sera lançado pelo escri vi'ío do juizo, q na 1 o resul tudo da.
votaç;lo.

~ 2.° O candidato que não obtiver approvação plena
ou ~il1lpll)S, Ó considerauo inhabilitado para novo concur-
so durant,) seis mezos.

O juiz (]LW presidir aos exames, deverá remetter à Se-
cretaria da Presidencia uma relacão dos inlla1Jilitados, de-
c1a:,anll0 a data ela reprovaç:fi(;.

S 3.° Os exarnir:aeloros serão nomeados pelo juiz
d'entro as pessoas mais hauilit:vla e de reconhl3citla proLi-
dadp, dev<:Jnllo ser proferidos os formados em direito e ser-
voniuarios do justiça.

Nilo poderãO ser examinadores os parentes dJ exa-
minando om gráo prohibielo.

S 4,° Os examin:t(Ioros prestarão jltramento, e o
exame será julgado por sentença, devendo ser motivado
o despacho que julgnr improcerlellto.

Art. 8.0 Alem do oxame lle sufficiencia e mais do.
Cl}mellt03 exigidos, deverão os habilitanrlos junt.ar cel":.
ficado de exame do p(JrLuguez e al'ithmetica até pro-
porçõ<Js exc1u",ive, prestulh om alguma repartição ou es-
ta1Jelecirnento de instrucção publica.

0" ad vogados provisionados e os se::ven tua rios de
officios irlenticos 8:10 dispensa(Ios de exame de sufficiencia;
os formados om direito são dispensados de qualquer prova
relativ a examo".

S Ilnico, Os pretonrlentes ao offieio de porteiro do,
auditorios n:ín são o1Jriga<il)s a apresentar certificado de
exame de porluguez e al'ithmetica.

Art 9.° Para a ~ubstituição no caso de impedimento
tempol'ul'ioo ou de impossibilidade ab<oluta de contin 18.1' o
serv'clltnario a excl'c.er o officio, assim como para a elesis.
tClIGia, serão obs(~rvados o~ Decretos ns. 817 de 30 de
AgosLO de 1851, 129.1 de 16 (Ie Dezembro de 1853, 4683
de 27 de J anuiro de 1871, 4668 de 5 rio Janeiro do mesmú
anno e 7964 de 7 de Janeiro de 1881, e mais legisla.
dO em vigor .

• t, O. <Al'ventuario que deix.ar o ex.ercicio do

r
1

l

ça
le
y
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ENGEXHOS
QUOTAS DO IMPOSTO

Art. 5.0 São eXlglvei~: 12$000, nas cid~ICiBS e dlla
8$000, nas frrgllez1as; 0$000, em qualquer outro luga

• o De cada !)(Itir.;a.
.2.0 1)e r.;it.L! C',S.1 de ll'lgoüia, em que se venderom !jE

~l'ü~ do ,.a' , flra. ou ueoidas espirituosas do paü
A.rt. G • <) arügo pl'oGcdente sec'üo eleVo

:las ao duplo:; , .1 que clJlljllndamente ~;O V(
derom:

1 ° CoaMoS .:0 .' tias espirituosas dI' a
Tdt'erlen0ia.

2 .• GeuÚfos e bebida!> , r . do pai'
',1iei '"lues.

:\'EGOCiOS

QUOTAS DO L\lPOSTO .•.

- 28

Regulamento

Art. 1.0 O impo"to de industrias e prol!);
'lecldo pelo al't. Ij.° da Lei n. 2815 le 22 Je'
81, é rlevirl., p Ir todo o naciollal ou est"<lllgeir
('viltcia p:-:c'cur ir:d ~stri"" pr"fi:,~êi(). arte uu O
,'(.heudido5 na t,.1.h;;lla A (lOllexa â üitada L",i.

Art. 2.° São exigiveis soLre o fabrico de
dente:

S 1. 0-3~1$OOO de cada um engenho de moenda
011 de madeira, movi.lo por agua ou outro ageut3
disPHllrl ioso.

S2 "-17$000, (IUHllclO movi:lo por animaes.
Art 3.° S"hl'e o f"bl'iüo de a:;:;ucar ou rana
S I °-17$000 'lu cada ongenho de !\1oendl: ~u

.. ou de !)laclei,'", moI' ido por "gua, vapor ou outro "F
menos li is pc nd io;;;o,

S 2.°--;8$500, quando movido por animaes.
Art. 4.° O engenho que fabricar conjunctul

estes pror!uctos, se: G~tà sujoito :'t maior taxa, con
noto!'.
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Estação central da Estra,h d1Ferro D. Pedro 2.°. Rio de Janeiro de , de 18 •...•
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ilaçãu das nulas d~ UIDUdiçãuda R!trnda de Furra D, Pudru 2,0 rUDrusuutalas Dulos nn:mu; de dUIDJuhJS allil'J n :iuaa IUI, UI qUlU\, coatuudo [nuM sQjuitus au ~l[\nl~ de illlDustus ~ruvinc\aus du Minas,
, foram fem:;ttidos ás se[uintes estações: . ','4I

1

I

\
-

Inverllao,a. Bubacena. Sitio. João Ayres. Mantiqueira. João Gomes.
Chapéo d'Uvas.

Bemfica. Rio Novo.
Jui:l de Fora.

1- ----kilos
ka" • ka" \

- ----r ki IOf>
kilos

kilos kilos
kilos kilos

kilod \

Ns. a taxas. Ns. a taxas. Ns. a taxas. Ns. ao t:..xas . Ns. a taxas
. Ns. a taxas. Ns. a taxas, Ns.

a taxas . Na. a taxas . Ns. a ,axas.

33 33 33 33 33
33 33

33 33 33
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