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LIVRO
DA LEI MINEIRA

1887

PARTE PRIMEIRA FOLHA N. 18

RESOLUÇ.lO N. 3H3-DE 5 DE OUTUBRO DE 1887
Approva as conta3 das camaras municipaes abaixo declaradas.

. O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, p,'esidente da
provincia de Minas Geraes: Faco saber a todos os seus
habitantes, que a assembléa legislativa provinciàl, sobre
proposta de diversas eamaras municipaes, decretou a
resolução seguinte:
. Art. 1.0 Ficam approvadas as contas das camaras
.municipaes abai.m declaradas, a saber:. .

S 1.0 - CUIA.RA DA AYURUOCA

Exercicio de t885

'Receita. • • . . . .
Despeza • . • . . .
Salda a fa vaI' da camara.

S 2.• - CUrARA. DO BREJO ALEGRE

Exercicio de 1885

Receita. : . . . . •
Despeza . . .
Saldo a favor do procurador.



S tO. o-CA~l.\RA DO C.\R~IO DO RIO CL,\RO

Exercicio de 1886
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camara

camara.
S 14. 0_ CUIAR.-\. DE ENTRE RIOS

Exercicio de 1886

..•.•. ~.. .- .'

N. 18.

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

S 11.0 - C.UI.-\.RA DO CURVELLO

Exercicio de 1886
.neceita.
Despeza
:;aldo a favor da camara

S 12.
0

- C.\)l.\IIA~DA CHRISTIN,\

Exercicio de 1885
'Receita.
Despeza . .
Saldo a favor da camar!l.
. S 13.

0
- CHIARA. D.-\. DIA)IA:"'TIN.-\

Exercicio de 1886

R'eceita.
Despeza .
~aldo a favor da camara.

S 1.5.0 - CUURA DE GRÃO )IOGOL

Exercicio de 1886
Receita. . . .
Déspeza . .. .

. ~~tdo a fa vor da camara
S 16.o-c.\)URA DE ITAPECERIC.-\.

Exercicio de 1886
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. S 9.0--:"CAlIARA DE CA~IPO DELLO

Exercicio . de 1886
Receita.......

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

'.
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945,,621
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114;)181

13:043"580
12:3281H35

71.)~14ii

11:867;)135
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4:100,,829

13:365,'H80
12:397;>162

968~318

12:246~H58
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"2:162~839
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S 34 •• - CUUR.\ DE QUELUZ

Exercicio de 1885

~ 37. "-CÃ:lIAR.\ DO SERRO

. . . . .. . . .
favor da camal'a.

1886

S 38 •• - CAlURA DE S. 10ÃO NEPO:lIUCENO .

Exercicio de 1886

N.18.

1886

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

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

S 35."-c.UURA DO R[O PRETO

Exercicio de 188.)

Receita. . . . . . .
Despeza . . . . . .

, Saldo a favor da camara

~ 36.0- CA:llARA DO RIO P.\RDO

Exercicio de 1886
. ,. Heceita.
":Despeza. ...
" Saldo a tilvor da camara.
r:

Exercicio de 1886
.' Receita. .
""Despeza . . . . . .
. Saldo a favor da camara.

" 'TOMO LIV PARTE L"

.'-Receita. '. . .
, Despeza '. . . . . .

. : Saldo a fa vaI' da ca ma ra

1886

Receita. . . . . . .
Despeza. . . . . . .
Saldo a Ca vaI' da camnra

~ 29.° - C,DURA DO PIRAXG.\

Exercicio de 1885
Ileceita. . . . . . . . .
Despeza . '. . . . . . .
Saldo a favor do procurador.

1886
Receita.
Despeza
Sa Ido a favor da' c~m~ra'.

S 30:°-eAlURA DE PITANGUY

Exercicio de 1886

Receita. . • • • . . . .
Despeza • • . . .

. Saldo a favor do procur~d~r :

~ 31.R-CA:ll.\R.\ DA PONTE NOV.\

Exercicio de 1886
. Receita. . . . . .
Despeza . . . . . . .. ~ . . .
. Saldo a favor da camar~ . . . . .. . . . .

S 32.° - CAMARA DO POlInA

Exercicio de 1886
Receita. . . . . . .
Despeza . '. .
Saldo a ru 1'01' da C;lm'ar~

~ 33:0-cUI.\R.\' DO P.\TROC[NIO

Exercicio de 1886
Receita. . . . . . .
. Despeza . .
:jaldo a favor d~ c'a~ar;
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.17. '-c.uun.\ DOTunvo

Exercicio de 188.)

camara

S 49.'-CUIARA DE Ua.\

furcieio de 1886

.
cnmara

N, 18.

1886

Receita. . . •
Despezá . . .
Sâldo a favor da

~

.! Receita. . . . . .
Despeza • . • • . .

;'Saldo a favor' da camara.

S 48,'-C.\lUR.\ DE TRES PON'US

Exercicio de 1885

Re-ceila. . . • . .
,Despéza.. . . • . . . .
IS<llllOa favor cio procurador' . ..

1886

/

.. Receita.
" Despeza • . . . . •
'Saldo à favor da carnara.

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

S 39.0_ CUIAR.\ DE SALI~.\S

Exercicio de 1886

S 40. 0_ CA)IARA DE SETE LAGO.\S

Exercicio de 1886

Receita. . . . . . • .
Despeza . . . • . . . . . . .
Saldo a fa VaI' do procurador. . . .

S 41.
0

- C.DIA/H DE S. JosÉ O'EL-REY

Exercicio de 1886

Receita. • • .
Despeza . . • . . .
Saldo a fa VaI' da camara.

S 42 •• - CA)IARA

Exercicio de 1886

Receita. . . • .
Despeza . .
Salda a favor do procurador ..

S .13.
0
-c.DURA DE s. JosÉ O'ALE)I I'ARAHYBA

Exercicill de 1885

Reaeita. .• • • • • • • •
.Despeza • • •
Saldo a faVaI' da camara

.~ H.0_ CAMAR.\ DE imASSUIlT

Exercicio de 1885

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

1886
Receita.
Despeza • • .
Saldo a favor da eamara.
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S 5l." - CHI.\R.\ DE BUIBUIIY

2:443~793
2:030:;.).56

41;);,>237

1:040:;120
1:03.i;;4 85

5~635

30:407:>723
29:429;,053

978:,670

30:273,~02
28:0:6~40-L
2:2.)6~9il8

14: 178~517
13:557;>700

620;11817

16:985;'; 128
15:071~053
1:914~075

17 :858:;636
17:383:>508

475;'>128

17 :2.')9:;005
11:5 7:!~069
5:686~936

...
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camara

~ 55 .• - CUlARA DE OURO PRETO

. '. . .
favor da camara.

S 58.• - C.UI.\R.\ DE S. JOÃO BAPTIST,\

Exerci cio de 1886

Receita. • • .
D'~speza ~ .. .
Saldo a favor da camara

S ,)6." - CUIA.RA DO RIO t\O\'O

Exercicio de 1883

',TOllO LIV PARTE 1.'

Exercicio de 1885
Rac.eila. • . • . .
D~-;'):\za • • • •

. 'Saldo a favor da ca:nara .

Exercicio de 1886

R~cp,ita. • . •
Despem . • • . . . .
Saldo a favor da camara •

Exercicio de 1884

Receila. • . . . . • •
• Desp'~la . . .

SalJo a favor da camara
Exercicio de 1885

" .;;
.• Receita. . . .
....Despeia . . .,< Saldo a fa vaI' da'

"';' Receita.
,"Despeza •......
: "Saldo a favor da camara. .

Exercicio de 1886
, ~}.:Receita. . .

l' D:~: eS!Jeza . . • . . .
Saldo a favor da camara.

~.
S 57 .• - C.\Y.\R,\ DO CALIIAU

Exercicio de 1886

.'

Receila.
Despeza . . . . . .
Saldo a favor dô/éamul'a.

S 52." - CAMA.R.\ DO MUZUIBINHO

Exercicio de 1885

/

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

~ 50." - CA"V..R.\ DE UBERABÁ

Exercicio de 1886
Receita. . . . . . .
Despczil . . . • . . . . . '. .

. Saldo a filvaI' do procurador. . . .

~ 51 .• - CAM.\RA DO SACRAMENTO

Exercicio de 1886

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

S 53.":- C.\~IAR.\ DO IAGUARY

Exercicio de 1885

Receita. . . . .
Despeza . . . .
Saldo a favaI' do procurador

Receita.
Desoeza .
Sald) a favor da camara

Exerciciü de 1885
Receita. . . . .
Despeza . . . •
Saldo a favor da camara .

Exercicio de 1886



de posturas l)al'a. a camal'a munlelpal
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Fl'rtncisco Isidorrl l1a1'bo,~a [age
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Sellada e publicada nesta secretoria aos 12 de ja-
n"Jiro de t888,
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Art, unico. E' approvado o codigo de posturas da
,camara municipal do nomfim, que a esta resolução
acompanha; revogadas as disposições em 'contrario. .,

, Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
., conhecimento e execuç<io da referida resolução perten-

cer, que a cumpram e façam cumprir t<io inteiramente
éorno nella se contem. O secretario desta provincia a
faça imprimir, publicai' e correr, Dada no palacio da
presidencia da provincia de Minas Geraes, aos cinco L1ins
do mez de outubro do Anna do Nnscimento de Nosso Se-
nhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete,
sexagesimo Sl'xto da Independencia e do Imperio,

LUIZ EUGESIO HORT.\. B.\.RBOS.-I.

TITULO I
Art. 1.' lIa contravenção ou inf['acção, quando não

"se observa o disposto em qualquer artigo-'Ou paragra-
" pho de posturas e editaes que dellas t'açám parte.
... . Contra ventol' ou infractor é o que commelte a in-

o Jracção. ' ,
'.. . Art. 2,' lIa reincidencia, qunndo o contraventor já

. ::roi contlemnado e puni~o ,neste municipio por contra--
',venção igual.
~:" ArL 3.. Praças slio os largos no interior das povoa-
-.ções, e havendo duvida scalg'um deve ou não ser assim
';~o(lsidérado, a cumara o decidirá em editaes, que fica-
, rão fazendo pa rte destas postu raso
. :: " Art., 40" Quando, depois d~ disposição de qualquer
,.artlg'o ou paragrapho, se segUIrem as palavras-prisão
"e multa "7 entende-se que estas penas s:1o cumulativas.

~. . A.r!. 5,. O termo - pena - comprehende prisão, e
'.quando em um artigo sc.declarar que a pena é de outro,

entender-se-ha que o contraventor fi.;a sujeito á pena alli
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'meados pela camara, fixando esta o seu .numero, por
maneira tal, que as distancias, c consegumtemente as
despezas, sejam as menores possiveis. .•

Art. 12. Compete aos alinhadores:
, ~ to" Alinhai' as ruas, travessas e praças, segundo
aS plantas legalmente approvadas.S 2.. Vel'if1car o alinhamento das ruas, travessas e
praçns da ciciade ou povoações, sempre que neUas se
_consliLllirem erlif1cios novos ou leva~larem-se de ~ovoos j:'l exi,tp.ntes, lavrando termos (listo no alvara .de
lice:1~a que a camara houver passado para a nova edlf1-

,caçii~ ou reedifl.caçiio. _ ~ .,S 3.. Os allnlndores perceberao ~.o:>propl'letal'los,
por cada braça que alinhare~n, 500 re_Is.

Art. 13. Os alinharlores lOcorremo nas penas de
multa de 30j e demissúo do emprego, se alterarem o
plano do arruamento estabelecido na .forma _da lei. .

Art. 14. Nesta cidade e nos arruwes nao se podera,
sem licença: ,

I.• Edif1r-al' ou reedif1car nas ruas. ,
, 2,. Fazer concertos de que.esquer obras, com oflensa
ou prejuizo do alinh.amento. M.ulta de tres dobr? da
imp~rtnncia do salano que haVia de vencer o almha-
dfll': e quando o .edif1d?, concerto nu obra. offender o

";alinhamento, sera desfeito todo ou sómente na parte que
for prejudicial. .
•', Art. 15. O alinbador que, sem .licença,. alinhar e
-perfilar o edif1cio, concerto ou obra, mcorrera na multa
.dp artigo antecedente,
" Art. 16. Ordenaria a demol ição do edificio, concer-
'to ou obra, será notificado ° proprietario, e na su~ fall.a
O mandante, director ou empreiteiro da obra, 0. ll~q~l-
lino e o alinhado r, no' caso do art. para prInClpHlr
ja execucão, dentro de vinle e quatro horas, e findar em
-.um,te mio razoa vel assignado, sob pena de ser. executada
,êÍ custa da propriedade e de não poder o notificado pe-
dil' indemnisação alguma.
" O inquilino obrigado á demolição poderá pagar.~e,na forma da ultima parte do art. Se nos termos aSSI~

, gnados não for principiada ou não for fin~a a execuçáo,
o juiz de paz mandara proceder á demohçào:
, 'Art. li. As licenças exigidas neste capitulo, serão
'concedidas POI' despacho, ouvido o respectivo fiscal.
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CAPITULO III
.'1,

CAPITULO lI'
D.\. LBlPEl.\.

Art. 18. E' prohibido nas ruas e praças: .
~ 1.- Lançar corpos em putrefacção e que 'Jxhai~m

máu cheiro.
~ 2.° Lançar animaes mortos ou moribundos ... ~:
~ .3." Amontoar materias que embaracem o tran-

sito publico por mais de vinte e quatro horas, sem liceh:
ça da camara. Penas: multa de 4~000 a 12;;000. . ~

Art. 19. A r.amara, quando Julgar necessario po:=:
derá declarar por editaes, que t1carão fazendo part
Llestas postüras, quaes sejam os lagares em .que se podem
fazer os despejos ou os em que S\l não podem fazer.' 'i.

Art. 20. Os morado['es serão obrigados a conse"tv 1':
limpas as testadas dos quintaes e casas em que mo-
rarem, Pena de 5:)000 a 10;; e o duplo nas reincideilCiã
A ~estada comp'rehend~ metade da rua, ha vendo p'r~
prledade fronteIra. e nao havendo ou sendo nas prâças
comprehende até á distancia de um metro. . •

Art. 21. Nos largos, praças e nas ruas pdncipàe
ná? ser.á permitti~io levantar cerca de madeira. Os' p,r
prletarlOs que qUlzerem tapar seus terrenos o farão sem-
pre com muros que tenham a altura de um metro e
tenta e seis centimetrús pelo menos, e tanto estes ê' m
as frentes das casas deverão ser caiados. Pena de' sere
05 tapumes demolidos e reconstruidos á custa do r
prietario e multa de 5~000 a 10~. , . ~' ,
,. Art. .22.; .Os proprietarios de casas ou terrenós lIe
tro da cidade e llUS ruas, que forem designaâo
éditaes da camara, são obrigados a calçar suas têsta'
ná 'distancia de um .metro. dentro dos prazos márcai:l
.Multa de 10S a 30<,;,além de ser feita a calçada dó 'co
traventor. . . ;",.
, Árt. 23. Das obrigações e penàs do art. aniêeêden
ficâm isentos os reconhecidamente pobres, a juizo
camara, que á sua custa fará o calçamenlo oraena
pélo arl. 22, . ' :::; ,

Art. 24. Os al11maes mortos de que trata.o ~ 2.•
nÍ't. 18, serão sepultados em covas fundas, forã~dàs
voações. . ,~ .f

Art .. 25. Na sentença em que for'julgada à ~:cti
.. ;; ...••. enção será o contra ventar obrigado a satisfazer o <iJ

. posto no artigo illfrin~ido, em um termo razoave!,
lhe sçrá assignado, SOD pena de fazer-se â sua custa'

, dl.l.p'lo da multa na reincidencia. ,',

DAS OBRAS PUBLICAS

Arl. 26, A conservação e repnro das lIluralhns .e
paredões ou outrns obras feitas pnra segurança ele ectl-
liGias ou ele prisã:'s pu b Iicas,' ca lçadns. pontes. chafa-
rizes, regos e aqueductos, poços, lanques. cemiterios e
quap.sC)uer autI'as cllnstrucl.;.ões, etn t)('lleficio commum
ou para decoro das povoações, scrá feita pela camara.

Exceptuam-se : -:3 1.° As obras, cujn far.turil nté no pr!1sentc mio cra
da obrigaç{lo da cnlonrd, sélh':) quando fllrem de lIrg,:n-
te necessidade publica c os ourigados nüo tiverem meIOs
para as fuzerem: multa de .j:j')OÚ a 10j.

:3 .2,0 As obrns que n r.nrnarél nrrernatar, impondo
r.ertus prestações para indemni~açüü dos eloprehende-
dores, na forma da lei de 29 de ag"sto de 1828 e arL. 47
da do \.0 dc outubro do mesmo anllo.

ArL. 27. Quando um particular ou pnrticulares s~
propuzcrem 11 fazer qunlquer da;; ref~I'idns obras á sun
custa. deveriÍo conl'llrrnar'-se com o plano da carnnrél e
obter,io liccnça: multa de 5;000 a 20;;, além da obriga-
nio de desfazer a obra,
• Arl. 28, E' prohibido :S \.0 Arruinar ou d'~smnnehar quansquer das ditas
obras ou part'~ ddlns, ainda qu!'J millima seja. '

. S 2.° Abrir encanamentos publicas ou particulares,
nas runs, praças ou quintacs, sem autorisação e presença
do fiscal.'. S 3.° Fazer quaesqucr excavações nas l'uas, praças

;: . ou elll suas visinhanças, sem autol'isação.S .LO Lançl.lr materiaes ou Cjuaesquer entulhos nos
encanamentos publicas ou parlil:ulal'es ou de í1uulquer
modo obslru il-os.

~ 5.0 Ex ca va r e ti rar te l'l'll entre as calçadas.
S' 6,° Tiral' dos encanameutos publicas ou particu-

lares agu;) para o proprio uso. sem autorisação c~m-
petente ou para mal fazer: multa ete 10:,.a 20;'; e obl'lgn-
ção de rcp:)r tu(lo em seu anli~o estndo: ~
. S. 7.° Arruinar as ealçnilns, conduzinllo sobre ellas'

mauelras arrilstadns por cordns ou cOI'rcntes: rnulta de
15;; a 20, e razer o concerta á custa do contraventoI'.

ArL 29. A ca[llurJ poderá coneeder 'Iicença p:1ra
.qualquer. dos flns especiflcauos nos S~ LU e 3,° riu urt. 28,
quan,Llo não resulte damno a terceiro e utiUse a alguem.

TO}1O Ll\' PARTI': 1.'-.

,.
;

. ~

-
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Úl. 30, Os donos das aguas nascidas ou que lran
ilam por seus quinlaes ou paleos sp.rão obri~acios
dar esO'olos e as encanarem, de sorte que não damni
,quem <:lasruas, nem as obras e bemfeilorias dos visi~ho
multa de 10;; a 20,;. . .

Art. 31. Os encanamenlos se cl)nservarãú Iimp
e em bom estado, á custa de seus donos: multa de'l
a 20tj, com obl'igllção de os fazer. \. ,

Arl. 32. Nenbum proprielario poderá impellir ~u
por sun propriedade passem e s: f~çarn en~llnnln'enLo
parll conducção dn agua do~ cl,wlarlze;; publiCaS ou par-
ticulnres, uma vez quP. seja Indernnlsado do prej~izo
que houver nas bf!fTlfeitorias que fllr preciso destrUIr.
ou damnitlcar, a juizo de dous arbilros, &. aprazinie t
das pa rles. "

Art. 33. E' prohibirlo corlar, arrancar ou damnifi.
cal' os arvor,~dos plantados para o aforrnoseamenl()!das
runs, pra~as e largl)S da cidade P. pl)voações: IlIulta de
1.5;:;a 201), além de seI' sntisfeilo o rlamno causado.

Art. 31. Se 11 destr'uição ou damnitlcação for feita
,por animnl, será o dono desle mullado na quantia de'.IS
a 20;:1e obrigado a p"gn r as despezas e valor do uarnno
eausado.

TITULO III
CAPITULO I

DO ESTADO SANITARIO

• ,l<'Art. 35. E' prohibido lf.'r-se nos quinlaes, á~ea
pnleos nas povoações depl)silo de lixo, 'nguas esfagQa
das, rnaÜlrias corl'llptas ou de f<lei! corrupç;io, cnpaze
. rie prejudicar ri salubridade publica: mulla de 10;;l,'5e
do a lImpeza feita á custa do infractor. ,t~

Arl. 36. E' prohibido o enterr[lmento de cndavrres
humanos sem ser nos cernilel'ins publicas e com 11
cautelas necessnrins para cvitnl'ern-se os rniasmas: ril,UI
ta de 10;:; a quem fizer o entel'l'ümento thr'n do cemiteq
e no fabriqueiro que não ouservar o modo por que. s'
fecharlns as sepulturas.: ,

Ar!. 37. Nenhu;l1 corpo hllmnno será sepulta o
antes de 2-1horas; contadas do filllecimento, e nem 'Oear
insepulto por r~ajs rle.trinta e s~is .horas. salvl)s os:c;..ii-
50S de e.t1gencla omclal da [IutorIdade ou .de m9rte
provenienle de epidr.mia reinante: multa de. 20~ ~o
caus&dor da inl'racção. .

Ar:. 38. São pt'obibidos dentro das

bil -

corlu~les e quaesquer oull'as manufacturas ou lhbl'Ícas
de mel de fumo ou oulras que pl'ejudiquem a saude pu.
blica. .

Tnes fabricas só podem eSlllbelt!cer- e com lIcença
da Carnal'D e em lognr appro:l)~d() por ella: mulla d~ 30~.

Al'l. ;;9. A ,'amnra peclira no govemo da prOVIllCla
a vnccinn, nomenn"lo um vaccinndor pnra cilda frenue.
'zia, os quaes t'ariio conslat' po~ editaes o lagar, dIa e
hora em que applicarão [I vacclOn. . . .

Arl. ,W, ToLla a pessoa ou chefe de famt1la, :;eJíl
qual for a sua condição, preceptor ou lulor, CJ~e t!ver
a seu carO'o a educ[lcão dd outra pessoa que nuo tiver
'sido ailld~ vaccinada., leil? o annun~io d~ que trata o
art. antecedenle, serú obrIgado por SI, famltIa, arlhcren-
'te farnulüs e subordinados a COtnparec~r ou mandai-os
pa'ra serem vaccinndos: tnl.!lta de IS po~ cada pcs~l)a
que de sua casa fallar, verIficando-se nao haver SIdo
vaccinada. .

Ar1. 41. Oilo dins depois de vllcclnados, compare-
cerão de novo para serem examinados pelo vaccinador
e lambem parn se til'1lr o pus yact;Í'lico, para a propa-
gaçfio : multa de 10~ por cadll p:.ssl)a que fal~:lr. .

Ar1. 42. Havel'a pnrn ~SS!~ 11111,em cn~a trcguezl1I,
um livro numerado e rubrlcarlo pelo presldenle da ca-
mara e entregue ao vncc:inador, e~n o qllal deverá ser
feita a inscrjp~ão de todos os vacctnados, para se poder
regularisar o disposlo nos arls. anlecedenles.

Art. 43. Os vaccinadores, ou quaesquer outras pes-
soas que inocula rem bexigas naturaes, incorreriio .na
ilUlla de 30~ e quinze dias depl'isão e no duplo na relO-
idencia.
'" ' Ar1..(4. Ninguem poderá exercer a arte de c.urar,
sem' apresentar tilulo legal á camara e fazel-o reglslrar
iia respecti va secreta ria.
:'. - O inl'ractor, além OIlS penas ria lei gernl, inco~rerá
na mlllla de 158 se n;10 rp.ct-lber paga dH SP.lISserViços,
e rle 30~ se exigir ou reeeuer remuneração,'ainda que a ti-
iúlp_ de gratiHcaçnll.,
-.\ Art. 4,5.' E' prohibido nbr:ir h"ltica sem licença e
ilulo legnl' ele hnbililaçllo, registrado na calnara: mulla
ae 30~, além de pagar o irnposto. '
, Ar~. 46. O bnticario ou pharmaceulico CJue venrler
oÚ',na' composição do.s remedios empregar drl)g~s cor-
ompidas, e os negoclanles que as venderem nesse esta-

!



5i2 -

. \

~:,,~,"

- 5i3 -

, .- ,..'... "
J, : ..

empreitada, gamntinllo o snu exito: multa de 306 ao
inft'actor, be:n como aus que o chamarem e se ulilisa-
rem de se~s s~rvil;.os, além de quinze dias deprisão.

S 8.' ~lalar urubús: mulla de 55.
A.rt. 51. Só poderão ser vendidas, em casa de com-

merclO, as drogas medicinnf's sflgui'lle3: alLhéa, linhar.a,
~evada, alcaçús. flor de viola, de ti\ia, sal amarCTo , dito
de G~f\uber, ?leo de alllendoas <1o(;es, e dl~ ricigo, ma-
g!1CslU, mana, opf~deldoc, enxofre, mercurio doce, ar-

o nlca, canel\a, qUina, mostar~\a em pó, gomma arabica,
. pontas de. v~ado, bag~s ele Zlmuro e prepararias omci-
aes permlltldos p!'lla Junta rle hygiene; mlllla de 20~

. aos que vent1erelll drogas differenles destas.
Art. 52. Haverá, logo que permittam as rCllllas da

camara, prim:iro nPosta cidade e depoís em todas as
oUi.ras povoaço.'~s do município, matallouros publicas

.' ell! lagares. d.eslgnaclos pela call1ara, fóra dos quaes não
I, se~á permlllll~O matar, e5qu:1rtejar rezes, porcos. car-

nell'OS e cabnto.s para o. c~:>nsumo dI) publico: mulLa de
lOS c qUiltro dias de pns:lO c o duplo na reincidencia.

t\l'l. 53. Emqunnto, porém, a catn'lrn ni\o construir
os matadouro" marcarú p1r edilaes, que vigorarãO como
posturas, quaes os \ügares em que pod~rJo s,~r qbati-
das as rezes, entendeaelll-se que os porcos e outros ani-
maes poderãO ser morloS nos quintaes, mas nunca nas
ruas: multa ele 5;5 por cnda vez que se matar ou abater
gado, sem ser no:; lagares desiç-nados pelos editaes.

, t~rt, 5.1. 05 d0!10S dos gaaos poderão conJuzil-os
. depOIS de esquarteJadOS, vendei-os no mercndo. ou onde

lhes convier, comlunto que o façam em IOrTures paten-
, teso ~nde se possa fisca\isar a limpeza dos

M

talhos e o
. ~perfclto estado de conservação da carne e fidelidade dos

P\lsus. ficando o venl\edor multado em 10~ pela não ob-
,servar;<1o des:;as c,md ições.
.':. Art.. 55. A .c:l:11ara, tendo feito os matallnuros,
, nomenra 05 precl505 empre;ZH(\oS, crean(lo O rCrTu\amen-
~ to prnprio pa.ru as SU:lS fnnr.ções e ordenados,oEm<1uan-
_ to,. pnrém, nao houver e:-:sa cnnstrucção, 05 actuaes
. matl!,loures e 05 nç,)ügU"'s I1c:\rão sob a vigilancia im-
o medwta do fbcal, qu ~ reccb~rá os iillposlo5 e imporà
. as multas. sendo ~UilS obrigações:

.S l.. Obrigar os carniceiro,; a trazer limp'15 e aseia
dos -uS logares da matança, u3m como todos os objeclOS
empI'egad05 na mesma, não consentin(lo deixar no logar

'",
do, incorrel'ão na multa (Ie 3'"';;, além de perdere'm 'la
drogas';' que serfto inuti\isadas. . '. .

Arl, .li. Todo o boticarlo Oll negociante que ve~de
(\rOg,1S venenosas a escm vos, menores, pessoas d'esco
nhecidas ou 3uspaita5, e que dellas não orecisarem-o
exercicio de suas profissões, so(rrertl a 'multa de 3
além dns penas em que incorrerem cri'ninnlmente:

Art. 48. O botica rio que a qualquer hora do di~ou
da noite deixur de abrir, salvo .no easo de molestin e
sua pe5soa• a porta. da pharmi:clU par~ vender remedios
a quem levar receita dPomediCO, sera OIullado em 20;).
Na obrigal;ão ficam com'p~chendidos os ne~ocianteS'qu
ven(lel'clO d,rOgilS pe.rrn l~tldas nest.as posturas e que;. S!}'
ser por motivos (fIullO .1USt0S, den:aretn de abrir sua
portas para vender as ditas dro~as. de dia ou de noite
nüo havendo pharmacia na localidade. '

. Al't. 4!): Toda a r?es~oa, de. qualquer condição' 90.
seja, que tiver molestlU conlaglOSa ou asquerosa 'e qu
.se empl'egar na venda ele qualquer genero.:ern balêã
ou fóra aelle. d'onde o 'contagio seja nocivo e pericrQso
incorrerá na. multa de 20;;, e se for captivo, 'sera
multa p.aga pelr seu senhor ou p~ssoa que o emprega
nesse mlsl.er. 'i "

Ar!. 50. E' prohibido: . ~ "
S 1.. Consentir que vaguem nas ruas ou éstrá'

cães damnados: 'multa de 205 ao dono do cão,po'd .
qu~lque_r do ~ovo m~tal-?, sem que por isso in~ofra e
satlsfaçao ou IOdemnlsnçao alguma. ':. >B 2.' M<.ltar peixes com veneno ou bomba. d
namlte: multa de lOS, .' t~!". S 3.' Vender alirnnntos corroinpldo,;: mulla'de
sendo os mcsm'lS inutil isn(\os, . ..;-9 4.' Fa\si icar liquid():,> ou generos alimeillicl!
ministrando-sc-l:,e; outras substancias para augmen
seu vol:lme ou quantidade: multa de 20;; e dei:'àia
priS

iiO
.• :'1''' ~

. 9 5.•. Ulil i5ilr, a\im ~nli1l1b-s~ 011 ven.l.~ndo
carnes de reze,; ar.h:\das 10 )rl'ls, q\lalC\u~r que .s!ti
caU5a CBI'ta ou pre5umid~ dJ. lO)rle: multa.'.je P
do ~ .(.' .. ~,r.~.,:
. ~ 6,' Fingir-~~G inspira'lo q,)r pnten~ias irl,visi

o predizendo CUS03tristes ou a \e'~res, ,le que po~a.')Q
tal' perigo a alguem.: multa de 15:) e cincO 'fiilas
prisão. . " .'S 7,. rncu lca'r-se curador de CCl'tas cnferróid

por segredo, leitiço OU orações, ou tomar a I.CU
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dCfooPOjO.de rezes. mOI'tas, de um
tando o inf/'actor em 10~, . .

~ 2.- ,Não consentir que se mate gado Algum 'qu
não esteja são e enxuto ou seja excessivamente lllagl'o
devendo nesse caso I'egeital-os: mulla de. 10;; .ao' 'que'
contra a sua ordem, /ll1Itnr o gado nno Julgado bom:

~ 3,. Não c(lnsenlir que rez alguma srja morta,'s~m
que tenha permnnecido 24 hora.'; em dl'scllnr~o depoisU
examinada: mulla de 6;'; por cada infracção.

Arl. 56. O gado conduzido para o córle ou para
qual'luer outro uso, no seu lransilo pel;)s ruas das p'
voaçoes nunca será tocado SOIIO, n sendo bravo, ser
condllzido em 2 laços : multa de 105, além da inde.~ni_
sação do damno. ,

Arl. 5i. O r,órle da carne pura a venda ao puoH
co será feito com faca e serrote, sendo expressarnent
pro!lilJido o uso do mac~ad.o; mulla de lO;; Nesta. Aiul.
la Incorrerá todo o carnJc~I;'O 011 dono de açougue que
vender n carne com os ossos, enlrando esles no .peso.

Art. 58. Os donos de al~ougues n;io pnderão expor.
ao sol, proximos ás ruas ou nos 4uinlaes para pSI.e.qde~
ou se~car, couros de rezes. urna vez que exlll1lem ~la
cheiro, e nem conservar com desasseio a casa,' cepo.
toalhas e mais objeclos que empregarem em tal nl.i~t~ t

Art. 59. Se, depois de c9flado o gado vaccu,!! ..ou
suino, fôr exposla a carne a venda com qualqu~r ..1
dicio de delerioração ou mau eSlado, o fiscal manc!.ar
reliral-a pelo dono. pro!lipindo a sua vend~ e mu .Itan
o dono em 10~ se, advertIdo, não o fizer ou nao re~tll,U1

. dinheiro a' quem já a tenha comprado nesse estag~.
Art. 60. O carniceiro e o vendedor de tOUCIO

assim como todo aquelle que vender seus gen.eros n
mercado, será obriga do a repesa l-os, quando "O ~qo
prador Ih'o exigir, não. podendo. us~r de outr'os:p s.
que não os legaes, devlriumente afendos: multa qe 6
e o duplo na reincidencia. .

Ar!. 61. Nuo será pcrmittida, em qualquer -_dj1.S
voações do municiplo, a e~trada de pes?oas nao r;es
dentes nas mesmas povoaçoes e seus d lslrlCtos, 9u.~'
tejam acorrimcllidas de variola ou OUlra enl'errI!lda

. gra ve, contagiosa ou epidemica; se, porém, .aDtr
qualquer inGivirluo' de fóra do municipio com al.gu
dessas. enfermidades, o fiscal, obtendo mandaaQ;
qualquer outra autoridade, o intimará. pa'~a salÍlr
se "for pessoa pobre e sem recursos. resldent~ .no .m
nicipio, será removida para um local convemente,. 81
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.tanto dos povoados, para ahi ser tratada a expensas da,camara,

Em CI1S0algum se permillirá que os doentes se de-
morelll ou se tratem em casa á beira uas estradas publi-
,caso Aos int'raclores 30~ de multa.

~ 1.. Considerar-se-lIa conlraventor deste artigo
aquelle que de qualquer morlo concorrer, occullar,
conduzir ou fizer conduzil' -o doenle para' dentro daspovoaçoes,

S 2:. O tr1l1arnento de bexiguentos mis~raveis, á ex-
p~nsa ria cürnnra, constará de applieação de remedios,
.visita de. medico. se houver na POVOíll;ão, aIUnenl(ls,
vestirlos rio corpo e do leilo e um enfl~rmeiro, que per-
maneceriÍ junto do leito do doenle, alé que se restübeleçaou morra,

Ar!. 62. Os individuos que morrerem de taes mo.
lesl ias, f6rn das po voações, lliío serão sepullados nos
t;ernilerios publkos e sim ern logar sagrado, designado
[leIa camara, com audiencia do respectivo paroclio; os
mortos p.m povoações senio com toda a cautela e em
ehixões fechados, se puder ser, enterrados no cemlterioj
,ílulla de 205 aos infl'aClore.~ e aos que abrirem essas S6-
pulluras, sem que passem quatorze annos. '"
':. Ar!. 63. Osindividuos acommellidos de bexi~as

i:Ienlro das povoações, desde que o seu estado de IOr-
(una garanta o seu born tratamento e nenhum perigo
venha ao publico pela falta de qualquel' mediria hYO'le-
ica, podel'iio sei' tratados om suas casas, obrign3os,
orém, a evitJr o contagio COlllLoutras pessoas e ter na

Pc°rla de sua resiclencia o signal e c1istinctivo que dn-
I(nar a carnara, para que tocios saibam da existencia de

il.oéntes na mesma ca,;a, sendo ainda obrigados á desin-
éCção di'lria que t'àr ordenada pela carnara: multa de
~ ao infractor de qualquer destas disposições,

.: Art, 64. Além dos individuos defórll' accommetti-Os: serão tambem transportados para o lazlÍreto da
lÜnara todns nquelles que, embora residentes nas \10-

iVoaçõr.s. não tenham nHWIS de se tratar com vantagém e
égur.n.nça suá ~ do publico.
~ Art. 65. FaréÍo parte das presentes p03turas as leis,

ecretos e resoluçõ:Js geraes e provincides em vigor.
o~r.cernentes á l1ygiene publica. .
•
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CAPITULO XI

. Art. 79. 03 qscaes mandar,io pór guardas ou divi-
~sns e luzes á nOite junto ás excavações, precipios e en'-
,tulhas que houver em lugar de servidão ou nas suas
~vis!nhanças, ~ proverão com a possivel brevidade ao seu
~~Ot1certo ou rem?ção, quer provenham. de accirlentes
'naturaes, quer sejam motivados POI' obra de utilidade
I gera I.
,".. Art..SO. As excavações e pl'ecipicios que provie-
;rem de obra ~articular, nas proximidades das servidões

'l.'JU obras publlcas, scrllo concertados pelos donos dos
. terrenos em que estiverem. ,

O fiscal intirnnrá ao obrigndo, e nüo sendo allendid
~,a inlimnçüp, no prazo que 101' mnrcado, avisurá ,
.{?rocuT:ac1f)r da caroara, para mandar fazer o concerto
custa cio contraventor. que pagará de multa mais 50 %_

."': ;' . 1\1'1. 81. E'. prohibido fazer fojos ou laços occultos,
alOd,!' nos propl'lOs terrenos, eslando abertos, sem qüe se, .

'nove hol'aS da noile, do 1.0 de abril ao uILimo de selem-
'bro. e ús dez h'lras, dd 1." dQ outubro ao ultim'l do mez
'de mnrç.o: multa de 6::;000 e o dobro nas reincidenciéls.
" 03 neg;)ciantt:'s, hélbit.ant~s desta cidade, observarllo o
toque de recolhida pelas badaladas competentes, dadas

. "n05 sin)s ela mJI.I'iz c (L carlêil, e os das freguezias terão
tO toque de recolhida nos sinos das respectivas matrizes .

Exceptua IH-se desta ri isposiç,i o as boticas, hoteis e
bilhares, p:)(lendo nquellas C011S"I'Vilt'-se aber'.ns em-
quanto houver serviço, e se ft~chancll) os ultimas á meia
noite: multa ele 5~JO:). em que tamhe.ll incorreró o dono
da casas de jogos Iicitos.

:. Art. iG. A camarn, po,' editaes, poderá consentir o
'espaçamento dessas hora:, para os neg-ocia-ntes de dentro
.da~ Rnvoar;ões, por motivo..; de fl~stnj')s ou s'llemnidades
,religIOsas, como natal, seman;) sant,\ e outros, que a ca-
roara designnr.

" Art. 78. Os snc!lrisLies ele Inrlas as llntriz.es do'
',municipio e os cilrc!~rciros da ci\cl~a Llesta cidade c de

outras,onele houver sinlJ, por si e seus prflpostoS. sou
'sua reso::lllsabilidade. allnunciarào e darão nos sinos o
-toque de recolhida. na forma destas posturas, todas as
.nolteí': multa 'le 2,,000 a cada um, de cada vez de in-
cJracção..~

- ,}i6-

TITULO IV
ll.\ SEGURANÇ.\ PUBLIC.\

CAPITULO I :.,
. ArL. 66. E' prohibido pedir .es'nolas para qua~~squ

. invocações. sem a competente licença,: multa de."i
20~. Exceptuam-se as capellas flue üte ~ pres~ntl~,~~l
na posse deste uso e COs.tll.'lle e be:1l a~sun as des~l.nad
para as festividades rellglOsas annuae::;: .'

Art. 67. Nos casos do art. n~t~cedente, em: nu
permitlido pedir esmolas, é prohlbldo:) aos que as~p
rem trazer imagons : multa ~e .10;' a _O;'. ,.:.

Ar!. 68, Ninguem podera tlra.r esmolas p~ra SI
para outro, a pretexto de. e~ferm~Jade, sem allesla
medieo, ou a pmtexto' de IOdlg~ncHl, sem atle~~~?p
p~lrocho ou juiz de paz reSpp.ctlvoS : pena de pn;~o
vlOte e quatro horas, . .'

ArL. 69. SÜ0 prohibiclos os Jogos de. paraga n
casas publicas de jogo, tavcl'OU e boteqUins :,~~~t$l'
5;5 a 208 aos contraventores. . . .- I '

Art. 70, O dono da casa publica de Jogo ou n~go
que admitlir ou con;;entir joga~ com escravos f)~,'<rI)O

menores de 21 anno:;, sem multado em lOS a 13
duplo nas reincidencins. .' ~~.

Art. TI. O homeai livre, achado a Jo~ar a.dlll
ou cousa que o valha com os comprehendldos ~

. antecedente 'será multado em 15~ a 20~. . ':1::;. .•••
Ar1. 72.' E' proh ibido a todo e qualquer _nego,c..

ou tav"erneiro con~entir que sobre os balco~s~eAe
dos negocias tenha lagar toda e ql.!alguer !'l~.e~CI
jorros: multa de 10~ e o duplo na relncldencla ..,:.

o Art. 73. E' prohibido em todas as casas deH.e~
venrler-se bebidas, para ahi ser usadas, ,a escr,avo
creanças, pessoas com principio de emLJrlflg-~ez,!?,u
trnuxerem comsig-o armas de defezas: multa 4 . M
duplo na reincidencia- '. .

Art:74. E' prohibirl~ o ajuntamento de~ .•.
menores e pessoas emlm~gadas em qualqu~~j".ÇâS
negocio. desde que [1110 e:'itlverem fazendo ,compra.

Os donos das casas ou pessoas que estl ver~m. eo
regadas de fazer suas vezes, sel'<ll~multadas !3~n:lO
duplo na reincidencia, se consentirem em .ta~: u
mentos. . . . '~'a-

ArI.. 7;~.' Todas as casas de neg~clOs, v~IL~ •..
'lcrnas das povoações, estradas ou SltlO~J no, f!l1Jg! I
fech::\ráo suas portas ao tO'luC rle recolhida, q~~ 5 r



I

I

- 578-
i

publique e not~cie aos visinhos. co~finantes :' m!1lta
S~OOO a 20:;,e obrigação de entupir ou d~sfazer. .

Art. 82. Os fojos ou laços de que trata () iuíigÇ) a
tecedente nunca se farão nas divisas não tapada's d
fazendas:' mult,a de tO;; a 20:;' e ~b~igação ,de os entup'i
ou desftlzer, alem de pagar o preJulzo cau:;ado. "~

Art. 83, Em todl)S os ca.;o~ em que p~ rã obra p
ticular haja nece~sidade de abrtr excavaçoe~ ou, 'fal
e amontoar materlUS nas praças ou ruas, dever-sil_
pediL' licença, a qual.será r.oncedida, com a expreS
obl'irração de empregar o dono da ob.ra' as calJlelas
art. 79. Se o concessionari0 n;io cumprir as obrigaço
multa do 2;:1000a 5;'000 de cada uma noite' que deeqrr

Arl. 84. 0" edif1cios, muros, obras ou .casas' q
ameaçarem ruin.a, de que possa resl;lltar damn~ul.O p.
blico ou aos parllculares. s~l'ão de;o;feltos e r~ed.lfieaiJ
de mnneira que cesse o pe~lgo. Quando o edlficlo, lÍlu
ou obra não ameaçar ruma. mas sómente uma.par
delles, so ficará sujeita esta á disposição deste .arlig

Arl. 85. A obrigação, de desfazer e. ree~ifiear .
concertar incumbe ao habitante ou proprletarlo da ea
ou procuradores deste.

Arl. 86. Se no termo assignado não for o edificl
muro ou obm. desfeita, ou se o edificio não for habila
e não se souber quem é o dono, ou se .n~ opin~ão
peritos não pudel' demorar-se a .demollç.ao, ser 1
media ta mente demolido á custa da propnedadp: fie
do sempro obrigado o [Jroprietario, quando .'~~o se
suflicienles os materiaes. . .

I Art. 87. E' prohibido : ,"t.
S 1.- Fabricar polvora dentro das povoaçõ.es

licença da camara: multa de 10~ a 20~. . .,.
S 2.. Lançar fogo nos p.r0Prl~S campo.s .OU ,

se lenha usol'ructo, sem prevlO a VISO aos VIsmhps,
finantes. , o

S 3." Queimar a propria roça, sem ter feilô a
de.( metro.:i e .( decimetros, pelo menos, e sem pa~tlCl
aos visinhos confinantes o dia e hora em que se p. e
de queimar:.::,. o

Quando, pela contravenção de qualquer de.st~ .R
graphos, passar o forro aos campos e matos dos vlsmli
solI'rerá ° contravenlor a multa de tO,',\ a 30;:1'6 o .
nas reincidencias, além de pagar o damno c,!u~aâo

~ 4." Correr a cavallo pelas ruas e praças das
voações: multa de 5~ a tO~. , .
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, Exceptuam-se os cas(ts urgentes de enfermidades
. ou serviço publico. .

S 5.. Conduzir, pelas ruas e praças das povoações
e estradas publicas, êlnimaes damninhos e ferozes soltos,
que possam otrender os passageiros: multa de 51jOOO
de cada animal.

S 6.. Conservar vivo animal damnado: mulla de
5;J000 a 10~ e o duplo na reincidencia.
. S 7.. Conduzir carros puchados por bois, cavallos
.ou outros animaes pelas povoaçõ8s, sem guia: multa de
.4~OOO a 12";000.
. S 8.. Ter animaes amarrados nas portas das casas,
de modo que impeçam o livre transito de .( metros 6 .(
decimetros: multa de 5,,00tJ e ° duplo na reincidencia.

S 9.• Andar em animaes bravos. de qualquer natu-
" reza, pelas ruas e praças das povoações: multa de 5"000,
.. e o duplo nas reillcidencias. sendo solidariamente res-
" ponsa velo domador e o dono do animal, se o ti ver 01'-
,denado. ,
,. S 10. Ter cão solto nas ruas, sem licença da ca-
"mara: multa de 1"000 a 5~000. ..

S 11. Andar a ca valia pelas lages juntas ás casas:
multa de 2:;000.

S 12. Matar seriemas: multa de 4~000 a 6~000.
Art. 88. ° que tiver past.o de aluguel será obrigado

fi tel-o seguro com valia ou com cerca de lei: multa de
1"000 a 5~000, quando fugir qualqner animal por falta
'de segurança.
;' Art. 89. São obri~ados os pr'Jprietarios ou inquili-
nos dos quintaes e cnacaras da cidade 6 povoaçóes a
.tirar, nos mezes de junho a setembro, as hervas de pas-
'sarinho e formigueirus: pena de mandar-se o fiscalllrar
"á custa do obrigado, que pagará mais outro tanto, metade
,'para o fiscal e metade para os cofres municipaes.
":' ,Art. 90. Não haverá espe.ctaculo algum publico,

sem licença da camara, pela qual pagar-se-ha a quantia
estipulada no final destas posturas.
:t Art. 9 [. E' prohibida a dança de batuque nas po-
'voações, com algazarra que irlCommode 11 visinhança:
pena de dispersão do ajuntamento e multa de 2;,000 em

"relação a cada pessoa que for encontrada no batuque
'com algazarra; na mesma multa incorr8l'á o dono ou
inquilino da casa, que será preso por' quatl'o dias, e o

.;~uplo ,na reincidencia.

oi
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ArI, 9:!. l'ião é pI'ohibirlo aos ~s(',ra vos canta (' e:dalI_
ça r n~s ruas e. pra(;as das POvlli~l;oes; mas o clelekatlo
po.dera determlOar a este respeito o que convier aô' p'
bllco. ',,'

At'l. 93. S/ia pel'mittirlo:; os quirnb~tr.s nu reinado~
qU!3 costu'lln,m fazer os escravos a~')mpanhando ~Isjuize~
m~rc5 das ~rman.dades do [losano, comtunto que nuo
sejam de nOIte. - ,

Art. g.l. Quando em alguma rua houvel' ajurll'l-
menta e ~)ccult:~Ção de cI'Í.mino~os ou ill~endio, os vi 'i-
nhos serao o.bl'lgados a lllumlnar as (reutes de - sua
c~sas. por av;so dos respectivos inspectores de qUí\rle~
rü?, fisca I ou qualquer autoridade; o a viso bastará Que
seja vocaL: multa de 5~OOO a 20:;;. I

Art. 9.:i: E' prob.ib.ido tocar caixa pelas runs e pr -
ç"s, sem licença do JUIZ de pnz: multa de 5~OOO a io
Exce~tuam-se os toques de caixas militares e os que~a :
nu~clUr~m qualque.r espectaculo, para o qual já se tenha.
obtIdo licença. ~

Art. 96. Nenhum mascate ou quitandeira poder
v~uder em qu.al~uer fazenda, sem Iicença do seu. dó no.
feitor ou admllllstrador: multa de 6~OOO a 12;?OlJO e o'du
pio na reincidencia. :.

;\rt. 97 •. São armas p.l'ohi~id3s: pistola, bacarriârce
r.laVlna, clavll10te, a7.agalU, faca de ponta, punhal' '50
vela e quaesqutJr outras armas ou instrumentos ~p.~
rantes. ..J" .

Ningu~m deverá lrazer co.msigo qualquer ~a1i aí
armas ou tn3trumentos, sem IIcenca da autoridilde
licial: .multa de 15t;Oo'O e o duplo "na reincidellcia~ül
da perda da mesma arma, cujo producto fará pÚ't .
renda municipal. ' ..:

. Art. 98. W permittirlo ao tropeiro, cnrreiro: ~bo
delro e porql;lelro, d,u rar! ~e o etTecti vo exerdcio d~}:(u,
quer destas 1l1dustl'lns somente, trazer faca de porit
sovela. . -. :. "-~-' ..

CAPITULO I I I . -~ ,".

SOBRE OUTRAS liEDIDA5 PRE\"E:iT1\'.\S DE D.UI/ÍO'{ .:.

Art. 99. E' proltibido : .
~. 1.0 ~ Fazer qualquer contrato com escravos: 5~

autorlsaç:io verbal ou escripta de seus senhores, f~ítore
,ou ql,lalquer outra pessoa conhecida da fllmilla: Exce
ptuarn-se os escravos que venderem hortaliças.':'" \ "

~ 2.. Occultar escravos rugidos, sem pilrticipac'~
medtatamente :\ seus senhores dentro de vinte. e "'q~~

/
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.•horDs, sendo mOl'adores do 10)i.ar e em distancia de duos
" leguas. e de quarenta e oito horas, nilo sendo em dis-

tancia de mais de quatl'o leguas, e assim progl'essiva-
mente; contando-se a duas legunspor dia.

S 3,' GuardaI' furtos de escl'UVos: penas- multa
~'de 10;; a 30, e do (lobro nareinciLlencia. .

S.V Dentro das povonç.ões, levanlnr altos gritos
ou dar tiros de noite, sem que delles resulte utilidade al-
guma e sem que a isso obrigue a n~ce~sidall.e ou medo:

. multa de 10;5a 20, c o duplo nas relncldencl:1s.
. S 5.' Joaar cntl'utlo nas ruas e praças das povoa-
. ç?es: multa de 3:5000 a (j.,009 0 o duplo nus I'eincitien-
: Clas.

~ 6.° No ca roa vnl a preserlta r figuras a Ilegoricas,
insunando as autoridades civis e ecc1esia5ticas, ou a
qualquer pessoa pal,ticular: multa cle 3;:'000 a 6;,000 e O
duplo nas reincidencias.

Arl. 100. O senhol' do escra vo a quem se fizer a par-
.. ticipação do S 2.° cio a'.'tigo antecedente, é obrigado a
~ pagar todas as despezas t'eitils com o escravo e com n

participaç<lo.
CAPITULO IV

D.\ ~1011.\L E BOSS COSTUlll~5

. At't. 101. E' prohibido a todo o individuo maior de
. 16 annos de ambos os sexos;

~ L. Viver sem occupaçlio util e honesta:
:/ .~ 2.'. ?edir ,esmOlas, q~ando. com' seu trabalho pu-

deI' uclt.ju11'\r me 105 de su bSlstenclU. Os contra ventares
d~stes parngraphos. além das multns estabr:1ecidas nas
presentes posturas, serilo obrigaclos a assignar termo de
se mostrarem occupados dentro do prazo rle tO dias, sob
a pena que o juiz de paz lhes corplTlinal', sotTrendo esta
qunndo nlio observarecn o termo. Quando se proceder
,contra o maior de 16 annos e o m:~nor de 21, o juiz de

" paz nomeará curador que o derenda.
. Art. 102. O bebado encontrado nns ruas, estradas e

lagares publicos será recolhido em custodia, nestes dous
casos:

1." De se achar em estado de fazel' mal a alguelll.
I. 2.° De correr perigo, por niio se poder acautelar de

-qualque(' mal que lhe pos~a acontecer .
'''i No acto de ser recolhido ou depois ele eslar em cus-

P.\RTE 1.'
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todia, 'será entl'egue á sua famBia ou' pessoa quepór e
se responsabilise, re~olhendo-o á sua casa; quando,.
rém, não apparecer quem delle tome conta, será conse
vado em custodia, emquanto dumf a embriaguez .•. ' '

Arl. 103. Se o mesmo individuo for encontràdó :De
bado pelaseo-unda vez e nos casos de custodia;~'se
preso e não sallirá da cad~a, scf'!l que pague a multa li

. 6;')000 e o dobro na retncldencla e seja no mesmo' act
intimado para assignar lermo de se abster do vicio il
embriaguez, debaixo das penas que lhe forem cominina
das pela autoridade competente. .

Arl. 104. Os loucos de todo o genero que pertorIja
rem o socego publico ou ameaçarem a qualquer, inva
dinuo casas, fazendo alaridos, serão presos e enlregue~ á
suas familias. si estas os reclamarem. Si, porém, ~nin
guem os reclamar nem por elles se responsabilisar, se
rão conservados presos ou mandados retirar para',f9ra
das divisas do municipio, correndo as despezas .da' co
ducção por conta uos cofres Olunicipaes. ',,'

Art. 105. E' contravencão ou infraccão :. . .
~ L" Imputar a alguem em publico contravençõ

ou defeitos que o exponhão ao redículo, vexame"irrisão
suspeita ou má. reputação.' , :,,:'

~ 2." Prai.lCar contra alguem actos que, na 0plnJã
ger.aI,e costumes do povo, se consideráo otTensivo~"o~•.
jUrlOsos., . . -,...' ,

, ~ 3.. Espancar a01maes alheIOS, cortar-Ihes~,c
nas ou caudas, mallratando-os, somente para:mal faze
contrariár a seus donos. :j

~ 4.. Escrever desenhos deshonestos, disticos',o
treiros nas portas, paredes ou muros, em atTronta:'ao .
nos ou a terceiros, ou manchar a propredadecornJa .
carvão ou immundicies. '. ',I' ",

S 5.". Guardar, apresentar, pregar ou dar para~s
lido em publico manuscriptos ou pasquins inJúrr
contra qualquer pessoa, declinando nome ou não,'

S 6,. Mostrar em publico as partes pudendas'
posito, quer seja por ataque ao pêjo ou por qualq ~
tI'O moti vo. :~~

~ 7." Praticar em publico actos ou gestos":q
opinião publica são libid inosos : mui ta de 10~000 ":ii:bs
fradores dos dous primeiros paragraphos, e de ,"20~
lias infractores dos ~33." e 7.", dez dias de prisão prn
bro nas reincidencias. ',;-

O disposto no S 3,. é ext~nsivo a todo

, ,
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dentro de suas terra:,; e propriedades; espancar. ferir ou
. aranhar gado de criar ou de corte. '
/. TITULO V

SOIlRE: .\D,\STA~ÇÁ DE: VIVERES

" CAPITULO I
0,\ I~DUS1RIA EM GERAL

V Ar/. 10~. E' prohibido entrar nas plantações,sem li-
cença de seus donos, sal vo no caso de necessidade; :multa

'de 5'000 a tO~OOOe o duplo nas reincidencias. .
, Arl. 107. Os que de prop:::Jsito mellerem gado ou
qualquer outra criação nas plantações alheias ou nos ter-
renos cercados, abrindo cerca e franqueando quaesquer
tapumes, serão.)punidus com a multa de ,io~OOO a 30,,000 e
o duplo nas reincidencias, e se considerarão damninhos
os animaes.

Art. lOS. E' pel'millido a,) proprie:ario de campos
; fechados castrar os bois, cavallos ou burros quo encon-
", trar no meio de sLias criações, depois de uma vez mandar
: entreg-ar ao dono o animal com aviso de que será castra-
" do, se reaparecer no pasto.

_Art. 10~. O dono do gado que fu\ achado nas plan-
.taçoes alheiaS ou nas terras tapadas, alOd{l que não plan-
,tadas. pagará a mulla de 2:>000 em relação a cada cabeça
'de animal cavallar, muar, vaccum ou suino, e ele 1~000 so-

1 bre cada cabeça de outr05 animaes, tendo sido urna vez
adverLi:lo por ordem do juiz de paz. EnLende-s6 por ter-
reno cercado o que e;tiver circumdado, por cerca de ma-
deira perpendicular ou hnrisontal, de muros, vallos ou

.'arbusto~ esrÍ'lhosos, capazes de obstar a entrada de quaes-

. quer anlmaes,
_ Art. 110. E' prohibido aos sacias ou co-herdeiros
.' metterem gado em terras de cultura ou lavoura, de que
" não houver ainda divisão entre os mesmos, sem que es-

:1', tes convenhã.?, e uma" vez que sejão tapadas, ou hajão n'-
~f:ellas l?lantaçoes; multa de 4:1)000 em relaçáo a caJa cabeça
I, de a01mal cavallar, muar, vaccum ou suino, e de l~OOO so-

,••.bre cada ca beça de quaesquer outros animaes.
.- . Art 111. Não poderão os co-proprietarios de terras
".de cultura fazer cortes de maltas ou cultural' terrenos em
: maior quantidade do fJue lhes compete, contra a vontade

, ; dos outros socios, e quando alg-um tiver motivo de que i-
:,xa poderá chamar os que assim procederem á presença
, do juiz de paz do districto/para se louvarem em arbitros

, ,
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que detel'minem quanto pód.~eac1a um utilisar .árinual
mente. Em regril, não podera cadn um desfructar inar
do que. a ~.' pnrte elo que possuil' ; mas, tel'á direitó';i:l
usofrulr quantQ baste pnrn cumpensnr o excesso. Oco"_
trnventor pagará n multa de 5;;;000por alqueire que :des
fructn r de mais, nlém de paga r o preju izo que Cilllsar. '.•

Al'l. 112. E' igualmente vedado aos proprietarios
de campos de cl'inl'ter [dles maior quantidade de gàdo
do que lhes competir, e o que se sentir prejudicado pode
na lorma do nrl. nnteLedente, requerer arbitramento:pe~
rante o juiz de p.1Z. 05 nrbitro5 marcarão que qu'aniida
de de gado poderá tel' oadn um, nunca excedendo de [fê
cnbeças pornlqueire. O contraveótor pagará a multá ~
5:;;000 por cada um ,mimai que exceder,e o dobro nas re-
incidencias. "

Art 113. Quando as terras em commum forern \'a
cl'iar, o socin qU8 quizer nellns plantar será obrigaü6'
cerca:' suas plantlções.sob pena de perder o direito á in
~lemnizaçijo uos preiuiZf)s qLl'~o gado lhes, deI' e de p-écr
llnpnsiçlio de pena JpOl' infrllcl~ão. .:f;

Quando as terras fore'l1 rle cultura, o condommo.q'ú
quizer nellns criar :-:"!ráobrigilClD a c8.rcal' o:; pastos' ,ou
vedal' que o gado ofl'~nJil as plantações alheias: m"ult
de 20:'}OOOa 3ú:'}000.. . 'li '

Art. I1 L. E' pl'Ohibiclo fazer eel'cas ou quaescjúe
tapumes provisori05 nos limites communs das ter'ras
fazendas de cultura, ou cr'iaç,ilo. sem ~receder a-vis~.o
participaçüo tios visinhos c:)nfinantes : multa de 20'0'
301;000 e duolo nuz reinciclencias. '
. Art. 115. Ascerease tapurocs nos limites dos.,

rlios e faz~nrlas seriio feitas á custa dos proprietariÇls,con
iinantes, e é perrnillitlo aos'que os quiz'~rem. estab~,!~~ 1

constranger os confInantlls a conCOITerem com SerYI,ç,
ou obras em porpnrç,ío de sua:; divisas. _',~;;~' .

, Art. 1 i6, Quando os confinantes amigavelmen,~ei9.a
accordarem s)br.~ a utiliunde do tapum'~. SU,l ,gu~!m
de, custo,tempo de com~çar e acabar e m)do de til7,:e OI
pagar as despems, a parl3 interessaua poderá charr[i1
recusn~le'á lludiencia do juiz 'ie paz, para se..loli;:~p~
em [I1-bllr'os que clecirl./io a quest<lo. " ,.~,.,.

Art, 1l7. Quando hnu\'er de se proceder a arl:J~it~r
mento, Hm virtude do disposto nos arts. 111, 112 e:llõ,
rarte, a quem pertencer, fará citar a contraria par,1lqé.
iludiencia do juiz de paz se louvarem. De uma part(~O

, outra senio pi-opostas tres pessoas idoneas,para u~~ de
li:ls ser approvac\ü,. :'~'
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!'io caso de revelia, o juiz propõe e approva pelo re-
. veI. Além dos dous arbitras, o juiz nomeará sempre um
: dos propostos para uecidir no caso de divergencia entre
. os outros dous. Approvados, serão os arbitros notificados
" e juramentados: Compete-1I1es: _
. S (.0 ExamInar os terrenos da questao e dar pare-
.. cor,' que o juiz mandará observar e cumprir.

S 2.° MarcaI' prazo; nunca maior que úrn anno,
, dentro do qual deve cada um dos confinantes pagar' ao
i outro a sua quoté,l ~~s tapumes, quando se ~onven.çam
. que nã? ha. posslbll.ldade para o pagarnent<? lmmedrato,
;: sendo livre a parte Interessada fazer ou nao o tapume,
.,~sempre que depender de prazo ou pagar::lento.. .
. Ar!.. 118. A parte recusante que nao p~gar dentro

de 30 dias, contados da data em que se termrnar o tapu-
, me, ou dentro do prazo marcé,ldo pel~s arbitras, _a sua
~quota de despeza, pagará, a tItulo de rndemOIsaçao pe~a
mora, mais 12 0/. ao anno sobre o que lhe pertenclil
pagar. ,

" Ar!.. 119- Os que desfizerem ou arruinarem obras
\' ou serviços alheios e os que de proposito deixarem
: :abertas as porteiras que vedarem a entrada das fazen-
:das, serão multados em 12~a 20~.

Ar!.. 120. E' prohibido a qualquer pessoa cercar ou
~~tornar de seu uso exclusivo, sem legitimo titulo, qual-
'quer pa~te de um terreno que de longo tempo perl~nç.a
ao publrco: multa de 10;>.-a 20:; e o c1uplo nas remcI-
'dencins, além de ser nella reempossada a camara.
.. Ar. 121. Não poderão os proprietarios impedir que
nas suas'terras se façam estradas do compnmento e

~11lrgura que forem necessa'rios.
'; As estradas terão em seu leito dez palmos de lar-
"gura e o desvio ou descortinamento de. dez palmos de
,.cada.lado, sendo em mato, e cinco palCTfos de cada lado,
'sendo em capoeira. salvo nos logares em que seja isto
-:impossivel aos donos dos terrenos, segundo suas forças:
',!multa dd 'lO;>a 30;>'e o duplo nas reincidencias.
L 'Art. 122. E' completamente prohibido aos proprie-
'.larios de 'terrenos adja[;entes a estradas publicas vai.
)iil-os com vallos.proximos. A distaocta pal'u os vallos,
. a contar do leito das estradas, deve regular no minimo
"duas braças para um e outro lado: multa de 10;) a ~O~,
,.~~érnda'obrigação de por o terreno no e~ta_do nnter.lOr.
" Art. 123. O onus das estradas e serVldoes publicas

; . ~
., .. .
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CAPITULO II

1..

~ '

ôividida, ou que, estanuo, pel'tença a estrada a todos por
direito ou boa razão; multa de 10~ a 20~ e o duplo nas
'reincidencias.

, . ArL. 128. Nenhum proprietario, nem pessoa que
::suas vezes raça, poderá estorva:' o córte de madeiras
'nas matas, nem o arI'ancamento de pedr'ns para constru-
"çãO ou concertos de pontes e estradas, lima vez que se
~,lhe pague o seu VelOI' em commum e geral estimativa
,do logar. O pI'op['ietario ou quem suas vezes fizer' será
avisado pnm designar a madeira que, sendo igualmen-
'te apta para a construcção ou conceI'to, lhe é menos ne-
cessaria: multa de 10~ a 30".

Art. 229. E' prohibido usmpar, tapar, mudar, es-
treitar, entulhar ou de qualquer modo arl'uinar ou clam-
niflcaI' as estradas, caminhos, pontes ou quaesquer obras

, publica~: multa de 20;'; a 30;? e o tlu pio nas rei~ciden-
,cias, alem de ser tudo I'eposto no antigo estado a custa
•do contra vento r'. '
, AI't. 130, A prohibiçiio do artigo antecedente é cem.
,pl'ehensiva do eaminho particulaI', amua de um só

morador.

'.
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sonnE A VE;';DA DE GE:'íEROS, PESOS E ~IEDID.\S

Art. 131. A camara cI'eará nesta cidade uma pl'aç,a
ou mercado com acommodaçc1o para os conductores cle

'generos de primeim necessidade, expedindo o necessario
.. regulamento para sua boa obra e.fiscalisação.
.. AI't. 132. A nenhuma pessoa é permittido atraves-
snr viveres que entrão nas povoações, sem que primei-

_ 1'0 os concluctores tenham perconido as runs e oITere-
,:cido ao publico, ou. permanecido no mercado 3 horas:
:mulLa de lOS a 30~ e dous dias de prisüo; na mesma

. multa incorrerão os vendedores que venderem untes
,: tio prazo.
l" • Art, 133. Nos tempos de carestia, a camara 'orde-
<;nará por eclitaes aos conductores para venderem viveres,
. a varejo, marcando o prLlzo e impondo-lhes multa de

;, 5~ a 1O~ e prisno por 4 a 8 dias.
'- ,Art. 13.1. Nenhuma loja, casa de bebidas, taverna,
;,,'armazem ou qualquer outl'O negocio s(~ estabelecerú
( neste municipio, sem licença da camam, cujo pagamento
, far-se-ha todos os annos como dispoem estas posturas, e
, não será concedida sem o pagamento previa do.,imposto
~.,'respectivo: multa de 10~ a 20';1.
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comprehende o de ciJr esgoto tÍs llguas ou irn~uili:li
que arrllinüo ou fazem menos cornmodas' as servIa
publicas. {'

Quando não se puder conseguir os esgotos sem
se ~irijam ou lancem as ag~ll\s ou immundicies pa •..~
qUlntaes, pateos ou plantaçoes, ou sem que se façam ij
racos em muros ou quaeslJuor tnpumes, o proprietar
ou quem suas vezes fizer não tem direito a obstar
quando lhe incumbil' conservar limpa a sua testada 'têr
o maior cuidado em dar os ditos esgotos: mult'a'
5;; a 10;; e o duplo nus reincid~ncias, além de-; faze
a obra. ",

Art. 124, .No caso do ~rti,go antecedentb, será o'don
do terreno aVIsado para mdlcar o lagar por onde se a
vem fazer os ditos esgotos, c quando não queira 'e.sej
necessaria uma medida urgente, que não admitta a
mora em realisal-a, o fiscal indicará a maneira :pél
qual se deva. fazer os esgotos. .., ,

Art. 12.). Emquanto não se executar :l lei de 20
agosto de 182.), continuam os proprietarios a concerta
e trazer limpas suas testadas, dando esgoto as aO'u",
desílsso:TIbrando os caminhos, quanto 1'0[' possivel:'e o
denado nestas p')sturas e desentulhando-os: multa a
10;; a 30, e o duplo nas reincidencias. ,

Art. 126. Os fazendeiros -ou donos de tenas de cu
tura e crinçi1o, como até ago['a, são obrigado's a' fa
pontes sobre todos os rios, ribeirões c corregos quê :u
tiverem mais Lle 2 metros e 6 decimetros de largurâ'
Iogar ou ,irnmediações da entrada do caminho: ,7'miÍI
(]e 201; a 30;;, além d.e fl'zer a'oura a sua cllsta,"'õ~
lazendo no termo asslgnado. Na mesma mulLa inéor
rão os que de pl'oposito aL'l'uinarem ou demoliréfn' a
ditas pontes, sem consentimento dos donos ou !içeiiç
da camara. .' '. '

ArL. 127. Quando o caminho fãr de alguns m6ra-
res e nüo estrada publica, são obrigados os moradore
quando delles se servem, a concertai-o, pagas as'.'desp
zas na proporção da!. testadas de eacla um delles. Quan
algum ou alguns~moraclores não cumprirem seu de\!e~,l~.
derá qualquer delles fazer o concerto ou limpeza :,f)!'
ver a despeza dos outros CJue não concorreram, por,um
conta corl'ente documentada. ,::\-' .

Quando nenhum dos moradores Q.uizer fazer~'oh~r,
bulha, se podeI'á recorrer aojuiz de paz pam rPana~'"
fazer á custa dos mora~()res ou donos. Esta dispi:i~~iç(l
comprehende os herdeIros de urna fazenda que não,~~se.

'!'



TITULO VI
CAPITULO I

DOS BEl'lS DE EVENTO

,; Art. H6. São bens do evento animaes vaccum, ca-
.'."vallar,muar ou de qualquer espec.ie domestica ,que forem
.',encontrados, sem se saber quem seja o dono, ainda que te-
~nha marca.
." ~ L° São encarregados de promover a arrecadação
,;-destes bens o procurador da camara, em todo municipio,
. e os fiscaes em seus districtos.
:" ~ 2.° Os fiscaes, logo que tiverem noticia da exis-
~,tencI~ de qualquer anImai desconhecido das especies
,"menclOnadas neste artigo, sem dono conhecido pelo ferro

do mesmo animal, o apprehenderão e depositarão, em
."poder do dono dos pastos em que tiver sido encontrado

"

finalmente, desamparar, encaminhar o 'gado va~cum,
ca valia r, mUar ou lanigero, carro, tl'Opa ou outros obje-
ctos, an~es de chegar ao logar ou desti~o ajustado. alI
convenCIOnado: multa lie 5~000 11 20~ e prisão por 8 dws,
além do equivalente á quantia adiantada, exigidos pelos
meios legaes. Nas reincidencias: multa de 10;) a 30~,
além da prisão.

Art. IH. As disposições do artigo antecedente com-
prehendem os serviços de carpinteiro, ferreiro, pedreiro,
sapateiro, alfaiate ou qualquer outro. Nos casos dos ar-
tigos antecedentes, as quantias adiantadas deverão con-
star de declaração escripta, assignada pelo que receber
a quantia ou valor e por duas testemunhas presenciaes,
quando aquelIe não saiba escrever.

Não sofIrerão as penas do referido artlO'o :
1." Os que por doença não poderem trabalhar.
.2.° Os que, antes de se retirarem, restituirem a quan-

tia recebida.
3.° Os que forem empregados em diligencias do ser-

viço publico.
Art. 145. E' prohibido : .
~ 1.° Consentir, aas tavernas ou casas de bebidas,

ajuntamentos de escra vos quo não estejam comprando.
O negociante que consentir, Sem justo motivo, será mul-
tado em 5";000 a lO,.; e o duplo nas reincidencias.

~ 2.° Vender bebidas espirituosas aos que já esti-
verem bebados: multa de 5~ a 10:; e o duplo nas rein-

: cidencias ..

.1, I
I

i,I
I
II:
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j
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Art. 135. Todos os pesos, medidas e balança::; serão
aferidos, antes que' pela primeira vez se abram éasas'a
negocio ou estabelecimento de talho. ' ;

O afel'idor da camara ou os agentes farão carimbar
todos os pesos. medidas, balanças e mais objectos com
os padrões. Os que não aferirem, na forma desta dispé).;.
siçüo, até ao 6.° mez do anno fi~an~eiro"serão multados
em 5:;000 a 20;) e o duplo nas remcldenclas.

.A~t. 136. Os pesos, medidas, balanças que devem
aferi." as casas de negocio. serão os mesmos de que'se
servIrem nas vendas que fizerem. A camara declarar
P?r editaes quaes sejam os demais pesos e medidéls'in_
dlspensavels. '. , . .

Art. 137. Todos os pesos serão de chumbo ou outro
metal apropriado, e tanto estes como as medidas serão
de figul'a e dimensões dos da municipalidude. ~

Art. 138. Os fiscaes visital'ào todas as casas de ne-
gocio e examinar',lo se os pes::>sou medidas estão oú não
nferidos, na forma dos artigos antecedentes. 'o,f,

, Art. 139. Quando a medida, balança ou pes'o' for:
irregular e não se conhecer o culpado, será corno 'tãl
considerado e punido o dono ou administrador do nego~
cio ou talhos, que usar das referidas medidas, pesos õu
balanças com a multa de 5;5000 a 20:; e o duplo nasre-
inci dencias. ' . "

Art. HO. E' prohib,ido : _ ".I,'

~ 1.0 Fazer accresclmos aos pesos que nao ,fore'
soldados, de maneira que se não possam mais separ
delles. - . o -:.

~ 2.°. O uso de peso de argolas ou ganchos, que,~s
possam tirar ou tornar. a pór fa.cilrnente: multa de 5~OO
a 20;) e o duplo nas remcldenclas. . ", .

Art. UI. Todos os pesos e medidas deverão ~esta
limpos, sem fendas nem quebraduras, de maneira iíú
não seja prejudicado o publico: multa de 5;;000 a 20:;::

Art, 142. A,aferiçüo será feita nos diversos disU:i
ctos pelos respectivos fiscaes, qlle perceberão a tillil
de gratificação 25 oI. do liquido arrecadado. ',:;';

CAPITULOI I I
SOBRE D.\M:iO E RIX.\ K:iTRE PESSO.\S .• " , ~I

:\l't. 143.. E' contravenção contratar algu~m-;p~r
serViço, carro, tropa, cerca ou valIa, e tendo recebido
jornal, mensalIdade, trimestre, quantia <.;onvenciÇlnjlâ
ou parte desta, não fazer o serviço ajustado ou nãopr
~ncher os dias equivalentes á quantia adiant~d~,:ou
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ou de qualquer visinho idoneo. Este deposito constar
de um livr:o,. aberto e rubrica~o pelo presidente. da "'Cil
mar:a munlc~pa\, e no respect.1 vo termo se mencIO'na'fã
os ~Ignaes. cor. ferro, marca, Idade prova vel do animal
o dIa em que for achado nos pastos o quaes as pessoa
que o noticial"arn como desconhecido.

~ 3.• Feito o d'eposilo, será o animal, caso seja Vac
cum, cavallat' ou muar, marcado a ferro quente cOni o
que a cama ra fornecer para eSSB fim.

~ 4.• O fiscal que tiver feito o deposito fará 'lo~o
publicar um edital, contendo todas as declarações coon-
stantes do termo lavmdo no livro, convidando a qúem
Jor dono do animal a provar seu dominio perante 'a,ea-
mara ou seu presidente, afim de levantAr o depositó.,

Deste edital enviará o fiscal uma copia ao presldeo;.
te, que a mandará rcpl'Oduzir, marcando o prazo de' se:;..
senta dias para a demanda do animal depositado. "',

S 5.. No caso de apresentar-se alguem requerendo
o levantamento do deposito, provando o seu dominio., o
presidente da carnarn, se esta não estiver reunida;c)
não pude'r facilmente reunir-se, ordenará a entrega"ao
animal depositado, depois de pagas todas as despeza's.dê
apprehensão e deposito. .

S 6: Quando não apparecer o dono do animal ao-
positado até ao fim do prazo estabelecido no S v dest
artigo, o presidente da camara mandará publicar edita'es
de praça, por prazo não menor de nove clias, designando
o dia, hora e lagar da arrematação. ' ..

Ainda mesmo depois de feita esta, mllS antes da,
trega do animal alTematado, caso apparer;a o dono, s E:
Ihe-ha elle entregue na forma clp paragrapho ànte
dente. ' ' :

S 7.. Concluida a "arrematação, o arrematante 1'e
caberá uma guia para entrar. dentro de 24 horas. Rar
cofre municipal com o producto da arrematação, laúnn
do-se em livro proprio um auto, assignado pelo presidon
tç, porteiro e arrematante, em que' se transcreva o conli,e
CImento do valor da arremataçãc, e conste o numero.l;l
animaes e seus signaes, cÔl'as e ferro. Aos arrematan
se darà uma copia deste auto. subscripto p310 secrê~a ,i
e assignad~ pelo presidente da camara. "", ,A'

S a.o Ao arrematante se darú ordem em duplica
para entrega do animal arrematado, na qual serão'men'-
cianados lodos os signaes do mesmo, côr, ferro; id,a e
em;.>o e lagar em que foi achado e tudo o mai~ que"ra~oa
vtelmente for exigido. ,'I
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S !l.. Os pructll'adores da camam não terão mais de
5°/. sobre o lir/uido elas arTematações de bens do e\'en~
to, e os fiscues que os aprehenderem e depositílt'em per-
ceberilo 1') ./•.

S 10. Si depois de feita a arrematnção, appar.e~er
o dono do mesmo. provando plenamente o seu lIonllnlO,
ser-lhe-ha, por deliberaçiio da camara, entregue o Pt'O-
ducto liquido da art'ematação.

" S 11. O proJucto liquido de bens do evento só po-
. derá ser reslituido áquelle que reclamar dentro dos dou3
'annos que se seguirem á arremataçüo. '

~ 12. A prova cio direito do reclamante aos bens
[Iprehendidos ou ao producto de sua arrematação set'á
produzida pelo depoirnen t~ de duas testemunhas jur~-
mentadas, ele que se lavrara termo no pt'ocesso respecti-
vo, no caso de elTectuar-se a entrega, ou se furá simples
m:msüo, no caso contrario.

S 13. O procurador procederá, sempro cle accorclo
: co;n os fiscaes, Íls arrecadaçõ8s, e ficam autorisados a
g-rntif1car com 10°/. do preço do animal que fi)r arrem:l-

, tado. a quem o apresentar.
~ U. OS []scaes facilitnrão o exame dos livros de

tnos 'nrrecadnçàe:'i a qunlquer pessoa CJu~os queira ver.
S 1.5. Os editacs serão publicados em todas as sétles

dos 11 istrict:1s elo rnuuicipio. ,
S 16. Nüo sendo o animal apprehendlrio ele nenhuma

'.'das ires ospecies rnen~il?nadas no ~ 3'.
l

fe!to o deposito,
será esse entregue ao JUIZ de paz do dlstrtctO, que por
'e.dital marcará o prazo de 10 dias para ser o mesmo etc-
Ioandado pelo dono. ,

, Findo o prazo, terá lagar na primeim audiencia do
;juiz de paz a arromatação, c.uJo liquido será enviado ao
'procurador da camara mUOlclpal.'
, '~17. A cnmara 'fornecm'ú dous livros numerados,

, ,depOIS de abertos e rubricados pelo p['f)sidenle, um para
.' os termos ae arrecadações e outro para os das ar,.
1'eml.lta ções. \

',' S l'S. T,)da a escripturnç.lo recom~entlada será
..feita pela secretaria da cama ra, e nos dlstrictos pelos
éscrivães de paz.

~
CAPITULO II

DOS RECURSOS sonRE os nE:-IS DO EYENTO

At'l. 147. Das d~cis)es do presido:>nte da cnmara e
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TITULO VII

CAPITULO I

N. 18.

NO~IIUÇÃO, CO:-lSERf AÇÃO E VENCnlE:-lTOS DOS EllPREGADOS

Arl. 154. Todos os empregados da camara serão
p~r ella nomeados e conservados, emquanto bem ser-
vIrem.

ArL 1.55. O secretario terá de vencimento annual a
quantia de 300;';000, além das gratificações que tiver me-
recido, que não excederá de 30,,000, a qual será arbitra-

. da pela camara.
ArL 156. O fiscal da cidade vencerá annualmeute

a quantia dA 100~000.
Arl. 15i. O continuo ou porteiro vencerú annual-

mente a quantia de 60;';000. .
. ArL 158. Fica supprimido o emprego de aferidor e

este serviço será etrectuado de conf,)rmidade com o dis-
posto no a rl 142 destas postu raso

ArL 159. O procurador da camara -vencerá:
S 1.° Das a rrecadações das licenças e cobranças das

multas oeduzirá a seu favor a porcentagem de 20 01"
S 2.. Do producto da arrematação dos bens do even-

lo, para a indemnisação rias despezas que fizer, a de 10./ •.
Do producto das afr.rições nada tem que deduzir a

seu favor.

DA ARn~CADAçÃO

.\1'1. 160. São rendas da camara os impostos, produ-
elos de licença, foros, multas, arrematações de bens do
evento. e lu do mais que for afl'ecadado pelo procurado!'
ou seus agentes e que ficar á disposição da camara' para
:ser empregado em beneficio do municipio.

Arl. 161. A arrecaclncáo das rendas. na pa.rle em
. que não for de outro modo preceituado, far-se-ha:
" " S 1.0 Pelo procurador da camara. quando este rea-
"lisar a col1ecta das contribui~fões por si ou por ü"'cntes
de sua confiança e responsabi idade. .:>

- .S 2~O Por arremalação, qua.ndo qualquer parlicular,
, deVIdamente afiançado, IncumbIr-se por propria conta. e
. .precedioJs as ne~cssarias condições, de satis!azer aquelle
':encargo, prestando á camara o equivalenle da reeeita
'em dinheiro. salvo, porérri, as vantagens que lhe coub"-
rem ell! virtude do contrato.

DISPOSIÇÕES DIVERSAS
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dos juizes de paz de fór.a da cidade, ; in~eferindo reCla
maçoes, as partes que se .Ju~garem prejudICadas terãó Í'e~
cur,so pr~a a camara. reunida; mas em caso algum esta
tera etrelto suspensIvo. ,~'

ArL. 148. Os recursos serão interpostos, dentro de
10 dias, com o despacho da autoririade que tiver despre~
sado a reclamaçã~, ~endo sufficient~ um simples lermo
lavr~do pelo escfl.vao ou secretarIO na propria recla.
maçao. Os respeclI vos fiscaes lambem usarão desle di
reito, dentro de '5 dias.

CAPITULO lU

, "
~rl. U9. Nos dislrictos de fóra da cidade, as recla-

maçoes sobre gado vac?um, muar e cavallar s6 serãoJei
lns com espeCIal autoflsaç;io da camara, perante o juiz
do paz e o seu escrivão, que formará o processo, o qual.
será entregue ao fiscal para remellel-o ao presidente
tla camara com o producto da arremalação., "

Art.'150. Na arrecadação. deposito e arremataçõe
de bens do evento, nos dislrictos de fóra, se observará o
disposto no capitulo 1.° deste titulo, em tudo o que f~l!
ap1Jcavel. ' ,

Art. 151. Das a rrecadações feitas nos distric'los
sobre bens do evento, depois de feita a arremataç'.
serão pagas as despezas pelo'arrematante. ":,'

São como laes consideradas as que se fizerem ....po
teriormenle,á entrega do ramo, inclusive os emolum<}[I
tos do porteiro. " .•.~'

Arl: 152. Na escripturação do processo de arrer.
da~ão e arrematação de bens de evento, o secretarió'n
cidade e os escrivães de paz nos districlos lerão diréiro
de cada aula de apprehensão, a 2~ o continuo da camilra
que servirá de porteiro, ou o official de jusliça que se'r:v.i'
nrys..districlos de f6ra, 2 0/. sobre a quantia da' arrem -
laça0. ' '~:I,.

Art. 153. Os processos de arrecadação e arremat<fç,à
devem essencialmente conler:. , ' .••.•.•

S 1.. Copia do termo de apprehensão.
~ 2.• Copia'do auto de arrematação.,

. .~ 3.° A conta de toda a despeza, demonstrando
lIqUIdo. ' , ,

S 4.. A reclamação dos bens, si houver sido:defeÊi-
da, e nO,caso contrario, simples menção de nume~õ.
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S 6." De dila para fabricar fogos arlificiaes, nos lu-
gares que 11 camara designar,' 5;5000.

~ 7.° De dita pa ra exercer a profissão de rlltra tista,
15:',1000.

S 8.° De dita para exercer profissão de dentista,
15~OOO.

S 9,° De cnda mascate de calçados, silhões, arreios
e tranças de couro, 10;'>000. .

S 10. De cada mascate de joias, pedras preciosas,
prata e ouro, manufacturaclos no estrangeiro, 30i.lGOO.

S 11. De cada mascate de fazendas seccas, 12;:;000.
S 12. De cada uma besta ou burro de tropa brava,

que se vender neste municipio, paul ista ou crioula 1j';.
S 13. Si qualquer licença pedida comprehen'der os

generos mencionados nos S~ 1.°.2.° e 3.', paO'arà o con-
tribuinte sómenle o maior imposto. o

S 14. De cada cartorio de talJellii1o, escrivão de 01'-
phãos e escriptorios de medicos, ad vogados e solicitado-
res de r;ausas, 10;'000. o

S 15. De cada collectoria, gel'al ou provincial, 5,000cada uma.
S 16. De cada professor publico ou particular que

tenha numero superior a 20 aI umnos "
N. 1. Na cidade, 5,,000.
N. 2. i'\as po\'oações, 3;'000.
S 17. De cada escri\'ão cle subdelegacia e paz 3~.
~ 18. De cada rancho de tropa na estrada cor~mer-

cial, 8~000, e nos travessias. 50000.
o S 19. De cada dia ou noite de espectaculo de que se

auferir lucro, 5;'000. ,

S 20. De cada carro ou carroça da ciclade ou de fóra
;,; que se occu par em conduzir materiaes para construccão,
",;~; taes com.o, madeiras! ped~as, ~erras: t}jolos, ou qualquer
.\ 00 o.utro ~bJecto, que n~o seja a!ImentlclO, se pagará 5;';000;

SI, pLlyem, estes ve.hICulos, sem occupação perrnanente,
transitarem 'pela clda~e ou nella chegal'em, conduzindo
c~rgas do !l1O de Janelro.ou de outra qualquer proceden-
Cla, pagurao por cada VIagem 1;5000.

~ . S 21. De cada rez que se matar' para o consumo,
1~000"

, . ~ 22. De ~ada neguciante de carne secca que 1'0r
ve~dlda nesta CIdade, cobrar-se-ha por cada vez 1;';000.

, S 23. De cada barraca ou botequim temp0l'ario, 2~.

DOS BIPOSTOS

Arl. 167. A camara é aulorisada a arl't~cadar;
rante o anno financeiro, as seguintes contribuiçõcs"a
nuae" ,. .\

( :;: ',' -'(S 1.0 De licença para abrIr ou conllnuar a ter
de np.gocio, em que se vendarll fazendas seccas : ;.'

N. L Na cidade, lB~OOO. . ~
N. 2. o Nas povoações, .12;5000.. 0,-:-'0'
~ 2.° De dita pa,ra abrLr ou contlOuar casa .d~

cio de generos do palz ou molhados: .
N. 1.. Na cidáde. ~O"úOOo 'l. o's"
N. 2. Nas povoaçoes, 8";000. o • - '~~

S 3.' De dita para abrir ou continuar casa'll~,n.~
o cio em que se vendam armarinho, ferragens,ofaz~Dj
droO'as. molhados e miudezas conjunr:tamente : ",ti

°N. 1. Na cidade, lB~OOO.. :"~
N. 2. Nas povoações, 12~000. ."~;-'
S 4.' De dila para abril' ou continuar botlc~t

garia: o .0 ~".)!
. N: 1. Na cidade,.16~OOO. "~1J

N. 2. Nas povoações, 12~000. ' .
S 5.° De dita para abrir ou-continuar botei, .

daria ou casa de pasto:
N. l. Na cidade, 5~000.

! N. 2. Nas povoações, 3~OOO,
I
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Art. 162. O procurador fará annualmenLe o lança_
mento especificado dos contribuintes e remetterá uma c
pia delle á camara, affixando outras nos lug.ues publicos
do aislricto, e por eBe fará a cob~ança" /_

Art. 163. Os lançamentos devem ser feitos de janei.
1'0 a março, Lempo em que devem ser remeltidas á cama •.
ra as copias referidas. ,J-

Arl. 164. Aos b,1lancetes trirneslr"es da receita 'e
despeza,que serão apresentados pelo procurador até ao 3••
dia de cada sessão ordinaria, acompanharão relações'n _
minaes do!'>contribuintes respeclivos,

Art. 165. Para bem da arrematação hav~rá ::.(a-
lões, fornecidos pela camara, organi';lldos POI' series; fi _
merados e rubricados pelo presidente da camata, ou
qualquer vereador. .", ~ '

Ar!. 166. A falla de pílgamenLo dos impostos, con-
fàrme se acha esta belecido nes tas poslu ras, sujeita os' iii
fractores á multa de BO

/o, e proceder-sc-ha á cnbrança"'üa
mesmas executivamenle.

CAPITULO II

o,
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~ 24. De cada casa particutar em que se vender'ge_neros do paiz, 5;5000., ' ":,'
~ 25. De cada barril de I'estillo ou nguardente que

se vender neste municipio, 500 réis, sendo obrigatorieste imposto aos Compradores. '
S .26. De cada cabeça de gado ou animal cavalia~

que pastar nos logradouro,;; da camara, 2;';000.
E' permittido a cada morador da cidade ter nos ditos

10.Q'ra.dou~osum animal de sella ou de carga e uma va(:éade leite, ltvres do imposto.
Arl. 168. As licenças do art. antecedente serão pus;:

sadas pelo secretario e assignadas pelo presidente, á vis_o
ta do talão do pl'Ocurador em que se declare ter o contr .•
buinte pago,dentro do primeiro trimsstre, a taxa respeeÜ_
va; neJlas se designarão o numero da casa de negocio
industria ou profissão e nome do contribuinte. ' .'

Ar!. 169. As casas que se abrirem depois do mel. de
junho tirarão a licença dentro do mez, contado da data
da abertura do negocio ou exercido da industria ou pro-
fiSSão,pagando a metade do imposto relativo. ' ".'

Art. 170.. Todo o negociante será obrigado a parti-
cipar ao procurador da camara o dia em que fechàrfO
seo negocio, sob pena de continuar a pagar o imposto,
como si tivesse o negocio aberto. ~~:

Art. 171. O que não tirar a licença no prazo! marca-
do' nos arts. antecedentes, pagará o duplo da licença.:,. ..

Arl. li2. O procurador da camara prestará fi,ança
idonea, dentro do prazo de tres mezes, depois da'sua no
meação, sob pena de perda do emprego. '

Art. 173. Ficão de nenhum elfeito as posturas'
teriores, vigorando unicamente as presentes posturas,

RESOLUÇÃON. 3545- DE 5 DE OUTUBRO DE 188,

Approva o codigo de pds'luras da ~amara municipal da cidade do"Vi~
' coade do Hio Branco. "

O 01'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente' "d
província de ~Iinas Geraes: Fuço saber a todos os seus
habitantes, que a assembléa legislativa provincial,sobre
proposta da camara municipal da cidade do Visco~de" o
Rio Branco, decretou a resolução :ieguinte : ~ ' ..

Ar!. unico. E' approvado o codigo de posturas -.diJ
,camara municipal da cidade do Visconde do Rio Br~n~o,
q~e_a esta resoluç,~o acompanha j revogadas as d~spo-slçoes em contrano. .
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Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida resolução perten-

' cer, qne a cumpram e façam cumprir tão inteiramente
como nella se contém. O secretario desta provincia a
faça imprimir, publicar e correr. Dada no palaeio da
presidencia da provincia de Minas Geraes nos cinco dias
do mez de outubro do Anno do Nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete,
se.ragesimo sexto da Independencia e do Imperio.

LUIZ EUG&NIO HORTA. B,\RDOS.\

Sellada e publicada nesta secretaria aos 12 de ja.
1888.

O secretario,
Francisco hidf// o Barbosa LfJ.']e

'Codlgo de posturas da carnara rnunieipal da
cidade (te Visconde do Rio Branco

TITULO I
DISPOSiÇÕES GERARS

Art. 1.' Infracção ou contravenção é a inobservan-
'Cia do determinado em quaesquer posturas e editaes.
Reincidencia é o Jacto de incorrer novamente em infmc-
ção qua Iquer pessoa já punida no municipio por infrac-ção da -mesma espec,le. '
:. S unico. A reincidencia será punida com o dobro
~a multa applicada á infracção em que se reincidir.
",' Art. 2.' Quando o infrllctor multado não tiver meios
,de pagar a multa, será esta convertida em prisão, na
razão de um mil réis por dia, e sendo escravo, e seu
senhor não quizer por elle pagar. será esta convertida
ém serviços nas obras municipaes, á razão de um mil
réis 'diarlOs. Comprehende-se nPosta disposiç;io o paga-
,mento das custas judiçiarias. ,
' Art. 3.. As licenças :>erão pedidas ao presidente da

,camara, e da concessão ou denegação dellas poderão as
partes que se sentirem aggra vadas, recorrer á cama I'a
r~unida, instruindo Sua queixa ou aggravo.
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renda~ do municipio, terão estes o direilo a receber 40.'
dedUZidos da quantia liquida que se recolher aos cofre;:

, Arl. H. OS.. fiscae.s, quanrlo julga re[n necessa rio,
p~lU. q~a.lqu~r ~lhgenclU, poderão ser acomoanhados dos
e:.cnvae:> ~~JUIZ de paz, ou dos officiaes de justica de
qualq.uer JUIZO, precedendo scicncia ou requerimento á
autol'ldad~ c.ompetente. Estes empregados vencerão o
que por dl.relto lhes c')uber pelos actos que praticarem.

'rirt ti>. O procurador perceberá pela arrecadal',ão
que, Izer 20 o'o.do qu~ recebei', excepto das de que tràta
o ai t. 13, ~ ~la:>,CjuantHls prestadas ~elos cofres publicos

• ,corno ~UXlIJO as despBzas do municipio bem corno das
provenientes de doação e donativos. '
. A,rt. ~6, A ~ult.a ou q~alquer pena estabeledda

n~~ta~ ,po:.turas nno Isenta o mfractor de pagar o resre-
ctlVO Imposto a que esteja sujeito, nem de satisfazer os
damnos causados.

Art. 11: A camara, qu.an~lo Lenha de empregar qual-
~uer dos fi:>caes em comOl1ssao que exceda de tres dias
1.18Smarca.rá uma ~l'atil1cação proporcional á importan~
Cla do serviço e á distancia que pel'correr.

Art. 1.8, Nas concessões de terrenos ou luO'ares para.
conslrucçao de casa, a camara deverá reO'~lar-se 'de'
50r:le que as po~oações comecem do centro p.fra os lados,
cvlla~t1o q.ue sejam habitados os arrabaldes antes de es-
tar o interIOr occupado, para que nas ruas entre um e
, out.ro morador, não se inutilisem espaços. '

A~t. 19. As licenças para continuação das casas de
n~goclOs .'levem ser requeridas do 1.0 de janeiro até ao
. dia 31 de, março: multa de 4;'000.
, . Arl. 20.' O anno financeiro da camara se contará
do 1.0 de janeiro ao ultimo de dezembro. '
. !3 unico. O procura.dor da cam~ra prestará fiança

" Idonea, no v~l?r do rendImento mUl1lcipal de um semes-
"tre. Para facilitar a arrecadação, poderá disso ellcarre-
;' 'gar nas freguezias, debaixo de sua responsabilidade e
~\ 'uança, a pessoa apta, com participacão feita por alle á
", camara. •
. ,,' Árt. 2t: Nas praç~s desta ~idade e nas ruas' que fi

camara deSignar. por edital, não será permitlido levantar
cercas de madeIras.
, t Os pr~prietarios que houverem de fechar seus rre-
no~, o tarao sempre com muros caiados, flue tenti 1

....
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Arl. 4.' Para concessão de tefl'enos para ediri~ios
allelHlerá a camara que entre os terrenos concedidos'
não se inutilisem espaços. .~ .~

Art. 5.° Quando dous ou mais individuos reqüe;-
rerem simullaneamente um mesmo lugar. terá prer~-
rencia aqueDe que se obrigar e construir ou fazer ,à
casa em melhores condições, asseio e solidez para,afor-
moseamento das povoações; e si ambos se obrigare,lll
ás mesmas condições, decidirá a sorte. .• :1"

Arl. 6.° O producto das arrecadações pe~tencentes
ao cofre será recebido pelo procurador, e a Importao-
cia das multas e licenças será destinada para as des'ife-
zas da camara municipal. ":' ' •

Arl. 7.° A camara autorisará o procuradora ,des-
pender, no intervallo de cada sesão ordinaria, até a
quantia de 30;'000, sendo esta e todas as desp~za~. gu,e
fizer, documentadas e apresentadas em relatorl? ti. ca-
mara, no primeiro dia de sessão, para serem examll1adas.

Art. 8.° O fiscal, no primeiro dia d.e sessão o~J,~Q-
ria, apresentará á car;nara u~ relator,lO em qu~, ~R
a:i informações que, tiver obtido. dara parte c_lr(~um
stanciada do segumte: 1.0 De todas as contravençoe~qu
se houverem dado no municipio e Ila.s multas que h0':l.v~t:
imposto. acompanhado do respectivo auto, que.' ~,er
remeltido ao procurador. para pI'omover a, ,cqb,ran<;;
amigavel ou judicial. 2.° Dos serviços que houvetiflf
e dos_ que ho,u ver de fazer nas construcções Pl!qlW,
asseio das ruas e (lraças, calculando suas. n~c~~li.l~.!a
e propondo os meIOs para se levarem a effe1.tq:' . ti,

Art. ,9.. Os empregados da camara que,:9r.1=\. r
, de cumprir. seus deveres, serão multados em;.( '11
cada falta que, commellerem.. ,',

Art. 10. AÓSfiscaes compete vigiar que seja' •. t
posturas. o~se,rvadas, promoYbn,d~ sua boa exec':l~~o:alJ
t1'Odos h~Ites de suas altrlbu lçoes. ,; }f':.~<

Art: 11: ,o fiscal. tendo conhecimenlo de '.q!!~ Ui
contra venção, intimará o contra ventar, (lando-lhe'!~~ã
cia das penà.s em que tiver incorrido, e lavr.'1I;,á.a
que sera assIgnado por duas testemunhas. '::"f"":"

Arl. 12. Com este auto, avisará ao contray.e:'n.~otg
não pagan.do-in-co~tinenti a m~lta que houver's~p
posta, sera denunciado á autol'ldade competent~;;,Q~
ma do art. 205 do codigo do processo, acomp~~h~nu
denuncia do respectivo auto. , ...:'~~ .
. Art. 13. Nos processos, de infracção, inst!l9r.a

pelos fi:,caes ou pelos encarregados das arrecadaç()es
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'12,1820 de altura pelo menos: pena de serem demolidós li
sua custa, e multa de 10~. .'

Art. 22, Os proprietarios de casas ou terrenos tIorl
tro desta cidade, nas ruas que forem designadas pnreoi-
taes da camara, serão obrigados a fazer calçaàns rio um
metro, dentro dos prazos que forem marcados' 0'1.> mes
mos editaes. Deste onus serão isentas as pessq<lS recQ..;
nhecidamente pobres, a juizo da camara, que mandará:
fazer á sua custa a calçada, O contraventor pagará'~a
multa de 1O~, e far-se-ha o calçamento á sua custa ..• -,

Art. 23, Nenhuma pessoa poderá fazer call,~d'a 'de
modo tal, que altere o nivelament,) da rua, Os que hõu-
verem de fazer tal obra, participaI-a-hão no fiscal, e'este
designará o nivelamento da calçada. O contraveIÍtor:
será multado em 10;;, e a D.bra será demolida á sua custa.

Art. 24. Os agricultores pagarão, para ter carros
carroças e carretões, que servirem no custeio de suas
lavouras, 2;5000, annualmente; e as pes,oas que os tive-
rem para nluguel, pagarão 4;';000 por cada um, inclusive
os de fOra do municipio. . •~.

TITULO II
DO ALINHAMENTO, EDIFICAÇÃO, LIMPEZA, SERVIDÕES E ESTR,\D~,S

CAPITULO I
Art. 25. Emquanto n<1o se levantarem os ;plano

pelos quaes serão dispostas as ruas. praças e e~itici ,
desta Cidade e dos arraiaes do municipio, os pés diÍ'eio
'nas casas qu'e se edificarem ou reedificarem serão' pel
menos .de .( metros, levantados da terra pelo meno~' 9,~.2
e sendo sobrado 4 metros até ao pavimento do I.°:a'n
dar, e no segundo andar 3,50 até á linha do telhadO:

••Nenhuma porta ou janella se ahrirá nos Du'tõeJsda
casns, 'afim de não embaraçarem a construcção de "Oovo
edificios, unidos uns aos outros, excep:o quando rore
abertas para os respectivos quintaes ou pateos .. O.,ínfr -
ctor será multado em 50~., - -,

Àrt. 26, Havp.rá nesta cidade e em cada" fregúezi
do termo dous alinhadores, aos quaes competirá alióií'â
e perfilar os edificios. conforme o alinhamento do lúga
e com assistenciô do fiscal. Quando, por erro do alifll~a
dor ou qualquer outro motivo por elle dado, o edifici
ou obra oITenda o alinhamento. será desfeito o,recon
struido á sua custa até ao ponto em que se achava:, .~t

,I~rt: :!i, . OIT~nder-se-ha o alinhamento, sempre qua
o ed!dCIO estl.\'er para dentro ou para fóra da linha que
sen'lr de baliza.
. Arl. 28. Os alinh''ldores Sel'ilO obricrados a acei ta-

~il.O deste ernpreg-o, lIfll,a vez que n<lO apresente eXCUSH

Ju:sta: ~ n~ CilS:, c?ntr~lrIo Sel';i? mullados em 20;'000. .
.\11. _9, Ne~la Cidade e fora della, vencerão os a1l-

nhatlol'es tle cadaalinhame.nto 5~OLJO\ pago:, pelo dono da
ob.ra. e ~netade de~tes salilrlos, quando a obra n,lO for de
ec!lficaçao ou reedlfica~~üo, em que st'ja necessario o ali-
nhamento. '

Art. ~O. Ne,stq cidade e n03 <Jrl'Jiaes do t8rmo lIÜO
se podera sem licença: '

~ 1.0 Edificai' e nem reet1iOc<lr
.S 2,° Fazer concertos ou qualq~ICt' obra que otTc~nda

o allnhnmento : multa de 20;; e c!eOlJ!ic.'io do editieio
concerto ou obra. na parte OfTéllSivil do alinllllmcnto. '

Ar!. 31. Orde~ado.o desfazimento do cdifJcio, eon-
cer~o ou obra, sera nollô.cado, ~ pr'opr'ielario ou seu Pl'<)_
c~r,1(l~,~' e nn S!lil fi"tll ° InqUIlino, para principiarem 11
execul.:"o, dentro cle 2~ hqras. e findarem, em 11m termo

\ ra7.O[lyel, que lhe, .• S81',iÍass,ignado, sob pena de ser execu-
tnd~ [I ,custa d~l pr?pl'letn "lO. e de n,io poder o notitJcnrlo
~e~lr 't,I(~:-mnl:)j)çilo, n!g-ulTln: o inquilino n;io poderà
~el obrJg,l(~o ao deslilZ!lllenlo, e qUilndo faça poderá pa-
gar-se, na rOrtlW deste al'ticro. '
._ S.e nos termos ass~gnfdos, Il,io Ibr pr'inci piada, ou

~ IldO lor tJndi~ n. ex::cuçao" o subdeleg"da munlinl'á P['O-
. ceder ao desfaZImento,

. Art. 32. As Iicenças exigidas no a rt. 30 serno con-
cedlda~, pllr d~s~ncho c~o pre~i/.Iente, acornpanhnndo ao

: requerlm:nto ~~forrnaçi1J pre~ln do I'esp~clivo fiscal.
; . Art. 33. :'\ao se podera edlfic!'ll' e reedificar fàrn do

,'. alln,hamento snb q~~lfjuer pretexto: multa de 30.." .
.~rt. 3,t, Os ecllflclOS que i1i,;[unlmente estão sahidos

. do allnh~mento, serão recuill10s, qUilndo forem reedith.:a-
.:' dos,. assIm como avançar;io se p.stiverem recuados,
':, . Ar!. 3,), O q~e obtiver licença para constl'uil' c's' ed,lficar, começara dentro dn UIIl anno, e concluirá den-

" tI'O do outl'O, e, s~) /I,;io' o I1zer, p3r'de ,) direito que 'tin!LI
.< ao terreno. que sera concedido a outro,

Se tiver come~ndo o editJcio, e n;io tiver concluído
no prazo estabeleCido, pagará por cada anno que ac-

1.'
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crescer a mulLa de 20:;;, salvo força maior,
comprovada.

C:\ PITULO II
D.\ LDlPEl.\ E COX5ERVAÇ.\O

Arl. 36" E' prohibldo : . •
L" Lançar nns ruas e praças immunc\icies de (Íual

quer cspecie e fazer esLrurneirns. ,
2.. Lavar roupa ou de qualquer modo sujar as'agua

e fonLes de g-ozo publico. J

3." Criar porcos nas povoações, consentindo qu
vaguem soILos, e lançar nas ruas animaos rnortos,o
moribundos. Os animaes serilO enterrados fóra das ipo.
voações á custa de sous donos. ou ela carnal'n, quando
nào se slliba iI quem perLençíl. Os infracLores, além.'oa
multa, slio obrigados a fazet", ou pagar a limpez() .
multa de lO;,; e o duplo nas reinciclencias.

ArL. 37. E' prohibic\o deixai' qu': vag'uem cabras
sem quo estejam peadas. Pelus que assIm forem encon
Lardas denLl'o desta cidade. pagar,lo os respectivos d
nos a lIlulLa cie 2;';, e si esLes. denLro de 24 horas, conl
das do acLo d" i1pprehensúo das Il1csm:ls, n;io se apr
sen ta ['C!II t'ecla mando-as. se ['(ia ellas a rremaLadas [Í' .OC-
neficio do cofre l\lllnicipal.'~; ,

ArL. 38. A' excepl;,io das cabras peadas, fica eXp're:
samente prohibida qualqU;)I' cl'iaçúo de anim~~.s n
ruas e praças desLa cidac\C'. sal vo quando forcni vigia

, por pasLoreS.'As que ftJrem enconLraclassoILns ou yaga
serno apprehendidas e r~colhirtas ao curral do concêlli
f: seus donos mulLildns em 2:;; por cada cabeça. ~i ,,'
forem reclamadas denLro de :H horas, iriio [Í prüça é;sQr'
arremnLarlas a beneflciu do cofre municipal. . t

À,rL. 39. Os proprjetarios são obrig-.ndos a ,cRn
vaI' lImpas as LesLadns de s~us predlOs: .na,s"I;u
comprehenrle a meLade dos mesmos, e nas pl'aça~" cin •
meLros: mulLa de 5~000 e o duplo nélS rein(;iden~~a~.

At.L. 40. Os proprieta rios das caSilS ou predJos
obrigildos a caiur as frenLes, urna vez em C:lda. ano
ou quando fot, determillado paI' ediLaes: mu.lln
10~, e o duplo nas I'eincidencias. A's pessoas de manife
pobrezél, a ca rnara da rá n ca I neces.~a ria crllO qucM/p
sarn. cumprir' as disp:)sições do arLigo antecedente;
. Art. 41. Os donos dos qu intaes e tel'l"enos (jilE! filZ
frenLe para as ruas ali praças; e que ao presente,se'n,!;
rem tapados com cerca de madeiras, serüo a,dvêrp
pelo fiscal, que lhes marcará o prazo de um anE " a
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demolirem n cerca e fàzel'Cm o Lapume, na fórma do al'L
36. sob mulLa de 20;;, além da obrigação de fazerçm

LO muro.
. Al'L. -12. Os uscaes. aLé i10 diil 3 de cilda mez. corre-_
~ reio as ruas e prélGéls pélra veriurarem o curnprimenLI) dns

disp0::iições conLidas neste capiLulo, e punirem os con-
. travenLares,
. ArL. 43. A camara, quando julgar necessario. po-

derá declara I' por ed iLaes, que tl"a relO fazendo (Ja rLe das
'posLul'as, quaes os lagares em que se poderilo fazer os

.. despejos, comrninaçãu da pena, mulLa e obrigaçilo de
faze r a IiIIIpeza .

': ArL. 44. Todos moradores desLa cidade e seu termo,
• em cujos preciios bom'er fi)('migueiros, s:io obrigados a

eXLingui/-os, principiaudo pelos 'mais nocivos: multa dt:
' lO;';, e o formigueiro será extincto á sua custa.

ArL. 45. Ouancio o predio esLi\'er abnndonado ou fc-
. chado, sel'á o Ibrmigueiro eXLincto pelo fiscal á custa da
camarn, e haverá depois do proprietnrio a importuneia
do serviço feiLo:' pena do arLigo anLecedente. No caso que,

. par pobrezil. os proprietarios não possam eXLinguil-bs, e
• nos logares 'publicos, a camara o mandará fazer ú ;;ua';' cusLa.

ArL. 46. E' prohibido cOl'tat' maLos das origens das
aguas, e os que assombram os 10gar'3s por onde passam:
mulLa de 20;:;000.

CAP£TULO lU
n.\S SERVIDÕES, IlSTIIAD.\S E PONTES

,At'L. 4i, Não poderJo os proprietarios impedir que
nas suas terras se façam estradas do cumprimenLo e lar-
gura que forem necssarios. As eslt"adas LerJo lárgura lal,

-,que por ellus possam LransiLar li vremenLe dous carros, e
, terão o descorLinamento laLeral de 2 melros, salvo nos 10-

,,' gal'es onde haja gt'iinde diffiiculdade de se lhes dar essa
-.largul'ü. O ini'r'llcl0r será multado de 50~OOOa tOO"OOO.
..' Art. 48. O;; proprieLarios são olJ['igados a dat' e,~go-
tos eis illlmundicies e aguas que damniticarem, arruina-

• rem ou tornarem incommodos as servidões publicas:
. mul.a de 10;:1000.
~- Arl. 49 Os proprietarios sel';io obrigados a con-
'., .Cel'Lal' e trazer limpas e desernpacllildas as estmdas que

,passam por suas Lerrns e fazendas,dando esgoLo ÚS aguas,
, de~assombrando 05 caminhos,quanLo for necssal'io,lIa fol'-:.

LI

J m _
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ma do'art. 48, e fazendo a~ estivas c aten'os indispensa_
veis flíio excedendo a 50)09:). O qllo a isto se r.lcuzar, de-
pni~' de nrh'ertido p~lo fisenl, será intimado pOt. ordem
da canl.lra, que lhe marcará ll:n. pra.z') para eoncertar
ou nlimplir a sun testada, de cont'.I:'lllldade cor.n este art.,
e findo o prazo, flíln tendo cumprido o deterr~lnado, sera
multado em 30;;OO~I,nlém rle fazer-.-.;e a ohm a sua Custa.

Al'I. .50, QlInndo o ca'ninllo ft)r de diversos morano-
res, Sfin obrig.ldos os que delln S'l servirem a c:meertal-o,
cada um nn sua r~spúclivn te:;tndn. . ..

ArL 51. Se nenhwl1 d 15 rnora,jor8s fiz~r o trnb&-
1111), recorrer-se-lIa nn !iscnl,que os ll\andará rílz~r n Custa
dos morat!nres nu donos, sob p~na de rnulta do i1 rl. ante-
cedente. Esta rli:,posiçfio c()rnpreh~n;le ?s. h:mleiros dé'
urna filzenda ou tenas que niio esl:'Jilll1 ~lvI.tlldas, ou que
estando, a testada pertença a tod:)s POI'direito ou por bJJa
razAo. . ~

Arl. 52, E' prollibido tap:J.I', muc\ar,estl'8ilar e entu-
lllnr caminhos, pontes ou quaesquer outra" obras publi:-
cas :multa de 30;,>000a 50;;OúO, a lém da ob~igaçào de pOr
tudo á sua custa no antig-o estado. ~

Arl. 53, A prohibll,;ÜO c penn do arl. antecedente
sfio extensivas ao ca:ninho particular e de
dor. ~ 1

Al'l. 54, E' prohibi~o abrir novas estradas .em terre-
nos alheios sem consBntlmento do dono e sefll lIcença da
camara, qu~ resolverá convenientemente, depois de. ou:
vir o dono das terras: multa de 20,,000 a 50':;000. ".
. Al't 55. A cobrança da despeza de todos e 1tiae

quer serviços qu~ a_camari~ m:lfldal' faze[~ á cust~ das.pe
stlas que PO['OIOl:;S'1Oos n!10 f!zerer!l' se"do a e.les obe
gadas, se['á por via executIva, em vista da despeza ':a
sentada pelos fiscaes do termo. ., t

TITULO III
DAS OBRAS PUBLIC.\S E SAUDE: BUBLlC.\

CAPITULO IV
D.\S oaRAS PUBLICAS

Ar!. 56. Serão l'eitos pela eamara os reparo~.
edif1cios, prisões,c~lçadas, pont.e~, tanques e outras qu
esqucI' construc_çoes em benef1lclo cOlTlmu~ e 'p~ra .
coro das pbvoacoes,

ArL. 57. Qúando um particular OI} particulares s
propuzerefll a fazer qualquer das refr::ndas ~br.as fi. S

custa, devenio conformar-se com o plano da camara. e '
.. obterão licença, que lhes será gl'atllitument~ cO:lcedida:
, multa de tO;-;000 a 30;5000.

-ArL. 58, A camara, quando tenha de tirar agua para
fazer chnfarizes para o abastecinlf!nto, nesta ddade e nas
po\'oações, poderá dis"tl'ibuir com igualdade, por tornei-

. ras ou annelS, pelos particlllare'i, e por preço que for ul-
teriormente resol vida por ella.

Ar!. .5!J. A distl'ibuieüo dos anneis deverá ser feita
'sem prejuízo da stJl'vidil0. publica, de modo que, quando

P(lI' qualquer cau:;u agui) dilllinua, os chafarize::i estejam
. baslantemente abnstecidos.

Arl. 6U. No titulo da concnSS;lO se ohrigará o con-
cessionario a abrir mão da servitlil0, quando a call1ara

. tenha de construir outros cha!ilriz%. indemnisando-o do

. seu custo e da importancia do encanamento, a \'a liado por
louvados,

AI't 61. O dono do annel ou torneir.1 'ou donos as-
signarão term'J, qU!) regulará as condições da concessão.

Arl. 62. Qualquer arrematante das obras publicas,
de que trata o artigo 56, que pelo govemo e a camal'a fo-
rem mandadas fazer, será obrigado, além d'aquillo a que

; se compromeLter no contrato, á responsabilidade pela
',integridade da obr.~ durante um anno, contado do dia em
. que receber o contt'ato, condição esta que será suben-
Jendida, ainda mesmo que ni10 seja exarada no contrato,
: . Arl. 63, Se no decurso do a'nno se verificar por ex-
"ame,rnandado proceder pela camara, ou por denuncia do
fiscal ou particulart!s. que alguma" das condições de so-
lidez e belluza da obra. consignàdas no contrato, deixou
de ser competentem3nte cumprida, o arrematante incor-

.'rerá na multa do) contrato, não fazendo a obra no prazo
que lhe for determinado. Exceptua-se o ca"J de deteriora-
Il)ento, qU3 não provenha de malicia ou dolo do al'l'ema-
~n~; .

Art. 64. E' p['obibido :
~ . ~ 1.0 Abril' encanamentos publicas e r.artículares,
nas ruas c praças, em participação ao fisca ,que assis-
tirá. '
" .~ 2.. Fazer qualquer cxcavaç,io nas ruas e praças e
suas vizinhnnr.as.
.. ~ 3.. L:lClçar materias e quaesquer entulhos ou en-
tupir encanamentos publicos." .

PARTE 1.'
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. con.lições, idade e estado das pessoas cujos corpos forem
sepultados: multa de 20~000 e o duplo nas reinciden-
cins.

Arl. 75. Os fiscaes terão cuidado em que nos seus
c\islrielos mio achem estagnação de aguas, que possa m
prejudicar a s[lude publica, e a camara, logo que tiver
conhecimento di::;so, lhes mandará dar curso para sane-
nmento dos tel'l'enos, quando forem pertencentes á ca-
mara

Arl. 76. Os donos dos terrenos que tiverem aguas
estagnadas as mandar;io esgotar no pI'azo marcado pelo
'fisc~Ji: multa de 10~ a 30;'>, além de fazerem á sua custa'. .
'0 serVICO,
" Ar'L~77. O matadouro desLa cidade será feito á
cllsLa da cnmara e no logar por ella designado, no prazo
ma is breve possi vel. sendo ann u nciado por crlitaes.

Arl. 78. Quanrlo esLiver concluido o maLadouro
publico desLa cidartp., ninguem pJderá maLar rezes para
o conslIrnosenão nelles, com a assistencia do fiscal ou
rio arrematante das rendas, o qual fará logo etrectivo u
i opost,) denominado de..,.-cabeça-.

Arl. 79, Os fiscaes ficam incumbidos da fiscalisa-
'.ção de que trata o artigo anLecedente.

I A rl. 80. O gado nlio será marIo sem qUB tenham
decorrido 2." horas, depois que ti ver chegado ao ma ta-
,doul'O. Os curraes terão COCllOS com agua limpa, para
uso do gado, conservando-se tanL0 os cochos, corno os
'curraes. como o matadouro, \impus quanto for possivel,
"tenrto o carniceiro o especial cuidado em não amonloar
os despojos dns rezes mortas para outros. Quando não

'!br observada a disposição deste artigo, o fiscal adv.f}rtirá
~.,ao c~rniceiro, e não sendo allendida a ad verteneia, sof-
.cfre.a este a multa de .5;;000.
.- Arl. 81. O fiscal, sempre que lhe for possivel, vlsi-
.tará os córtes, e 'nelles haverá lIm.a cadeira para seu uso.
: Arl. 82. O cal'lliceiro é ob['igado a repezar a carne,

"quando o comprador Ih'o requerer: mulLa de 2;';000 .
':: Arl. 83. E' prohlbido:
:'. ~ 1.. Estabelecei' nas povoações cortume de cou-
,ros, ou qualquer outra manufactura que possa preju-
dicar o saude publica.

S 2." Fazer eSlerqlleiras ou chiqueiros nos quin-
taes ou. pateos das casas. '..~. s S." Vender viveres, remedios, alimentos e bebi-

• das derrancadas ou corrompidas •
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~ .1." Tirar dos encanamentos ngulls para se'u pr
pl'io uso, sem autorisaçilo competente: multa de 50~
além da obrigação de pór tudo no seu nntigo estado, .

Arl. 65. A camam poderá conceder licença par
quaesquer dos, fins do S 2 .• do arl. 6), quando não result
damno a terceiro. ,.' .

Arl. 66. As aguas serão esgotadas para lagares (l
signados pelo fiscal: multa de 10,,000 a 20~OOO. .l'

Arl. 67. Os encanamentos se conservarão sernpr
limpos e em bom estado, á custa de seus donos :mul
de 10,000 e a obrigação de o fnzer. "

Arl. 68. Nas penas do artigo antecedeDte incorrerá
o dono do terreno pelo qual passai' o encanamento a
quem tendo sido feita participação do dia e hora em.q~
se pl'etender fazer a limpeza, ou concerto, o impedir. E.~
ceptun-3t: o caso em que o dono do tr.rreno antes queír
fazer a limpeza ou obra, á sua custa, do que atimillir; n'-
eHe pessoas estranhas, . . ..

CAPITULO II

I •

D.-\. SAUDI': PUBLrCA

Al't. 69. E' prohibido enLerrar corpos humanos n
cidade ou nos arraiaes, em outros logares que não s~ja
cemilerio publico. O contravenlor será multado em .
e 110 duplo nas reincidencias. . G'~.

Arl. 70. A cumara designará os cemiterios das'
I guezias e capellas do seu municipio, que ainda ;o~;n

tiverem, assignando prazos razoaveis, passados oslq .
não será permi tlido o enterramenlo senão nesses c~
terias, soh as penas do ar1. antecedente.

Ar1. 71. A camam poderá prorogar o pra7.0.c!.~~a
pr.ece~enLe, qu~nd<? denlro delle não se possa fazer.q,(:
mlterlO ou cemlterlOS. ' "

Arl. 72. E' permittido aos parliculares forr.úal.'~
carneiras ou caLacumbas no cemiterio geral, para 'éh~
ramento de pessoas de sua familia, pagando pela Iicen
.e annualmenLe a quanLi a de 10;;000. . , ..<"; ,

Arl. 73. Feitos os cerniLerios, disso se dará à'v,i
autoridade ecclesiastica. para a competente bençã
quando essa;seja recuzada, interpol'-se-hão recursos p
quem de direito fOr,' ',/,,1

Art. 7.1. São permillidos os cemiterios particulm:
em distancias maiores ue tres leguas dos cemilerios
blicos, que a camara c'onceclerá gratuitamente .. \ -1•.,.

. Seus donos serüo obrigados a enviar ao juizo (lena
do respectivo disLricto urna nota contendo os lÍolIli

,.r.,
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DOS )[EIOS PREVE:-lTl"'OS DE DUf:-lO

. Art. 96 .. Os fiscaes manôal'iio pôr guardas ou (livi-
i.sas junto ás excava(;õcs e precipicios que houver nas
.'" obras e.servidões publicas, ou nas SUilS visinhanças, e
• proverão eorn a possiv~~1brevidarie sobre o seu concp.rtn,
.:-qua'ndo seja necessal'io, e não haja outro ~neio mais faeil
: de evitar.damoos c perigos.

DOS ARTI[,ICIOS PlIEJUDICI.U:S

Al't. 92. E' prohibido :
S 1.0 Jogos rie parada e azar nas praças, runs, Cil-

. 53S, tavernas e bolequ ins, e a inda meslIlo sem la vo-
lagem,S 2.° As loterias que n,io furem legae3.

~ ;~.o Ter casa publica ele jogos permittidos,.ser~1
licença da carmIra: multa de .)0;; e o duplo nas rClni:l-
denCÍas.

~. Art. 9:3. E' prohibido aos cscl'avr)s, menores e filhos
..' familias toda a qualidade de jogos, ainrla mesmo em
. casa. ele jügo licenciaria. O dot)() da casa o~ homem 1.i\:rL',
~ que Jogar com escravos e menores, ou filhos ramlltas,
seriÍ multado em :j0~.

, Arl. 9.L OSdonos de tavernas e de quaesfjuer casas
" .de negocio, em que se venciam bebidas alcoolieas, não as
,,' porlerão vender a escra vo e cria nça, pa ra serem a h i be-
. bidas, ou a pessoas já com principio de embriaguez. Os
" infraclol'cs senil) mullados em 20;;.
."'< Art. 9i>. E' prohibido :. S 1.., Ajuntamento de escra"'os c cI'ianças na.s Cllsas
',de negocIO. sem estarem comprando, oU a serv 11;0 das
'. pessoas fine os governam., S 2.° Lançar, nas ruas e praças, roqueiras, busca-
•...pés. bombões e outros fogos que possam ser offensivos
~.ás pessoas ou propriedades. Os infraetorcs serão multa.
~dos em 50;;, se, depois de intimados. continuarem. E' per-
:' rriittido nos dias festivos os fogos do ar e os denorninn-
dos'-castellos.

CAPITULO III

Art. 91. Não serão empregadas na venda de gene-
. TOS pes::,oas que tsnbam molestia asqup.rosa ou conta-
. giosa: multa de 20;;. E' tambem infractor quem empre-
; gar taes pessoas nesses aclos.

C:\ PITULO II
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DOS MEIOS PREVE:-lTlVOS DE E~FER)IID..I.DE5, .\RTl FICIOS
DICI.\ES E D.UI~O

. ..'(
9 4.°. Falsificar os generos, misluranLlo-lbes oütras

s.ubstancHl.s que augme9tem seu peso, volume ou quan-
tloade. O mfractor sera mult.ado em 20~, além da pji'é1a
dos g:eneros. ..' >

TITULO IV

CAPITULO I
MEIOS PREVE:'iTlVOS DE E:-lFERmO.\DES

. !\rt. 84 .. A camara pedi:á ~o presi~ente àa ":pro.
vmcla vaCCll1o. ou o COlllll11ssariO vace tnador. Nesia
ciclade e fura della vaccinurá os que forem nomeados
pela carnara, es~olhendo-se para isso pessoas habilitada.

Arl. 85. Nll1guem poderlí exercer a profissão""(}'
. curar, sem que registl'e seu titulo. O infraclo[' incorrerá'
na multa de 200~. '

Art. 86. E' pro!libido abl'.ir botica sem licenç~ té
sem que apresente a Cllmora tltulos legaes de habilita
ção: multa de 2.);';\0~O, a.lém de pagi1l' a licença. -;.. "

Art. 87 O bllttCarlo que vender ou empl'cr,'ar.Jlro
g~s corroll1~idas na cornposiçiio de l'erneclios, e ~s ne'é,
cwntes que as vendArem nesse estado, incorrerão na,:m~íl
ta de 301), e na perda de taes drogas, que serão in\ili'
zadas, ~.:~

. Art: 88. O.s vendedores de drogas qu~, s~m~serc
botIca rios approvados. venderem substancl1ls veneno (
c suspeitas, ou remedios activos, quer sem rcccilas.
profis.,;5ionaes,' quel' 'com eltas, assim Gomo os indi'vidll
ql!C venderem as ditas substancias, ainda que botic~ri
sejam, a escra vos e pessoas dCSCOllhecidas c su~'rielt
e q~e não prc_cisem deltas em exercicio de SU<!;i•.(P!
fisso~s, solTrerao a. m~ l,ta de :10;';, a lém das despc~a,::; ~
que ll1correrem cl'lrnlnalmente. ~.:"

. Art. 89. O boticnrio que, á qualquer hora do"di'3' o
da noite, deixar de abril' a porta para vender rern. (h
a quem~ trouxer receita de medico, incorrerá na:llIu
de 10;'/\ a 3 • salvo provando impossibilidade:';' ," ,

, .\rt. 90. Os fiscnes visitarilo, ao menos urna 'vfz:e
can.a semestre, em companhia cio medieo do partido. ,
,()otleas e' casas onde se venderem drOO';lS: em :faHa~a
medico, nomeará a camara pessoa lwbililacla. O~boY(I<'S
rio ou droguista que se oppuzer á revista e exÚ'me' i
f'.lIrrerá na multa de 50~, e serão inutilisaclos os rei
d ias ou d rogas que esti verem em ma u estado .... !:: '



TO~1OLIV P.\ RTI': 1.'

.. ~".,; '.
I.

o .' i
. II I... I'.!, I

- GII-, r.~. t8,

.. das povoações, e nas estradas publicas, an imaes bl'a vos
'. que possam aITender aos passageiros: multa cle tO~.
. S 3." Soltar animal damnado, que se possa conser-

var prllso ou mutar: mulla de 20,,000.
Art lO.) E' pmhibida a dansa denominoda untu-

que, ou qualquer oulra desbonestn, dentro das povoa-
ções, com algazarra. ele dia ou ue noite: multn de 25,,000
ao dono da casn, 5:;000 aos que as executarem e 2,090
aos que a ellas assistirem, além ela dispersão de teclos os
concurrentcs.

Ar!. t06. Toclo aquelle que tiver paslo fechado, de
aluguel, sel'Ú obrignelo a tel-o seguro cam valias, ou
cercas de lei, sob pena de ser responsa vel pelo preço do
animal que dahi desapparecer por fnlla do segurança:
multa de 10,.

Art. t07. E'.prohibicla,nas povoar;ões,conduzirem-sc
carros ou eal'l'OI;aS, puchados por animaes vaccuns, sem
guia: multa de 5:;,000.
. Ar!. 108. Não hnverá espectaculo algurn publico.

sem licença d~ caInara, e pela licença pngar-se-ha o que
deterrn ínn o a rligo destas pnstu ras: mu Ita de 20~.

Arl. t09. E' prohibido o uso ele armas, aifensivas.
Excepluartl-se, porém, de conformidade com o art. 29R do
eodigo criminal e seus paragl'aphos, quanto aos officiaes
de justiça e seus auxiliares, em dil,igencia.

Art. 110. A ninguem é permiLlido fazer repl"dzas
, que alaguem os terrenos alheios, estradas e st}rvidões,
: Os infl'Uctores serão multarios em 30;';\ e obrigados a pa-

gar o damno causario, e a desfazel' ali ver desfazer á sua
custa as reprezas que ti verem feito.

Arl. til. E' prohibido lavar-se o corpo de dia. em
lognl'es publicós. faltando o devido respeito ás famílias:
multa rle !O;;l conlra. a pessoa.

Art. 112. E' prohibido occultar esct'Uvos fugidos, ou
c.onsentil-os em casa, sem pnrticipar a seus senhores, ou

: ú autoridade competente, dentro ele 24 horas: multa de
'. 50~000.

Arl. 113. E' probibido compt'Ur a menores e a escra-
vos objecto de qualquerva!or que seja, salvo trazl'nda
autorisa~:.iio rie Seus piles, tulores ou senhores: multn de
20;; c a obr'igac.:ão de restituir o ohjecto a seu dono. Se o
compl'éldor for negncinnte, será mulLada em 100~, além
da obrigação de restit~ir.
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Art. 97. Quando os exca vações ~u preci picios :de
que tl"nta o artigo .anleced~~te fbrem fellos ou cnuS:~d~~
por alguem, ficara es~e sUjeito qo .cnnee:to e rr.P[)::;IÇ~~
de tudo no seu antenol" e5tn,lo.'8 a lllull.! de lO::,. se nao
attenuer á advertencia do fiscal. , , , .'

Art. 98. Se as excavnções e P~CCIPI~lOS nas ~IS~-
nhanças das servidões e obrn3 publicas forem uevldos
no acaso, pI'overüo a respeito ?s c10nns .dos tcrrenns, em
que r.stíverern, quando n;1o sejam puhltcrls. O fis~al <ld:
vel"tirn ao obdCTndo no concerlo a que o filçn, e, nun sen-
do allcndidu a'~ld\"ertencia, será multado elO lO;';, e con-
demnarlo no concerlo. . '. ~

Art. 99. A camal"u concederá Ilcenc;'il I~ilr~ ns exca-;
vações de que trata o. al:t. 97, quando deda:. n~n~um
prejuizo possa resultar, unpond? .s~mpre il obngaç:io
de l!les serem poslas guardas. dlVls.as e 11l~f.'S, guanüQ
forem necessarias. O que. tendo obtido a dita licença,
não satisfazer as condições nella declaradas .• soITr~rá
a pena do art. 97. .' ,

Art. 100. E' pmlJibido. nas praças e ruas das povoa,-"
cões fazer-se"sBlll licença da ca mn ra, escadas lIas portas
llas ~asas, de lllaneil'n que prejudique a pilssagem dQs
tl"anseuntes: multa de tOj, e de ser desmanchada a cs-
c'ada ú custa do propl"ietario.

Arl. 101. E' prohibido, sem licença:
S 1." Fnzcr ou v(~nder polvol"a e lodos

susceptiveis de explosão. .. '. ", •
~ 2." Fabricar fogos de artlfJclO. '.':'-.~
Nns licenças se designará o lognr para o s.eu fa.bnc

que não deverá nunca ser dentro das povüaçoes: mult
dc: tO~OOO.

Arl. 102. E' prohibido lançar rugo ao
mato alheio: multa de 50;;. . '

Arl. 103. E' prohibido queimar a propna . rC!~
sem tH declarado aos visinhos do lagoar o dia. em !lu
sé o prr.tencla tilzer, e sem que o l'~specti.~'o a.celro te~Jl.
350 metros de lal'CTura, quando aSSl:n .tcnhn sldt? reqUJ~1
t~do pelosconfinn~les. Quand,), em. \".ll"tudl3de tnfrucça
deste art., pnssal" o filgn nos matos vlsll1llOs,pngara o. con
traventor a mulla de 30;,;. . I

Arl. 10.L E' prohibido : ...
S .1." Amansar animae=, bravos nas ruas e praça

e bem assi rn correr a ca vnllo por esses logares lias ~p.0
voaçõss.

:3 2." Ter soltos n~s portas uas casas,
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ta dn~ proprielarios confinantes, observando-se as re

C7

ras
segulOtes: . o
o' ~ \.. Se o~ visinhos não accordarem sobre a neces-
stdade o.u. qualidade do tnpume, nomearão arbitros pe-
rante o JUIZdo. paz, os qunes. indo ao 100'ar resolverãO
~obre ~ rlecessIJ~d.e e Cjuu\idade do taptfme', atlendendo
a _Iocallda~e, l.acllldal.le, econl)~lia, segurnnça e dUI'u-
çao do me~mo. ~o.cas(J de revelli1, a no:neaçiio do arbi-
tro comp.ete ao JUIZ de paz, e serú nomea.do desde lacro
um terCeiro, para desempate. oS 2,. Dando os arb.itros o seu parecer, assio-nar-se-
ha oum termo, nunca maIOr de oito dias, para o °começo
l10~ ~r~b.alhO:; e lHn prazo raz,)~vel para sna ultimação,

.:; 3. Se nma das pa rtes nao com~Çn r, ou não con-
c\~lI' nos. prazos mnrcados, a outra poderil fazer a obra
e 101'lnara \lrna conta corrente documentada, para havei:
do l'ec,usante a ll1etall~ do preço. ,\ conta corrente só
podera a pnrte contl'Ul'Ia recusar ou por erro ou ellO'''no

~ '.,\ t o" .:; 'i. . .p;lr e recusante que rle qUDlquel' moJo se
oppuzc~, sera multada em 20" além de pao-at' a parte
respectiva da conta. o l'

.Arl. 121. A camara permitte, a qualquer rJessoa que
queira, plantar n?s praças e lagares publicos arvores de
,ornamento e abrl6'0, corntanto que se sujeite ao alinha-
mento e espaço que for estabelecido.

Art. 122. To(~a u.pessoa que UI'rancar, ou por qual-
íJuer forma damlllficar alguma dus arvores plantadas OUdue de futuro. se pluo:tarem por ordem ou consentimento
a camara, ou damlllG,~ar as grades que as cercam será
l~u!lada em 20~. Se o iofraelOr for ",era 'o, ou m~'lIioo,
s~ra seu se!!hor, pa.e ou tutot' obrigado ao pacramenlo
da multa e IOdemOlsação.' o

CAPITULO 11
VEND,\. DE GENER03, A~'I':RIÇÕES E OUTR.\S I'ROVlDENCI.\S

Art. ~23. N:-nhuma loja OU taverna, qualquer casa
de negocIo, officUlas et~. se estabelecerão no municipio
sem licença, a qual teru lagar todos os annos, pela for:
ma declarada no art. 1: multa de 10~.
.' Al't. 12.L E' proh ibido, dentro do pcrimell'o de 3
kll?'~elros'oo~travl~ssar .nas estradas os ,~eneros de pri-
mel~ ~ nece~sIJal~e, clestlOados ao .al?a~lel:.Hnenlo das po.-
_voaç?es, quer seja!1\ ~I\es do munlclplO, quer importadOS
de fora, sem que estejam expostos á venda no loo-ar aueI o.

TOllO LIV 1'.\RTE 1.1

, CAPITULO 1
D.\ I;.;DUSTRIA 1!.~1 GER.\L "

t)~ I ,.

I\rt. 111. Todos os fazendeiros ou propl'ietarios.'que
livAl'em animaes em terras de cultura sel'ão obrig~dos
a tel-os com vigia, ou em pU:'itagens tapadas com v~l\o
ou cercas fortes, de maneirll qne não possalo pussur"a'Qs
predios confinantes e nem prejudicarem. as plaotaç,õé.
alheias. O inl'ractor incorrerá na multa de 500 réis {{
cada animal, além de pagar o damno causado. .~.'

Art. 118, Os proprietarios e l(Jvradores confin~:n~es,
que não tiverem suas rli.visas taparias, não poderãO. p,Ô
criaçiio nos pastos oU capoeiras limitrophes, sen1 pr.e

vio

accordo com seu visinllo ou confinante, ~ob aS pelll!s:do
artigo antecedente. . ":.:•..

Art. 119. O consocio ou herdeiro não poderá niet~e
gado ou qualCjuer ani:nnl que seja, em terras de culWr;a
ou lavoura pro_indivisO, sem cilnsentimento dos dem:t,t
socios ou herdeiros, OU sem fazer os tapumes riec~s
sarios: multa de l~OOO por cabeça, além de pagar o da ~
no causado. '.

Art. 120. Os tapumes divisariaS
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Art, 114, E' prohibido:S 1,' Os tiros de qualquer' rmt\ de fogo, nas ruas e'
praças lias povoaçoes, de dia ou .\., noite: multa de 1O~:'

~ 2.' As vozerias e grilOS, depois de 9 horas da noi-

te: multa t1e 5~000.S 3,' Espancar animaes mansos e uteis: multa de
;> .~OU. . "S 4,' Cortar as crinas ou caudas dos animaes, por
acinte a seus donos: mu Ila de 50~. "S 5.. Escrever disticos ou letreiros nas portas ou
parerlõas, em aITronta aos donos ou alguem, e sujar as
mesmas portas e paredes com im'TIunciicies: multa de 30~, •

S G.' O uso de armas oITensivas nas povoaçõ~s:.
multa de 20;'. . '.Mt. 11f1,Fica prohibido o brinquedo do ent~udo'
nas ruas e praças, por qualqupr maneira, que o pratique:
multa de 5~000 a cada lOfractor, , 'j ,

Art. 116. Fica prohibida a entrada em quintacs e
plan13çÕes alheias, salvo o caso de necessidade, justifi-,
cado: multa de 5;1000. . '.

TITULO V. '
D,\ 11lDUSTRU 1!.~1GF.R,\L, VE~D,\S DE GESEROS E OUT(\.\.S PRO-'

o VIDENCIAS '; '. ;";.• '~ ","
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for designa'do por edital na r.amara, por espaço de 12 ho-
ras, e 24 em tempo de fome: multa de 50;"para os iJ!rllves-
sadores e vendedores.Art. 125. Sáo considerados atra vessaclores, e corno ..
tnes incursos nas penas do artigo anteccuente, todos
aquelles qne sahirem além dos limites das povoaçõcs ou
se servirem de outros quaesquer meios para contl'utar
generos com os tropeiros ou conductorcs, r8alizando por

, qUlllquer maneira a sua compra em grosso. Siio tambem
atravesslIdores aquel!es que; a titulo de cncommenda, fi-
carem com os generos, salvo se vierclll directarnente
conduzidos em transporte seu.

Ar! 126. E' expressamente prohibillo o uso de pesós
e medidas que não s~jam os do systerna metrico: mulla
de 50;;000..<\.ft. 127. Os fiscaes são obrigados a inspcccionar o.;
exacto cnmprimento da disposição do artigo antecedente'; ~'.
mu \la de 20".Art. 128. Todos os que venderem generos que de- .
vlIm ser medidos ou pesados, terão os necessarios pesos;'
medidas e balanças, aferiJos annualmente na forma da's".'.
post1ll'as. Nestas disposi<.:ões estão comprehendidos 9S'.
ranchelros que venderem generos no:; ranchos e es-
tradas. .... '

Art. 129. Os que se recusJrem a aferir seus pesos:e
medidas, seriio multados em 20~; nas mesmas penas in-
. correrão os que se recusarem a apresentai-os ao empre-
. gado, para examinai-os em correição.

Art: 130. Os pnsOS, mecl idas e balanças serão'> a f
ridos annualmente, no principio de cada anno. Os 'afe
ridores darão bilhetes datados e assignados, declarando
a qUlllidaele e a quantidade dos pesos e medirias quc"âre
rirem, e o aferidor que fizer a nferic,\o, fóra da marc'
dos padrõcs tia camara, será multado em 50~. . ",'

, ArL.' 131. Todos os peso3 . e m~didas deverão esta
, limpos, sem fundo nem quebraduras, de tnuneil'a qu'e na
seja prejudicado o' publico: multa de 6;;. .'

Art. 132. Se as medidos, balanças e' prsos .fóre.m
falsificlldos, depOIS de aferidas, ou se o nl)gociante gUar-
dar os aferidos e comprar ou vender por pesos e .rned'-
das falsos, s')ffrerá a multa tin 50", . .'\ : ..

ArI. 133. As ta vel'Oas, a rmazens e qua \quer. outr
casa em que se vendam bebidas espirituo:>lIs,se f~c~a-
rão ao toque Lle recolhida, que será ás 9 horas da qo!te:
multa de 8~, Nesta cidade,a recolhida será tocada no 5100

DOS DIPOSTOS

C,\PITUO I
~rl. 13.5. As licenças e mais impostos .

v.1l:1o~e pagos Iln~ualrnente, devendo ter lorr~~r~o. ;~~o-
rn('n:o~ d? ,L" d~ Jnneir? i1 31 de março de c~da agn;.oa-

.~[. 1:30. O? que tlao pagarem os Impostos meneio
~~ario~.n:~_stecapitulo nü tempo estabelecido no al't '9'
:leco;~~~(~~ na rtlulta de 10;;1,alé:n do imposto que tive'I'~I~

LICE:'i'Ç.\S

:\rt. 137. •"" camJ~a. rllllnic,ipal da cidllde do "'1':'
conde do R io Branco I' t d ' Jtos s!)guintes: lCcJali ol'lsa a a cobraI' os irnpos-

~ \." Para ter casa ele nerrocio hotel botica
~lItl'jl_ ~ualquer inr!ustria. ou profis~ilo de~tro das' I~O~
\ oaço:)~, po [. cada anno 6..•..

~ .) f) , \I~ _. P~ra ter casa de negocio, estabelecida á dis-
tanclil ele mais rie um kilometro das povoaçõps '>0"

,~I'l.138. Cobrar-se.hu: . , - .
S \."_ De cada casa ele neO'ocio (I • ordem) cu'

tronsaeçoes excedam annualmenttf 1110'OOO~OOO t Jas~:;:5brl~~~:;1:,~?~;f~~~~~~~~bi~~~~ipedr~~x~er~c~~:
Ji _~.fi ~e cada casa de negocio (V ordem) de tran5-

Ilcçoe~ l~ erlOres, porém excedentes a 5:000" 30~ .J; 3.. De cada casa de ne"'ocio (3 • o d ') d '
aeç03s mferiores a 5:000~, 16~. . r em e trans-
j'_ 9 4.." De c~tla uma casa de negocio estabelecida .
~ l~tanCta de m1l1~ de um kilometro das ov . a
~ervanrio-se ascllspasicõ"s do' ~~ l IP oaçúes. ob-
das 'quantills mencionád~'s n~s\u~snmeoc:~~ntes, o tripulo

,'-:-" Di' :; :;::1':; a. e cal a Ilgentl) comprildor de cat"e' e ~
20~OO;1. Iumo,

~ .~ 6. ~e cada mascate de obra .1pedra preCIOsa, 50~. ue prata, ouro, ou

TU~IO LI\" r .\l;H; 1.'
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S ,2~, De cada um vendedor de bilhetes de loteria,
com cambio, 20~.S 30. De cada um dito~não residente no municipio,

50;;000.S 31. De cada pessoa que exercer a profissão de
urrriinensor, medico, advogadu, ciru.rgião, collectores,
ailrllinistradores de recebedol'ias, deposita rio publico,
escrivão de orphãos, ou tabellião, 10;;.S 32. De cnda uma dita que exercer a de solicita-
dor, porteiro dos auditorios, curador geral dos orphfios,
distribuidor e contador, official de justiça, escrivão da
collectoria OU recebedoria, escrivão de paz, exceptuando
o da cidade, 5~000.~ 33. De cada um fnbricante de fumo, 2;;000.

~ 34. De cada engenho que. fabricar nssucar,
a.

7
uardente ou rapadura, para negocIO, 5~000.

o S 35, De cada cargueiro de aguardente vindo lle
fora do municipio, 500 réis.S 36. De cada um metro de frente de terreno na
praça ((28 de Setembro)l, não occupado com edificação,

, embora fechado POl' muro ou outro qualquer tapu-
me, 200 réis.Nas ruas: do coronel Geraldo, Divino, nosario e Vo-
luntarios .da Patria até o largo de Santo Antonio, 100 rs.,
nas demaiS ruas, 50 rs.: S 31. Os proprietarios de casas no municipio [lil-

_, garão annualmente POl' eaLla uma, 500 réis.
. São isentos: 1.. Os pobres que viverem da cllridad',\

publica. 2 .• As :,Jequenas casas cobertas de capim.
~ 38. De cada casa de jo~os permillidos, 20~.
~ 39. De cada engenho de serra,. 5;;000.

, S 40. De cada engenho de preparar café, de que
seu dono auf1ra lucro, 10;;.• . S 41. Da aferição de quc.esfluer pesos ou medidas,

';. 2'000.S 42. De qualquer industria ou profissão não espe-
cificada. 4~000.Art. 139. De cada titulo, diploma. ou carta de na-

. turulisação, que se registrar na ca mara, o secretn rio
cobrará 2;')000 e a camara 2i;000.

DOS DlPOSTOS NÃO ANNUAES

Art. }40. De cada espectacnlo de que se cobre di-
reitos de entrada, de cada um, 15~.

S3ndo a comranhia do municipio, &;;000.

~ 1.: . D.e cada. masl~ate de fazemlas, que
no mUlllcqllo, 200;; ..,.

9 8.. Sendo do municipio, 50:;. . ,
. S ~.. D~ ~a~a mascate. sendo negociante estabel~-

cldo no mUOlCI[HO,ou seu ag-ente, lO;!. "
.9.10. De cada fabrica de cerveja, licores e be~)I'las

e3pll'ltuosas, 20;;. . - t
. S 1t. De C,:da oluna em que se ven-Iam tellus, ti-
JolOS, etc. etc" i);jOOO. '. S 12: De cada fabrica em que se vendam fogos rirli:
fiClaes, <>\1. ,i:

~ 13. De casa de relojoeiro. ou ourives, 5;). '".
B 14. De C:l~a loja ou officina de nll'aiate, snpateiL.'o

sellelro, marcenell'o ou qualquer outra, 2:). ' ~".
S .15. De cada casa 'de alfaiate, onde

zendas. 30;;. ... S 16. i?e cada umn pess~a que percorrer o .murii~
ClplO com Hlstrumentos mUSlcaes, mnrmota. ou mos:
tmndo POl' paga objectos curiosos, habil idades ou ani-
maes, 20". ~. ~. 11. De cada. um mascnte, funileiro, latoeiro •. eul
delrelro ou sapateIro. 30~. ".

. Consisti!1do a mascatençflO só em objectos de" sap'u-
telro e sel\clro, 10j. .S 18. De cada uma botica ou laboratorio phnrma-
ceutlca, ,lO;;. . ,:

~ 19. De cada hotel, casa de pasto ou hospedaria
20~0(l0. ..~ '

~ 20. De cada hotel com bilhares. 40~. '.
. . ~ 2t. De cada uma casa, cm que' s) venderem' ót-
Jectos de ouro, pedms preciosas ou prata, 20;;.' J,

S. 22.. ' De cada uma .dita, cm que se vendel'em'.coi"
camblo bilhetes de lotcl'la, 20;;. ,. ,.$_ S 23: De cada padaria ou casa em que se raçÓ'ui
paes. 10\1. . '. :~':s 24. De cada pessoa residente no municipio', C[Ü
exercel: a proQssão de dentistn; ou retratista, qualquer
que sPJ~ o meIO ou SYStCll1i~empregado, 10::;. ..,~~:s 2<>. De cada uma düa que exerc:er os mesma'
profissões, não residente no muniCípio, 30;; .... ',

S .26. De ca~il pesson que exerceI' a rrofissi'iO' ~de
barbeLro e cabel\clrell'o. 5~000. . o,"S 21. De cada urna casa de bilhares, 30;;,

~ .28. De cada pasto de oluguel, ainda que sej; n..
yessorIo de hotel e ~hacaras na,~ povoaçõ~s e que ,e,xce
derem de 2 he(.tare~ e .í:! ares, lora dos alLnhament6s,'5~
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hora e logar d~lla; a. qualid9-de e s!gnaes dos mesmos
. bens serão allL menciOnados, convLdando-se ao mesmo
tempo ás pessoas que a elles tenham direi~o, para re-
clamar.

Art. 153. Concluida a arrematação, o arrematante
receberá uma guia, para entrar immediatame.nte para o
cofro municipal com o produdo da arremataçao, l~vra~-
do-!-e 100'0 no livro um auto da mesma, que sera assl-
gnado pelo presidente, porteiro e arrp-matante. ..

Art. 154. As pessoas que se acharem comdlrelLo
. a estes bens poderão reclamar a ~ntreg.a, antes de eITe-
:ctuar-se arrematal,ão, provando ll1ContlOente, com tl'es
testemunhas, ser sua e legitima propriedade, lavrando-
se apenas um tel'mo de juramento no processo, no caso
de eITectuar-se a entrega, a qual só terá lo~ar, paO'ando
'o reclamante, ao entres-ar-se-lhe o h.em, todas as despo:
zas do rnflsmo. Depois aa arremataçao, o reclamante so
'terá direito ao producto liquido, se reclamal-o dentl'o de
um anno;, depois do que, nada mais se lhe entregará.
, Art. 155, O secretario, pela escriptUl'ação, terú di-
reito aos emolumentos taxados nos arts. 114, 125, 126 e
.127 do decreto n. 5737 de 2 de setembro de 1874.

Art. 156. O porteiro, ou official de justiça que fizer
suas vezes terá os emolumentos de 500 rs. de cada ob-

~~ecto a!re~ataclo, e mais 1/2 0/0' sobre o vlllor da arre-
mataçao.

Art. 15/. O procurador, 5 °I. do producto da arre-
, matação somente.
. Art. 158., Todas as despezas da arrematação serão
'pagas pelo arrematante, ou pela pessoa que reclamar e
provar ser o dono do bem do evento.
," Arl. 159. A camara tp,rá um livro, em que serão'
lançados os termos da arrematação de to rios .os be~s do
evento apprehendidos, com todas as derlaraç6es de lden-
tidade e os termos de arrematação ou de entrega.
" Art. 160. O gado vaccum, cavallar ou muar que
'for arrematado na forma das disposições deste titulo, ao
'entregar-se o ramo ao arrematante, será marcado com
as iniciaes - C lU-no quarto esquerdo.

, Arl. 16i. Revogam-se as disposições em contrario.

':
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Arl. 14 lo Para edificar ou reedificar nas POV9dçoe
6:>000. .; ,

Art. U2. De cada botequim, 51';000.
Arl. 143. De cada uma rez que se abater para

consumo da populafjão das povoações, guardado 'o: .
posto no artigo seguinte, 4,.;000. .' ,'~~

Art. lH. O imposto sobre a carne verde ,pod
ser reduzido á metade, ou á quarta parte, para os que, po
contrato celebrado com o presidente da camara, se com
prometterem a fa,zel' nos resp~ctivos pr~ços algu~ã
ducção, ou matarem com maIs regularld,ade e ma~s,rr
quencia, podendo a camara elevar este lmpost9 ..~,

Arl. 145.05 que matarem rezes para negoclo,:for
das povoações, pagarão por cada uma a quantia. d.e~,-o

Art. 146. De qualquel' licença. não não especifica
da, 61000. ,~.

Art. 141. A camára poderá co,nceder licençri ,p,ara's
f,lzer planta~,ões nos terreno~ do log.raclo uro p~blic
que valerá por um anno, medIante o Impost~ d~J: O
por cada hectare, exceptuando as pessoas Jndlg/ote
que provarem essa condição com testemunhas ou '~tr
tados. ..',

Art. 148. As pessoas que quizerem obstar,ou':ii
qualquer modo obstarem a. ,cobrança dos impostos" si
belecidos neslas posturas, serão multadas em 59;}, afé
das penas do codigo criminal. .

TITULO VII
BENS DO EVENTO ;J

Arl. 149: Os bens cl.o evento serão apPl'ehendiO
rlepositados e a l'rematados nesta cidade, con forrU~
disposições deste titulo, recolhendo-se o seu produ,plO
cofre municipal. :,''''

Art. 150. São considerados bens do evento ,!l~ga•• r
vaccum, ca vallar ou muar que, com m~r~a. ,~~Y..'sei
ella, apparecer em qua.lquer parte do. mUOlclplO, o.'{1
tI'O do prazo de um anno não se verificar a qu~~' e
tença. :~.'X
, Arl. 15t. O gado vaccum, cavaHar ou. muar
for apprehendido como bens do evento, sera ,eptreo
ao depositaria geral, se a eamara o hou ver nom~~âg;
na falta deste, ao procurador da cama r~, e 'sua, ar.re
tação será feita em leilão, p,erütlte o preSidente, pq~.9u
mais der, independentemente de a vuliaçã0.. . ." ".

Art. 152. A arrematação destes bens sera' ~Qnu
ciaq.a por editaes dez diàs antes, e nelle se fixarüro.d

. I
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. O secretario,
Francisco Jsidl)l o Barbosa La.Jt

,
RESOLUÇÃO N. 3546- DE, 5 DE OUTUBRO DE 1887 '
Approva o cot.ligo tio posturas da cama!",\ municipal do Piranga;".,

O Dl'. Luiz Eugenio Horta Ba:'bosa, presidente dã
provincia de Minas Gemes: Filço saber a todos os seu's
habitantes, que a assembléa legislativa provincial, sobre
pr~posta da respectiva camara, decretou a resoluçüo se'.
gumte:

Art. unico. E' approvado o codigo Ide posturas d'á
camara municipal do Piranga, que a esta resolução'
acompanha j revogadas as disposições em contrario. ' ,

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem'.~'
conhecimento e execução da referida re30luçüo perten-
cer, que a cumpl'Um e façam cumprir tüo inteiramente'
como nella se contém. O secretario llesta provincia a
raça imprimir, publicaI' e correr. Dadil no pa lacio' da
presidencia da provincia (ie ~linas Gera ~s.aos cinco dias'
110 mez de outubro do Anno do Nascimento de Nosso Se-
nhol' Jesus L:!lristo de mil oitocentos e oitenta e seLe'
sexa.gesimo sexto da Independencia e do Imperio. ~:"

LUIZ EUGKNIO HORT.\ B.~RB05.\ '-.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 1.2
neiro de 1888.

C{)(ligo (te posturas (la camara
PirangR

TITULO I
u(SPOSIÇÕK5 GER.US. .

Art. 1. Quando nestas posturas qualquer art. con~
tivAr maisde uma disposição, o uso das palavras múi,
ta, prisão, obrigação de fazer ou nüo fazer, sujeita o cQn-
traventor á pena estabeleci(ia pela in!'racção de cadà:
uma di~posiçüo, ~xcepto quando pelo mesmo artigo sejã.'o
contrarIO deLermlIlado. . . .-

Art. 2.. Para cumprimento de fazer ou não fazer,
se assignará o prazo de 24 horas para o seu princip,io,'6
o que razoavellor para a sua u!Limação, e não excedeod9
a importancia. de 10;;lGüO. mandará ,o juiz de paz ou o fis-:
cal fazel' á custa do obrigado, findo o prazo marcado sem
se dar começo, não se LI'utando de estrada.
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Art. 3.° As licenças s;10 pedidas ao presidente, da
camara, e da concessão ou denegação dellas poder,10 as
partes que se sentirem aggra vadas recorrer á camara,
em sua primeira reunião, instruindo sua queixa ou ag-
gravo.Arl. 4.. Para a concessão de terren03 para edificios,
n<1ose inutilisará espaço entre estes, e no caso de dois
pretendentes simultaneamente a um mesmo lagar, n ca-
mara atLenderá áquelle que se obrigar a construir o edi-
ficio com melhores condições, asseio e polidez, para afor-
mosoamento das povoações.

Art. 5.. Nas concessões de terrenos ou lagares para
• construcções de casas, a camara: deverú regular-se, de

sorte que as povoações comecem elo centro para os lados,
nas mesmas regras do art. antecedente.

Art. 6.° O fiscal da cabeça do termo apre'sentará á
camara. no primeiro d~a de cada sessão ordinaria, um re-
latorio, em que dará parte circumstanciada do seguinte:

l.0 De totlas as contra venções que se hou verem fei-
to no municipio. e das multas impostas, acompanhando a
estas o respectivo auto, que será remeUido logo ao pro-
curador, para promover a cobrança, am iga velou jud ici.
almente.2.• Do todas as necessidades e serviços que forem pre-

.cisos, expediente da camara,dos serviços que houver feito,
propondo meios para elTeitos de outros, a satisfazer essas
necessidades, bem como sobre o asseio das ruas e praças.

Arl. 7.° Os fiscues, que serão nomeados em todos os
districtos relata rüo ao fiscal da cabeça do termo as mes-
mas necessidades e serviços dos seus districtos até o ul-
timo de cada um trimestrb,remellendQ igualmente os 'lu.
tos de infracção. com as multas qne houverem imposto,
os quaes sp.rão presentes á camara, afim de mandar cum-
prir o disposto no art. 12.

, ' Art. 8.° O producto das arrecadações pertencentes
'" ,ao cofre municipal será recebido pelo procul'Udor da ca-

, mara. '
" ~ unico. Os fiscaes que se mostrarem np.gligentes no

cumprimento dos arts. antecedentes serão multados em
_ .20~OOO e no duplo nas reincidencias.

. Art. 9.° AOSfiscaes compete vigiílr que esLas postu-
rassejam ob3ervadas, pl'Omovendo sua boa execução, den-
tro doslimiLes da jurisdicção de seu cargo.

Arl. 10. O fiscal, tendo conhecimento de qualquer

TO~l,O LIV PART&.l.1
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TITULO II

ne.jocio devem ser requeridas'até o dia 3 de fevereiro:
multa de ~o0/0 da importancia do respectivo imposto.

Ar!. 17., Quando os impostos municipaes não forem
p~g~s nas epocas marcadas, ou qunndo se tornar, exi-
gI ve IS, proceder-se-ha executivamente á cobrança dos
"!eS~OS, como se procede a respeito dos impostos pro-
vJnclaes,. e os contraventores pagarão a multa de 10~000,
alem do Imposto.

DO ASSEIO E .\.FOR~IOSEAMEXTO DAS POVOAÇÕES

Ar!. 18. Em cada povoação, exercerá as funcções
de nlinhador o fiscal, que vencerá 2;; de cada frente de
casn que alinhar, e sendo a casa terrea, 115000. .

Ar!. 19. As ruas e travessas que se forem formando
nesta cidade, e nas povoações do município, conterão a
largum de 8"'~5, e quer nestas, como nas queja existirem,
nenhufTl predlO será construido ou reedificado, sem li-
cençi1, sendo em lagar ,publico, isto é, devoluta, e tanto
nestes,como nos de propriedade particular,não se poderá
cO.flstruir ou reedificar sem se avisar ao fiscal, para o
alinhamento: multa de tO~, além da obrigação de demolir
a obra.

Ar!. 20. Os predios edificados ou reedificados, de
q~e trata o ar~. anteceden~e, deverão g'uardar a syme-

. trIa e regularIdade menCIOnadas nos ~S seguintes: .
S l.0 Os pés direitos não poderão tPormenos de tres

metros e cincoenta centimetros de altura, sendo o baldra-
me ou madre levantados da terra vinte e dois centí-
melros.

_Art. 21. Nenhuma porta ou janella se abrirá nos
ou toes das casas, afim de não embaraçarem as construc-
ções de novos edificios, unidos uns aos outros, exce(?to
quando forem abertas para os respectivos pateos ou qUIn-
taes. '

Ar!. 22. Os terrenos que se acharem abertos entre
os edificios, nos arruamentos, serão tapados por seus
donos,' com muros de dois metros e vinte centimetros de
altura, de pedra, taipa, adobes. paredes ou pranchões
que se possa emboçar ou caiar, dentro de um anno d~
adopr;ão destas posturas, exceptuando nesta cidade as
ruas de Santa Ephigenia, Formig-a, Quebra, Rosario, Cas-
calho e além da ponte do rio Piranga, c nas povoações~

TOMO I.IV PARTE t .•
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c(mtravenção,~depoís de íntimar? cont.raven.tor, dan,do>
l!le scienca das penas em que tI ve r Incomd9, la vrar.á.
auto que assignará com duas testem unhas. : '

i\rL. í t. Com este auto,a v isará ao con tra ve~tor que; .
não pagando:em 48 horas, promoverá o respectIvo fiscal '.
do districto, na forma do arl. 20.') do cod. do proc., fican~. '
do com direito a 30 por cen to do liquido que ent~ar para o.
cofre, ou então rametterá o auto ao procurador, 'para pro-, fj •

mover a execução. ; .
Art. 12. Os fiscaes poderão re quisitat: .das aut~rida- "i

des civis, policiae~ e milltl1res todos os auxlllOs que forer:n
necessarios para execução das presentes posturas .muqI-,
cipaes, bem como poderão chama~'.a qua.lquer c!dadao
para os coadjuvarem em algum? d!hgenc.lU. O .cldadão:
que a isso se neO'ar sem motIvos justlficavels, sera multa-
do em 15:;000. Equ~ndo houver prejuizo publico,resultan-,.':
teda falta do auxilio. pagará tambem a ~etade .desses., "
prejuizos, e metade :j~mu~ta,. n? caso de sImples mfrac- ;'
ç.io á que estava. s.ujelto o IndIViduo contra o qual neces-: 't
sita va-se do aUXIlIO. .

Art. 13. Os esc ri vães officiaes terão direito aos sala-' '
rios marcados pelo regimento dos actos e diligencia!,:;
que pl'ULica~em. e o ~idadão, q~a~d~ n~o for a bem'pubh- i
co; ao salarlO, que nao excedera a dlarla de 800 reIs. ,'.1',,: .

~ unico. Não poderá ser vedada a entrada <¥> fisc"t,:
nos fundos e centros das propriedades, quando ahl se d~r.
alO'uma infracção,sob pena de multa de 50:;000 ao propr~ ••
etgrio que se oppuzer, recorrendo em taes casos o fisc,a~" .
autoridade mais proxima, que lhe dará a competente,or,-
dem e força necessaria. " ,,', '~.:.

., Art,' )4. Os ccintra~'entores que não tiverem ben,s,J
que os occultar, alienar e dispor, par~ não pag-a!em, se::'.
rão as multas e mais despezas reduzIdas á pnsao,.na.ra:-
zão de 1~000 por dia, até ~ompletar a importa~clU ,da-
quellas multas e despezas, não excedendo a 3q diaS; sen
do solto 100'0 que pague as despezas,findos os diaS da mui
ta á que ~sla va sujeito pela infracção. . -'~:

S UIBCO. Não sera preso, e o estando sera logo s~ltq;
apresentando fiadoridoneo que pague ou se obl'lgue
pela importancia. ;t,,:>

Arl. 15. As multas e mais penas estabelecidas nes
'tas,posturas não iseQta~ o infractor de pagar o ~esP!'l-
ctivo imposto ou cumprir a obrigação, a que esteja s~-;

, jeito e satisfação dos damno, causados. ' .: ,
Art. 16. As licenças para continuação das casas~

y. N. 18. - 623
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, :rt. .31. Os pr?prietar!os do~ terrenos onde nas~ell1
as aouas,de servlda9 I?ubllca nao poderilo excaval-os
d; man,elra que diminuam. 0l.!- des~iem as mesmas
I!ouas, fI.cando-lhes salvo o ~lr~lto de IOdemnisaç50, de
conforrnl~.ade com ~s pl'?scnpçoes das leis a respeito:
l~ul.ta de :)O~ ~ a obngaçao de r~stituir as aguas a seu
curso ?rd.'~arlO, sob pena de prisão por seis dias.

AIl. 3_., Os donos das aguas nascidas ou encanadas
em _seus qUlntaes 011 ;Jaleos silo obrigados a dar eSNo-
!.açao a ellas, e as encanar,de sorle que não damnifiquem
,as ruas, nem as obras ou bernfeilOl'ias dos visinhos'
rnulLa de 10;'; a :W;). ' '
, Art. 33, Os encanamentos se conservarão sempre

d
IUT!POS e em bom estado, .á custa de seus donos: mu lLa
e il:t\IJOO a 8;;OOq e a obl'lgaçiio de fazer.

Arl ~~. NlIlguem poderá impedir, sendo pre\'ia-
mente a vl~ado, que s~ encanem as aguas publicas em
~errenos de ~u~ proprtedade. uma vez que seja indemni-/
~ado ?OS Pl'l~JUIZOS,e nem que se façam as respeclivas lim-
peza~, lod.ns as v~zes _que for necessnrio: multa de lO" e
perna da tndemntsaçao, qUilndo niio excedam a "O;,;
O'Arl. 35. E' prohibirlo d~ixar correr agua fol'~ dos

reoos, de forma que dammfiql1e as ruas' o dono do
rego, ou annel d'agya. uonde pro\'enha a c~ntraveneão
solfrerá a rnulta de il~OOO e o duplo nas reincidencias. '

. Art. 36. Todos os pr9prielarios dos lerrenos pelos
qUiles p.assam as aguas Vindas do correO'o dos Pinhões

: nesta cld,nde, nlio poderão, consenlir que suas criaçõe~
,',> tornem Imm.un~as a.'Iuellas aguas: multa de 20;, e o
" duplo nas remcldenclas

. ~l'l. ,37 .• As agu.a~ de servidão publica serão divi-
didas P~l r~glslro_s, leitos pelos fiscaes ou juizes de paz,

~I os quae~ ~ao s~rao qllerados: multa de 201'> e o duplo
'. nas remcluencl8s,
:' '. ~ 1.0 O_sproprietario~ a quem perlencer a 'aguíl I'e-
.', ~lst~arla serao r~sponsavels pela conservação do registro
. .~ ,las alleraçoes que elle sotrrer sob as pellus destearllgo, ,

-ArL 38 .. Todos os proprietarios dos predios domi-
n~ntes e serVientes, ,que o:el'virern com estn agua, paga-

. rao .annuíllOlenle o unposlo de I't;\ÚOO, que será applicado
, na ~ll1lpeza do rego, que serájfeila 3 Ve7.es por anno,-em
: abl'll, agoslo e dezembl'o, e entral'á como verba especial.

, S V Esta limpeza seríÍ feita pelo fiscal, ou procu-

TJllO LIV p.-I.Rn: L"

. "

CAPITULO n.I
OBRAS PUBLICAS

Art, 29. Serão feilos pela camara os reparos de ~i.h-
licios, prisões. calçadas e oulraslquaesquar constl'l!cçoes.
denlro das forças do orçamento de sl;1as rendas e"a
respecliva verba, resullan,do benefiCIO commu~ :0!1
Jlublico. . :~ ~

Art. 30. E' probibido : '.
Abrir encanamentos publicos ou particulares, sem

licença da camara, que mandará o fiscal assislir., ,,',,~
S 2." "Tirar dos encanamentos publicos ou pa~tiçúJ

las a agua para o proprio usa, sem autol'isa~ão. compe-
tente: multa de lO;,> a 30~ e o duplo nas retnclden?las.

S 3.. Tirar ou arruinar os ma~eriaes ~as 'fo.l?l.e:i
pontes e outras qua~squer construcçoes pubhca ou ~_a~-
ticular, que prejudiquem sua segurança ou dl1raçrlU;.
pena de tres dias de prisão C multa de 20j).
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as ruas menos importantes e da,s ex~remas"l1cando' ~'ã{
obstante os respectivos proprlelarlOs obrigados li til-'
paI-os com cerca de madeira. ' ~

Arl. 23. Aos infractores do artigo antecedente e seus
paruO'raphos se imporá a mulla de 15~OOO e do dob,o nas'
reinctdencias. • ; .

Arl, 24. Os que obtiverem licença pa~a construir'
edificio, o começará dentro de um anno, e nao 0. fazendo,
perdem o direito, podendo ser o terreno concedido a ou~".
tro, para edificação, ,. ','

Art, 25. O fiscal que, por Ignorancla ou outra qual-'-
quer r.ausa, otrender o alinhamenlo,será r,nullado .e~ 20ij
c o duplo nas reincidencia, e ha vendo pena ou ma fe, em
lrl!s dobro. . .;

Art. 26. Os proprietarios das casas ou predlOs se-
rão obrigados a caiar as .frentes de suas ,casas, quan~9'
isso seja preciso e det~rmlOalio; na ausenclü do proprle- -
tario, o inquilino ou pessoa que zelar ou, m?rar 90 pre-
dio o fará: multa de 10:; e o duplo nas relnClclenelas. '

, Art. 27. As pessoas de manifesta pobreza são isen-
tas das disposiç3es do art. 22, e serão os muros ft;~':'
.os pela camara, qU,e igu.al.!nente farnl!cerá a cal, para
cumprimento das dlSposlçoes do ,Hligo antecedenle.'"

Arl. 28. ' As licenças ~xigidas neste r:apilulo se.r.~,o
c1ncedidas depois de OUVido o fis~al, que IOformal'a,s
é ou não devoluto o logar requerido. i1lJ

.' .",'
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nasas ou remedios, nas casas de negocio, precedendo
licença especial. t

Ar'l. 45 Os que venderem remedios adulterados ou
falsificados pagarão a multa de 30:;; e soITrerão oito dias
de pris1io.

Arl. 46. Fica expressamente prohibicb:
S 1.° Vender su!Jstancias venenosas a pessoas liVres,

ou escravos, sem responsabilidade de pessoa conhecida,
de conceito e que tenha c')nhecimento que ab::>ne a rp.s-
peito: multa de SO;; e prisão por dez dias; o duplo nas
reinddencias.

S 2.. Consentir qne vaguem pelas ruas cães dam-
nados: multa de 20;';1 aCldono do cão. podenLlo qualquer
pessoa matai-o, sem satisfazer o respe~tivo damno.

9 3,. ~latar rezes que tenham fel'ida ou signal ele
qualquer doença: multa de 20:;> e o duplo nas l'einci-
dencias.

S ,i," Matar pJixe com veneno.
~ 5.• Fingir-se inspirado por potencias invisiveis,

predizendo cousas tristes ou alegres, de que possa rcsul-
laI' prejulzo a alguem: multa de 10;) e cinco Lliasde prisüo.

S 6.. Inculear.se curador' de certa:,; rnolestias ou
• enfermidades, por segredos, feiliços ou orações: multa

de 30~ e oito dias de pr'is,io. .
Arl. 47. E' prohibldo estabelecer nas povonções

corturnes de couros, ou outra fJuülquer mallufactura que
pos~a prejudicar a saude publica: multa de 20:;;, além
da obrigacão ele desfazer o corturne ou rnnnufactura, sob
pena de 4 dias de prisão.
, Arl. 48. E' pr:ohibido estagnar-se aguas de manei-

ora que possnr:n, co,rrompenclo-se, determinar o appareci-
mento de epldellllas: multa de 6;,000 e o duplo nas I'e-
incidencias.

Ar!. 19. O juiz de paz do districto da cidade, o fis-
cal e o seeretario da camara visitarão todas as boticas e
casas de negocio em que se venderem remedios, exami-
nando-os e exigindo a apresentação das respectivas li-
cenças. Estas visitas terão logar ao menos duas vezes
no anno, até os dias 30 de julho e 30 de dezembro.

Arl. 50. Nos outros districtos, estas visitas serão
feltas pelos juizes de paz, seus escrivães e o fiscal res-
pectivo, .

. Arl. 51. Os botica rios e pharmaceuticos são obri-
gados a acudir nos chamados pam vendas de m~dicq-

D,~ LDIPEZ.\

Arl. H. E'

Ar!. 39. E' prohibido : . ,'.
~ 1. Lallcar-sc nas ruas c praças immundlcics de.'~. . .

qualc!uer especie. . I" ,i.~ .). I aval' l'oupa ou ele clunlquer mOl I) sUJllr .a.~,~_.' , I' '(l"u:is cios reO'os ou fontes cio uso pub 1CO: ' ~.
o ~ 3,. Criar porcos dentro da pOVOL1f~ao,consenltng,o

que 'vaguem soltos. '. _ ' -. b~'~S V Yagal'ern soltos ~Ienlro ela::; po,onço?s ca~ ri
tos e outros animnes damnlnllos: multa de.IO, e l? a.-
pio nas reincidcncias. " , , ~

Art. 40. Os anirnncs. refer~el~s, fjuc ~ol,em encont.rn-
dos nas ruas, depois da Imposlçao ela m,llla, prece,dl~a
de aviso aos donos, se:'fi? levados a~)curral,cIo _concnlt~o
e ahi, sem mai::; formallcladcs, semo vencIlllo:; em ,It".s!
publica pelo maior preço que se oITt:recer, em beneH~
do cClfre'municipal. sal.vo l~avelldo.llce~ç:~.. :- ..:

Arl: 41, Os :propnetarlOs serao OOI1~~110S a::~~g
s~rvar limp(ls as ~uas testadas; a test~Lla, n:l~. ru.as, ao
prehende a metncle das mesmas, e na:; pr::ll"n", cln1l?,.;,!!,
tros e cinco decimetros: multa de 6::;000 e o dup ~ .na
r~ in ciL!encias. .' _ '.:,1.\.

Art, 42. Os fiscaes, ate o (h~ 30 de ca(L! me7..;c°f.fe
l'iio as ruas e prnças, pa~a vCrlficarem o cumprtn~t~nt
das disposil<ões deste capltulo: multa de 4::;OVO ~[l~ ca,.
vez que deixal'em de fazel-o. _' ',";;, í!P.

Arl. 43. QuandO fort~m encontrada" mor ~IlS .CCl
ções ou qualquer ani,mal, nas r,uas ~ praça~,' os fbca'~~.b
tirnariio aos r0sp~<.:tIVOSdono:; pai a de p,ornpt~, ~s t:••>
ral'em e nii.o o fazendo estes, o fisca I r~mo, era,. o..aO'
mal,c~brando as respectivas despezns,na torrIla do ~rl

TITULO IH . "
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radar da camara 'os quaes apresentanio conta cO!'rl}.n.le
d~cumenlada, fi~alldo o sal,do que houver elesle Im-
posto em deposito, para mais tarde ser empregado n9~
encanamento da mesma agl~a. , . ~.S 2.'Este impostosel'a pago a b,)ca do i~oile,_e por
isso sem onus algum de por centos, procc(,en~o-~; ,no
caso de reluctancia, na formu elo ar!. : multa ce ;),,000.

CAPITULO IY
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Art. 60. E' prohibido:
S 1.° Fabricar pai vara ou objectos susceptíveis de

clplosão,dentl'o das povoações.
S 2,° Os fogos de roqueiras, dynamiLes e bus-capés:

multa de 10;'; e o duplo lias reinciJencias.
S 3,' A camara designará, por editaes, os lagares

onde se possa pôr fogos do ar sem olTender a pessoas, por
occasião dos festejos nesta cidade.

Art 61. Os fogueteiros ou quem suas vezes fizer
ser;io responsaveis pelos prejuizos e damnos que taes
fogos fizerem, quando não forem postos nos logares e
maneiras indicadas peLa camal'a, aLém dn muLta de 1O~ e
do duplo nas reincidencias.

Al't. 62. Quando a olTensa róI' em pessoa, sotrrerú a
pessoa que toes fogos soltar oilo dias de prisão.

Art. 63, Sempro que os sinos derem signal de in-
cendio. todas as pessoas, e principalmente os omeiaes de
carpinteiro, ferreiro e pedreiro, seio obrigados a acu-
dir e contribuir, peLo smeios ao seu alcance,para a extinc-
ção do fogo em qualquer edificio publico ou particular:
pena de 20'1) de multa.

Art. 64. Os sachrisliies são obrigados a dar signal
doincendio, logo que deLLo tenham'sciencin : multa de
20~000. .

Art. 65. E' prohibido fazer fojos em terras não cer-
cadús, sem primeiramente avisar aos visinhos confinan-
tes a rnaneira por que, e o sitio em que hão de ser feitos:
multa de 10~ e o desfazimento pala l:ontra\'eutor.

Art. 66. Ninguem podorá ter solto n!J porta,ou con-
sentir que assim vaguem animaes bravos, que possam
olTender os que passam: multa de 1Ü~ e o duplo nas re-
incidencins, podendo o animal ser m9rto por quaLquer

.. pessoa. quando por elle for investida ou acommettida.
~. . Art. 67. E' prohibido ter soltos nas runs e praças,
. ou consentir que assim vaguem cães. excepto os perdi-

gueiros e dogues, em companhia de seus donos. e assim
~:,-os veadeiros, estando trolados : muLta de 4;;000 e o duplo
" nas reincidenci as. .
. Art. 68. E' pl'Ohibido criar ou consel'var flgoas nos

patrimonios ou tel-as soltas nas ruas e praças das po-
.~ poações: multa de 4~000 por cada animal que assim

for encontrado, isto.é, por cada egoa que assim for en-
contrada .

S unico. Estas egoas serão recolhidas ao curral do
. ( ;1

ArL. 59, E' prohibido montar o~ lidar co~' a!ll-
maes bra vos nas ruas e praças desta cldalle e fr'eo uezla~.
do municipio: multa de 101)000. -; '::

\
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mentos ou a\'iaçcio de receitas, á qualquer
ou da noHe: multa do 50~.

Art. 52. E' prohibido :
S 1.0 Vender alimentos c?rro;n'p~dos. " .' .
S 2.' .Falsificar generos al1mentlclOS, addlClOnando_

lbes~substancias estranh~s que augm;-ntem seu p~so ou
volume e lhes commuOlquem propned;\di::s nocivas á
saude: multa de tO!; a 30;,;. .

Art. 53. E' prohibido usar:se e vender carne de
rezes achadas mortas, qualquer que seja ~ causa,. c~rta
ou presumivel, dasua morte: penas de 4 dtas de pnsao e
de 1O~ a 20~ de multas. .

Art. 54. Os botica rios e mais negociantes que .sé :
oppuzerem ao exame de;q~o trata o art. 51 se~ào ~lultad?~
em 50'tP, e sendo, peLos meios legaes, eLLofeito, lOdepen-:-.
ent~ dt: sua vontade. "

TITULO IV

Art. 55. E' prohibido pedir es~ol~s neste munici,
pio com bandeiras, imagens, ou pamels de santos, ~el),
Ilic~nç,a do presidente ua camara, excepto nas freguez~a~
com balldelras do Divino Espirito Santo, e dos Padr.oel-'
1'05 quando o producto de taes esmoLas for ~mpreg~-
do' em seus festejos. Não serão tart;lbem excbdldos os Jl-
mites da licença, que se concedera para dentro de~m
anno somente. . . . .'. ~

ArL. 56 .. Não se poderão abrir casas de Jogos IICltO~'1
sem licença, e, nellas ou em quaLquer outra fieam probj-
bidososjoO'os de parada: multa de 30;') e do duplo na.
reincidenc~as. . : r. 1

Art, 57. i\ão se admittirá o?s casns publicns de JO,
gos, filhos familins e escr~vos a JO$arem; além de ~aR'!r.
a multa cada um de per SI, solTrerao os escra vos ~re;:)!llq~
de prisão, sendo os paes e ~enhores responsa velS pe~1
multas e o dono da casa por ellas, em ?obro. . ...~.~"':

. Arl 58. E' probibida toda a especle de Jogo.s. ;!1.a,
ruas e praças publica.s : .mult~ de 30;0; a c;ada um 'J.o~a-,
dor e o duplo nas remcldenclUs, e tres d IUS de prl~a:~

CAPITULO II:

I.
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S 3'. Espancar excessivamente ou !TIni'tiiizul' impie
dadanlcnte o proprio animal

Aos infnlctores do ~ t.0
, multa de tO;;, aos do 2,', de

3:J~ e (h 3.•, d~ 8;5000.
Ar!. i5. E' prolliLJido e5cre~'er disticos ou letreiros

nas pCll'tas ou paredes, em arreonta aos proprios donos
ou a alguem, sujür as mesmas paredes ou pOI'tas com
immundicics: multa de 30;; c oit::> dias de pl'isão e do
duplo nas I'einciuencias.

Ar!. 76. Fazel' pasquins em prosa ou verso, em os
qUil8S se olTe:nda a honra das familias: multa de 80" e
oito dias de prisão.

S 1,° S\ contiver factos da \'icla privada inllivLlu-
a 11Il~nte: milIta de 60;5 c 5 d ias de rrisão ..

S 2.. Se, simplesmente expor a ridiculo a pessoa:
multa de 50;') e 5 dias de prisão.

S 3.° :\'ão constando do pasquiin nome de pessoa
determinarJarnente, as multas serilo pela metade, sal vo
provan,lo-se p~)r testemunha:; qWJ clle se refere á certa
c del.erlllinada pessoa.

S .40° Será considerado autor rio pasquim toelo
a(~UCllc que o exhibir c mostr'ar a mais de urna pessoa,
sn,V;) :Jrovanrh s~r outro o autor delle.

S '5.° O dono ela casa ou parede em que for elle pre-
gado seriÍ obrig'ldo a til'al-o e consumir, logo que delle
tenha sciencia; na falta deste, os visinhos: multa de
30;:;000.

S G.o As pessoas que so sentirem aggravadas com
esses PtlSrluins,tornecel'üo as provas neçessarias, e quan-
do o n,io fuçnrn, será o fiscal obrigado ás invcstigaç.ões
nccessarias, e lavI'ará o respe(;ti\'o auto, indicando as tes-
ternued1as, o qual será rClnottido ao procurador, para
proceder ao I'espectivo processo, bastando. pal'u prova
I'Obusta o depoimento de duas testemunhas qUtl jurem
de seiencia,po(' ouvir a leitura ou reproducçiia dos tilCtos
e materias contidas nos pasquins, p<:lo infractor.

S T.O Os fisclles e procurac!l)r que se mostrarem ne-
gligentes. e n10 cumprirem o disposto neste ar!. e seus
pllrag£'aphas,pagill'üo as multas estabelecidas pura os in-fractores.

S 8.° A execuç;lo destas multas terá logal', nüo obs-
tante qualquer procedimento tomaria pela pessoa injuri-
ada, menos quanto li prisão, se in.::itaurilr o competente
processo de injurias. .

TO:'W LIV P.\IITE 1.'
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concelho e-, decorrendo oito dias sem serem, rnclamã_
das, o fiscal lav['arJ editaes, em que decla[:al'U ,a cÔr 'e
ignaes, convidanr!o, o marcando outros O[to dlilS 'par,a

sor'em procuradas; e nüo se,ndo rec!amal~as, o presIden_
te da camara, com novo edital, deslg-nara a praça da~.
mesmas, como se faz com os bens do evento, no flrazç)
não menor de 5 dias, _,

Ar'!' 6D. Os proprietarios que morarem em. casas.
a rrendadas, e os (IUO ti 'lerem pred ios d~ntro d,a clc!ade .e'
mais povoações, são obrigados a extrah.1r os torm!guel.~,
ros que existirem dentl'o de suas pr(lp['(edade~ ,quIntaes.
ou pateos, todas as vezes qUd forem prevenld~s peloS"
fiscaes: multa de 10;; por cada uma vez que deIxar 'de
cumprir a admoestaçáo do fiscal. .

Ar!. iO, Nas ruas, praças e Ioga res publicas,
extrahiclos pela cama l'ü.

TITULO V
:;OR:'U E 80:-;S COS1'l::'IES .

Ar!. il. E' prob.ibida a dansa denoí:'1in~da batu-
que, ou qunlquer olltra. com algnzurra e. vozerws f?bsce-
nas de maneira que arrendam a moralidade publIca e
inc~mmodem aos visinhos: além do desfazimento desta,:-
será o dono da casa ou inquilino multado om lO;:; e. e~
2;;000 cada pes"oa que fizer parte do njuntamento.

Ar!. .72. E' pro!libido vagar pelas ruas loucos .fl!.-
riosos ou paci.fi~os, e bebados, que atTrf?nter:n a mora~ e
segurança indIVIduaI. O fiscal cornmunlCllra logo á p~:-
toridade competente, afim de que os ~i1çn recolher ~.pr~-
são publica, nüo !la ven~o estnbe!eclmento proprlO ,?U
pessoa que delle se que[['a encarregar. .

Art 73. E'. prohibido: .
~ 1.0 Oifender a moral com aetos, palavras ou g~~:.

telsobscenos e immol'aes. . _,
S 2.' Ter altercação, C011l palavras gue. fira~ a !lR

nestldade: multa de 15~ e o duplo /las rel/lcldencla~.e'i)
dias de prisão. ;, '.,

TITULO VI
D.\S D[VEIISAS :'IEOlD.\S

CAPITULO IH
I:iFRACÇÔE3 CONTRA .~S PESSOAS

Art. 74. E' proh ibido: •
~ 1.0 Espancar .animaes m[lllSOS e uteis. . .
~ 2,. Cortar crInas ou caudas por mal fazer, OU. a

cinte àos donos dos animaes. _
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O fiscal. no caso do art. 77, lerá direito a 15~OOO'.(f
multa imposta e olprocurador a 25..,000. . ~

Nos casos do S 1.0, terá o fiscal direito a 10~00;)'é
procurador a 20;'000, da mesma multa. .~

Nos casos do S 2.°, os fiscaes 10:;)000 e o procurador:I~~OOO. .
Nos casos do ~ 3.°, osfiscaes 5:;;;000 e o procurad~r

15t\000. •
Ar!. 77. E' prohibido :
S 1.0 Dar tiros á qnalquer hora

5l)1)00. . .'
. S 2.° Soltar gritos, vozerias, depois de 9 horas da

noite: multa de 6~000. . .'
O carcereiro nesta cidade'e os sachristães nas fl'eO'ue_

siar são obrigados a dar o:signal' das nove horas °em
quanto ~ão tiver regulador publico: multa de 2;:1000por.
cada noite que o não fizerem. ~ ..-

Art. 78. E' pr'ohibido o uso de armas otrensivas, solj
pena de multa de 20;')000. .. .

São armas prohi bidas :: .. ~
S 1.0 Espingarda, clavina, clavinote, garrucha, re-

\Volver, pistola o mais arrr.as de fogo. . ....•
S 2.° Espada, sabre, retle, espadtio, fuca d~ ponta,

punhal, azagaia, lança, chuço e fouce de qualquer ta
manha. " I .

Permitte-se aos carreiros e tropeiros o uso de faca,de
ponta e foucinha, emquanto andarem em serviç'l qc'sua
profissão, assim como ~aos caçadores o uso da esoin~garda. _." , " .

Art. 79.. Fica prohibido o brinquedo de entrudo,nas
ruas t' praças; p:Jr qualquer maneira que se o pratique~.
multa de 5;0;000 a cuda pessoa ou familia.-, t,"

. Art. 80. E' prohibido arrastar páos pelas. ru~s~e'
praças, excepto em carretões e zorras: multa de 5:t10QO..,

Ar!. 81. E' prohibido entral' em quintaes e plalita.
ções alheias. salvo necessidade urgente 13 justificavel.:
multa de 51'>000.

CAPITULO IV
D.\ VE~DA DE GENEROS E OUTRAS PROVIDENCIAS

Art. 82. Á nenhuma pessoa é perinittirio atrnvessa ,
ou comprar por atacnclo, dentro desta cidade, das púvo:'

, a~:ões deste.municipio. e nas estradas, até á distancia de
um kilornetro, generos a Iimenticios des tinados ao consu-.
mo publico, sem que tenham estado expostos á venda MS
logares do costume, pelo menos duas horas: multa '.de
30;)000 e cinco dias de prisão ao vend~dor. 1 ~.' •
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Art. 83. Em tempo de caristia, Q fiscal inspecciona-
rá relativamente a venda de generoso os logares que
costumam estar expostos, náe, permillindo que se ven-
dam por atacado. .

Ar!. 8L Mesmo em tempo ele fartura, guardal'-~e-
hão as d isposiçõ~s dos a rts, a nteceden tes, a respfJI to
de qualqllel' senero alimentício de primeira necessidade,
de que haja la Ita.

Ar!. 8~. E' prohibído o ,-!SO de P~50S c medidas, '1u.e
n'lo seja rn os dll s.ystema rnetrlCO, a fel'ldos PI~los I'?sp,ec tl-
vos padrões: multa de 10:;;0:;0 e do Lluplo nas rell1clden-
cias.

Art. 8li. Os fiscaes serão obrigados a inspeccianar o
cxacto cumprimento elo 11r!. antecedente, até I) ultimo ele
junho e de dezembro de cada ,ann:), ilopondo ao contra-
ventor a multa comminada: multa de 10;)000.

Art. '87. E' pt'Ohlbido dentro do municipio, sem li-conca : _
~ 1.0 Mascateal' obr'Ds L1eOUl'O,p~ata, fazendas e l'e-medias.
S 2." Tiral' retrntos por machinas,
S 3,. Abl'Ír barracas (lU botequins tempararios:

multa de 30tl, nlém do valor da licença, aos infractores
dos 3S \,0 e 2.• e de 10" aos do 3.0

CAPITULO lU
D.\S ROÇAS, CA~pas E )IATOS

Ar!. 88. E' prohibido:
S 1.0 ~Iatar corvos: multa de 2;:;000 e o duplo nas

reincidencias.
S 2.° Caçar nas fazendas, sem licença dos proprie-

tarios: multa de la."
. E quando para esse fim se arrombarem cercas, val-

Ias, estragarem plantações, deixar'em porteiras abertas,
oCGJsionando de qualquer' maneira ou modo prejuizo ao
proprictario, além da multa, pagar-se-ha este prejuizo.

Art. 89. E' prohilJido cultivar terras do patnmonio:
wuIta de 30".

Ar!. 90. E' prohibido aos sacias nas terras em COrIl-
'mum de cllltllra e cnmpos de criar empregar mais ser-
vkos ou destruiciio, ou córte de matos .do que lhes com-
pele, contra 11 vontnde dos sacias, e igual mente a respeito
dos animnes lançados nos campos de criar; pelo que, a
requerimento do socio ou SOCLOS que não convierem,

rOl(O LIV PARTe: I.'
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conte l-os, de maneira que não offendam as plantações de
seus vis:nhos, as quaes devem ser cercadas por seus
donos, com cerca deitada e com moirões bem alincados,
em distancia de cento e dez centimetros. um elo outro,
com varas fOl'tes e bem flrnarrac!as, que fiquem nunca me-
nos de um metro e setenta e seis centimetl'os de altura,
podendo tambem ser cerca em pé, ou tesoura, muro,
valia de dous metros e qunrenta e dous centimetros de
hocn ou largura e dous metros de profundidadn, cavas
de elous metros ele altura, al'busto de espinhos bem uni-
dos, ou pantallos naturues, capazes de obstar a passa-
gem das criações, sendo esta a mesma. regra para os ta-
pumes feitos pelos prl)prietario5, donos das criações.

Art. 95. Nüo estando o tapume conf;)rme o artigo
antecedente, nlio poderão os donos das plantações exigir
indemnisação pelos prejuizos que derem as criações.

ArL. 96. Quando lar achado animal vaccum, muar,
ou cavnllar dentro da roça ou plantações, ou terras ta-
padas, na forma d0

1
tapume do artigo antecedente, serão

tiradas sem otfensa e os sens donLls serão responsa veis
pelo elalllno causado.

No caso, porém, de sei' il rez bravia, e que por isso
:, possa resultar perigo ou seja preciso oflendel-a, o dono

desta é obrigado a tira l-a e a pagar os prejuizos pela
'~.. demora da rez nas plantações: multa de 1,5~ a 30:;;.
, Se o dono da rez a abandonar, ou niÍO acudir ao
. aviso, por si, ou por outrem, neste caso perde o direito
.' "de pedir indemnisação pelas o{fensas da rezo

ArL. 97. Em lodo o caso,menos no do arL. 96, o dono
'~ da criação é o.brigado a pagar os prejuizos, sempre que
.... houver. destrUição: multa de 10;'>a 20~, se o pagamento
.... dos prejuizos mio for amigavel.
.' Arl. 98. Uma vez avisado o dono das cIiiações,e senüo

vedar a entrada elas mesmas, o dono ela roça, ou planta-
o ção, as conduzirá ao curral do concelho, e por petição,
com despacho do juiz ele paz. avisará ao dono da criação
ou criações para, no prazo ele 24 horas. vir tomar conta
das,mesmas, pagando as despezas que s.e houver feito e a
multiJ de 10~ a 20~, além de ficar obrigado pelos elamnos
causados, isto, pelos meios ll'gaes.

. Art. 99. Findo o prazo marcado, o dono da criaç<io ou
. crincões, não comparecendo por si, ou por outrem, e não
pagindo 11 mulLa,o I1scal,ou o juiz de paz,na f8lta daquelle
promoverá a praça da criação ou criações, com o pra~o
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concorrerão todos á presença' do juiz de paz'~, nome.
dos os arbitras dedararão o numero ele aOlmaes qu
podem pastar I;OS Cllmp::lS, sem desl.ruição destes, e p
numero ele alqueires que se podem plantar llnnua\!I1en~e
de matos ou r,apoeiras, sem llniquilaçüo dos mesmos. c6

S unico. O juiz ele paz. em vista do parec.cl' e cal-
culo elos arbitras, designará o numflro de alqueires ql!
cada um sacio pode cultivar annualrnent?, nuncaeof
cedendo á sexta pllrte do terreno que pOSSUIr, e o nU~!l-
1'0 de animaes que poderá admittir no campo e pasto,
nunca excedendo ele dous anillllles para cada um alqu'ei.,.
1'0 da parte do sacio. O contrnventor será multado .em'
30;J e no duplo nas reincidencias. . : :.~

N:io comparecendo a parte ou pa~tes clt,aJas, O)qlz
de paz nOllleará ou approvará os arbltros a revelia.',
procederá da mesma forma nus deliberações. .

Art. 91. No ter'mo de audiencia lnn~;aelo no prot -
colo se mencionarão todas as occurrencias e o numêro
de alfJueiros e anhnaes, marcados para ca0a ~ocio. ',:~

No caso de contraven(.;üo. a parte prejudicada' ~~-
metterá á camara urna copia deste termo, para serem
pelo procurador cobradas as multas. " .: '.

S unico. Os animaes excedentes s~ráo tlrado~r!~
dias depeis de exigiela a multa, e não tmlOc!O, con.~I~~;-
rar-se-h;! reincidencia, e 110 cÓ!'te dos ma tos e ca pOeira::;
todo e qualquel' .serviço que for feito depois da m,~s!"!)
exigencia. "-',

Art. 92. Quando as terras em commum forerri;"d
criar, e algum dos sacias queil'a plantar er,n algj:!n
carão ou caroeira, elistnnte menos de tres kllo~et.r.o
dos outros sacias, será obl'igado a fazel' cer~a de. gaA2.
porcos, e de Ires kilometros para mais, sera obl'lga~~,.
fazer somente cerca de gado, sob pena de perder ,0:,-91-
reito á inrlemnisação ; e se nesta distancia forem a~ plap
[ações o{fendielas pelos porcos, os donos destes 's~.rq
obrigados a retiral-os e a indemnisar o damno cau.sa\:}.o
por elles. ' .: :."'~,: '

ArL. 93. E' prohibido aos sacias metterem gad~,~!,
terras de cultura ou lavoura, de que niÍo houver all1.9
divisa entre os mesmos, sem que estes conven!lUm"Urna
vez que sejam tapaelas ou hajam nellas pla~}ti\çoes: Ill

ulta
de 4~000 em rclaç1io á cada l\abeça de animal cJ.vutl.é!,r-;
muar. ou vaccum e de 2~000 relativamente á cad~?'
beça de oútro qualquel' animal. . J'

Arl. 94. Os fazendeiros ou proprieta rios .. q~e •cpa-
rem animaes-cavallar, muar e vaccpllI, são obl'lgado
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e cinco decirnclros de largura, capinados: mulla de
- 2Ú~ a 30~ e dez d ias de prisiio. 't;-'

Arl. lO,). Embora estejam em commum as terras,
não estando o aceiro na forma do artigo antecedente,
e não sendo a visado o sacio, sendo que isso seja pos-
sivel, poderá este haver pelos meios legaes a indemni-
sação de sua parte respectiva, tornando-se eITectiva a
multa.

S unico. S;io cumplices nas contra vencões destes
artigos os cama'radas e fumulos livres, os quae's salTl'erão

, melade das penas.
Os que cultivarem ou roç,arem em nome do sacio

são responsa veis por tudo quanto está estabelecido para
este e sofl'rel'ão as mesmns penas.

Arl. 106. AS disposições ~jo arl.. 105 são extensivas a
todos e quaesquer p1'OprletarlOs ou cultores. que serão
obrigados ao aceiro, na forma prescripta. e a a visar os do-
nos das terr:lS confinantes ou lirnitrophes, ás quaes possa
passar o fogo: penas, as mesmas do art. tO,).

TITULO vn
DOS BENS DO EVENTO

CAPITULO I
Nu arrecadação e mais diligencias dos b~ns do e\'eo-

, to, reger-se-ha pelas disposiçõe~ g,eraes das disposições
permanentes da resolução provll1cwl de 13 de novem-
bro de 1878.

CAPITULO II
DOS RECURSOS

o', ArL 107. Das decisões do presidente da camara e
. dos juizes de paz, indelerinelo ('eclamações das parles
: que se julgarem prejudicadas, haverá recurso para a

camara reunida em sessão; mas sem elTeitos suspensivos.
I, Art. 108. Os recursos serão interpostos dentro de
.: 5 dias, com o despacho ela autorida(~e que liver despre-

sado a reclamação, instruido com o simples termo lana-
do pelo escrivão, quando o despacho 101'do juiz de paz,e

;, pelo secretario, quando for do presidente da camara.
" Estes recursos, em caso algum serão negados, salvo
-:' se inter~o'stos Iara do prazo, sendo as petições, antes de

su~mettldas a despacho, presentes ao escriv;io ou ''5ecre-
:.:.tarlO,' que declarará estar ou não dentro do prazo, e es-
, tando, deferirá a auloridade.,~. .

- GM
de oilodias.Arrematadas estas,e deduzidas as despezas,ré':
colher-se-ha ao cofre o prociucto, C('l"l1O renda da ca Inara,
se não for reclamado em 30 dias, C.l.~') em que se eITeclua-
rú u entrada, deduzidas as despezas l~ multas. -,

ArL 100. Quando as criações n,io forem de naturezá.
muar cavallar e vaccum, os donos das plantações,au' __
terra; tapadas na conformidade do art; 97 ma~darão f~zef'
o a viso de que tra ta o a rt. 99,0 qua I a VISO sera por pellção .
ao juiz de paz,tanto neste como naque)le caso para, em 2~.'
horas tirar ou veda r as mesmas crtaçoes da roça ou plan-' .
t"lilio ';e niio retirando o dono Lias criações, ~ c~nselltindo' .•
que continuem elIas a oITender, não terá direito a qu~l-'.~
quer indelllnisação pelas oITensas que soITrercm as cna-
ções.

Arl. 101. E' prohibUo: ,
S 1.0 Tapar, estreit~r ou mudar sem licença da C1l-:. '

mara as estradas ou camtnhos que cortarem fazendas ou .•.
terras, franqueados ao uso publiCO, ainda que de um s6 '
morador, bem como vedar ou obstaI' a abertul'a de no-"',
vos, que a camara autori:,ar: !TIulta de 10) a 20:5. . . .

S 2.° Abrir. alargar, arl'uln~l' ou mudar .camlnhos_
em terras alheias, para uso particular, sem 1Lc~nça de"
seus donos ou da carnara, mostrando a necessldade.e
conveniericia. , " ' o'

S 3.° Destruir vallos, al'ranear cercas, tnutl1Lsar ta~'
pumes sem consentimento de seus donos: multa de 10~
a 15:; e do duplo nas reincidenc~as. ,

ArL 102. Os que. de proposlto. mellerem gado OI).,
outro animal nas plantações .alheias ou terras tapada,s,
abrindo para esse fi~ portelra,s,_ cercas ou tapumes::
multa de 40~ e vinte dlUs de pl'lSao. " .....~

Art. 103. 05 qu'e destruirem serviços alheios, e o
que propositalmente deixarem poyleir?-s aberta~ .da~ fa
zendas e pastos: multa de 20~ e Oltl) diaS de pnsao, , , ",

Nas estradas commerciaes, os donos das fazendas 01;1
pastos são obrigados a ter porteira. Je bater. sob pe.n~ d~ '
perderem o direil ele !la ver indernl1lsaçúo p~los pn:Ju 1,zc)S
,!ue' soITrerem, não soITrendo os que ílS deixarem. abç,l~-.
tas nem as peuas destas postUl'as. _ ,;;::,

Arl. 10.i. E' prohibido la~çar ,fogo em ~ampos,e
roças em COrnmL!Il1, sem prey~o aVISO aos SO~lOS, ep~
terminação do dw, hora e SltLO em que tera l?gar.,
lançamento do fI;>go. As roças devem ,ser acelradas,,"',
de modo que se eVIte a pass~gem do f~go a roça ou capo:

,eiras dos socios. Estes acelros deverao ter sete melro:,
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isso impossivel ús forças '.10 proprietnl'io : multa de 20, a
30~OOO.
. Arl. 113. O onlls de e:,tradas e servidões publicas

compreh~nde o de dar esgot?s ás aguas e immundicies
qu.e [lI'I'umam as mesmas sel'vldões ou causam damno pu-
blIco.

Art. 114., Os propr'ietarios ou donos de terras de
cultura ou mlneraç;lo, ou inquilinos, são obriO'ados a fa-
zer as pontes sobre todos os !'ios, ribeirões ~ correO'os
l1ue !leio tiverem mais de 15 metros de larO'ura no lo';ar
ou ifllmediações das estradas ou cllmi!lhos~mulla de 10;';\a
20;:;oor.le o duplo nas reincidencias, além de fazer-se a
obra a sua custa e cobl'arem-se as despezas.

Arl. 11.5. Quando o cnrninho for de alO'uns mora-
dores, e não eslrada publicn, S<10 obrigadosO os morado-
res, que delles se servirelll, a concertai-o, cada um na sua
te~tad(l,e quando algum dos moradores se recusar a cum-
prIr co:\] asse. dever, .depois ele . a visado pelo fiscal ou
qua 1(11J.r.~a utol'lda~e, a Inda pelo lOspector do respecti vo
C1.uartclri10, podera qu,lll1uer delles lazer o concerto ou
lllnpeZi'l e haver do que se nAgou Lodas as despezas: mul-
ta de ~::;OOOa 10;';000.

Arl. 116. Nenhum proprietario, ou pessoa que suas
vezes faça, poderá estorvar o córte de madeiras em suas
matas, nem nrrancnmento de pedras para construcção
ou concertos de pontes.e estradas, urna vez que lhes pa-
guem o seu valor, de commum e geral estimação no 10-
gar. .

O proprietario, ou quem suas vezes fizer, será avisa-
do para designai' a madeira que. sendo igualmente apta
para construcção ou concerto, lhe é menos neCeSSill'lil:

... multa de 20~ a 30;';\000.
.' ,Art. 1li, Os proprietarios que criarem porcos são

. ob~lgados a fazer tapumes capazes de conter essa cri-
açao.

Art. 118. Quando algum p~oprietario ou donos daS
te,!'ras, onde atravessar a estrada ou ponte, recusar ou
nao fizer' a obra, concertos e lim peza das mesmas o fis-
cal,dr, distri~to o intimará, marcando-lhe um pra;'o não
~alOr cle 15 dws para dentro delta dar começo á obra,
lImpeza ou concerto dns estmdas e pontes.

Findo este prazo,nilo tendo sido attendido o fiscal la-
vrarú 'o auto de infl'acção, que remetterJ. ao p'rocurador
pnra execução das multas,üvisando ao. contraventor que;
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Art. 1'09. Nos districtos de fÓl'a de. séde', os juizes:
de paz recorrerão ex aflicia pa ru a ca mara de todas _as.
deCIsões que proferirem deferindo _qualc[uer .r~~lamnçaú.
Os respectivos fiscaes tambem usarao deste dllelto,dentro
de dez dias.

CAP[TULO IH
DAS ESTR.\D.\S, P01'íTES, CORREGOS, FO~TES E T.\PU~[ES

Arl. 110. Os proprietarios de terren~s dentro das
povoações, que não estivere~ de alguma forma ta~ados,:
pagarão annualmen)e cem réls por cada metro das fren-
tes dos mesmos terrenos. •

Art. 111, E' prohibido : . •..
S 1." Tirar ouro, ou faiscar no co~reg~ clenomlOado >.

Hororó, nesta cidade, da margem do rio aClma da ponte: ~
multa de 10~. .~

S 2.' Tirar pedras ou. areia duzentos metros .par!l ..
baixo oú para cima dos pllares da ponte sobre o no PI-.,
ran"'a em uma e outra margem. ' .'

Os '3.' Fazp.r vallos acima do local da.s ,povoaço:s,
cuja a~glomeraç{io das aguas ;-ause p~eJul~o publ1c?
ou partIcular, em cujo caso usara o propnetarlo de outyqf
modo de tapume, ". S 4.' Entupir I)U entulhar as ruas e. praças e estr~-
das com materiaes ou outro qualquer o~Jecto que Pt:~.~l-
ba o livre transito pub}ico: . • '<t.,

S 5.', Banhar no 1'10 Plr,wga, rondo a mostra as p.ar-
tes pudendas, no diametro das vistas descampad~,~~da
cidade. ,,;. ,
, Os do S 2.•, multa de 101\1000a 2q:; e o duplo. ~a~!.:
incidencias. ' '."/.

Os do S 3.•, multa de 20~OOOe a obrigação da S~tl~!il:-'
ção dó damno causado, ..: i,

Os,do S 4.•, multa de 5tlOOOa 10~000,s[llvo se requere_r
licenca, comprometendo-se a cullocar uma luz para,e.":.I:
tal' offensa aos transuentes. _

Os do S 5.•, as mesmns penas do art. i 4 S 1.', ~.:~
Art. 112. Os proprietarios são obrigados a cons.~r- .

tal' e ter sempre prornptns as estradas que cor•.t,a-
rem as suas terras, e nem poderiÍo impedir flue em, ~l!~5'
terras se façam estradas do cumprimento e largura .ne-
cessa rios, por ordem legal., . , : i 1

As estradas terão em seu leito tres metros, e o desvt
ou descortinamento será de um melro e cincoenta centI-
metros de cada lado, e esgotos de cinco em cinco.metrl?s
de distancia um do outro, sal vo em logares em qu~ seJ
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. A rt t..," A'd ri . _.). r.amara p .CI a e nus noiLes de esc romovera a illumina á
ras, com Illrnpeões de k~ro',do anoiLecer aLé á~Çoo dehsta

~ I ° O o i ern~pne nze o-
I '.' o" ( onns dilS c . ~ .
am~:i~oo seor;i.oobrig-ilc1ns ;'~~rill~onde eSLiver colloclldo o

~ .' s que I .mente ou o que )rill'Crn os I -
10;:; e a iR~:'n~~).í~.rll~leor.in: nn p~'irrl:7:.~e~e~, propnsiLill-
no segundo ~il' "'(~I.::IO_rln lnrnpe:in, ~oll a~n-.rnulln de
:,eodo por me'ra:>~as2U~raI0dobr.igllrlos n cO~7~j~ílno lnga r; .
algumn. Ii a e,OilO havení re'p ".1' o.u~ro. e

~ 3.' Au
rr

o :> oo~ablll,Jllde
a 10" e o I e:-rnGloLnrou dlmiouir a I

~ !. ° (\uplo oas reineit!encl'.,s uz: multa de' ;),5000
:;~. f marrar' " ,4t\OOO a 8;"(,00 d anlOlI1~~Sno:; lnm ,,'de prisão,'" • o duplo [Jus reiocide~'~l?e~: multn de.lU:> e 2,i horas

CAPITULO Y
DI;;POS •

, A I'L f ')6 ;'i . IÇUE5 D1VF;r.S,\S

ml1Laçõ~s rle 'rrnd os dlsLrictos de lor~ cl .
perilote ojui2'cleo

p
vaccum,. muar e ~I1V~I~~(~ade',_asil:re-

o fIlial seI'.' > az e escl'lv;io que ~ . serao feltas
deote da c;:~~~reglle ao fiscal pnra ['~~)~rlo processo,

Arl. 12i. 'Q~)I1~dm,o p,rocluctn da Ilrre~n~t;o,_ao presi-
lO,observil . o ,I ar remntnr,ão t' j' (ç<ln.
1878, e (rU;I~)~1~.1~\0n~ disposiçõe; de ;); rl; bfJns do even-

. se acha estnbel d.n
l
101', observü['.se-ila o J novembro .rle

,. :,' AI'L ('l8 e,clc o. que ü respeito
ta' .\ -. As despezils dn '

'{ . s (A~~.st~2~io ~I:remnta~tf:. (S nl'remaLações ser,io fei-
'.. da entre"" i . arrematação SI' co -'d' '
_ tómar cO~h~c1 ramo, e, isto feiÍo. ~blaer?ra feita depois
" .ArL 130. ~enpt~rt~~ qualquer reclilrnc~1ç~ara poderá

percp.be ' . eira da cal ( (o.
~' '~ I ~a 0us segUintes ernolurnl>nntünr:" nas arrematações
~' :;. lo e meio -~: o'

. ~ll~.r nrremíltaçi1o. por cento sobre o pI'eç~ d. , S 2." Se . h' . , e qual-
! pois dA il :,.os 1.05 forem eotrp"" •.'. perc-eb~rt~eonllrlos. Olns noLes d~oll,e.s n seus rlnnos ele-
.t:". _ 't\r'L 131~C~I!j.I.?te, que f)(' eOLr~~~7am,3~re~~illados,
'_.' ça~ te2 ~a(~1 ht~. ,~I~e~I~I~n-F~~Z;/dl~)lola~'lG'>de ~;~~'mllta'-

'. .' ~ 3'0 esc 1'1";ia, i/lem id o' t~ e. I ~OOO.
~:. t 0,_:; • . Os officillcs de . . .em, 2;'1\000.

" , erao os mc~mos emolu nJ JU:>Llça servirüo de port .~. " .:' r entos deste. elro e

" . TOM~ LI\' I'ARTE i.'
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não dando começo ao serviço no prazo de tl'es dias, pr~-
cederá a elles o fiscal, havendo depois todas as rlcsper.lls
do proorietario, até a de administração do serviço, que
não poderá exceder do valor da multa, no maximo.

Art. 119. O fiscal que não cump ir com esl:l obri-' ,i

geção será multado em 50;;000, '
~ 1.0, Se o fiscal proceder. com dolo ou má fé, exube-

rantemente provada,será d ~mlttido.S 2,° Os juizes de paz e subc\ele~ados terão as rnes-
mas atribuições ou obrigaçõeS, de conformidade com as '.
lei:; a respp.i to.Art. 120. E' estnbelecido neste municipio o reaistro
uiÍo obrigatorio dos animaes, . o

Art, 12L Para o fim do ar\. antecedenle crearó a
'camara li Vl'OSde talões, em pa pel forte, com ~ fortTwto
dos cadernos de talões para cobrança de impostos. "

'Este livro será nurnel'3do e rubricado pelo presiden-
te da comara, em as duas tarjas.S LO Do talão constara 11 côr,' idade presumivel
marca, e todos os mais signaes do animal, e a' sua pro:
cedencia, se de compra, ou criação. ~ . •. .S 2.° Se o dono do animal exigir, será infij •..•ida'ao
animal a marca ou carimbo da camara, em'lo~fq'ue
se declarará no talão, bem como as inidaes da"r~arca.

9 3.° Os talões sp.rão sel\ados com o s~\lodn'mu-
nicipa\idade, flec\arando-se a data do registro' e o tió1he
do apresentante e dono do animal. - ,,' ' ,

Art. 122. Será entregue ao dono do anim' I uma
das tarjas do talão para, quando dispuzer do àb nal, as-
sal-a ao novo p'ossuidor, ficando o livro no ~rtifi P. rã
se dar as respectivas certidões, sempre que' ,ti d-
gidas. . :'S l." O dono do animal pagará pelo regI

S 2.° O secretario terá 1;;UOO por cada r "1St
sera responsavel pela inexacl.idão dos mesmo 'V

do animal.Art. 123. O secretario da camara ter~ 0,:0

de 400~. .~
~ 1." O fiscal, 200:j;.
S 2,° O porteiro, 200~.
S 3.° Ao procurador, 15 °I•.
Ar\. 124. Constando que qualqlier inull

commellendo.ou commetteu infraccão, o fisca
aO Ioga r e lavrará o competente áuto de inft
remeU.erá ao procurador. haja ou não otT~ndi

...curador, em todo e qualquer caso, procedera

,-



DOS n1POSTOS ~IUNICIPAES E nlPOSTO ESPECIAL
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.' Arl. H~. De cada. casa de negocio em que se VCI1-
, derem fazendas seccas, felTagpns, objectos de armari-
nho,lonça e generos do paiz, 16~,

" Nas outras po\'onções do municipio. 14~.
~ 1.. De carla casa em flue se v\!rlderem fnzendas

seccas com qualquer rios genel'os de que trata o SI,., rne-
" nos os generos do paiz: na cidade, 14;;, nas outras po-
J voações, 1~~. .

S 2.° De cada casa em que se venderem fazen.las sec-
o cas e objectos ele armarinho: na cidade, 12~, e nas omras

povoal;ões, 10:;).
~ 3." De cada casa em que se venderem molhados,

louça, al'marinho,com ou sem generos do paiz: na cidade,
10~, nas povoações, 8:;OúO.

S 4.° D'e cada casa em que se vender aguardente
e generos do paiz: na cidade, 8;;000, nas poVOaçÕI!S,6;)000.

S 5.. De cada casa em flue somente se venderem ge-
, : neros alimenticios: na cidade, 4;<;000,nas povoações,2;'>000.

S 6.° De cada mascate que vier de fora do rnunici-
pio, co:n os gen.cr:o~ lIlenci'lnad'),5 r~')S ~ ~ 1.°,2 •. 3,° e 4.°,
para neste mUl1lClplO vender: na Cidade, 50~OOO,nas ou-
tras povoações, 40~.

Será considerado mascate de fora, e sujeito aos im-
postos dos SS a que se refere o S antecedente, qualquer
individuo que com negocio mudar para este municipio, e,
se permanecer neHe por mais de um anno, sel'á' então
considerado negociante do logar.

, S 7.° De cada mascate residente no termo, e sem
estabelecimento, negociando nos generos mencionados
nos S 2.°, 3.° e 4.°,30".

, ~ 8.. De cada pharmacia, 12;\\000 na cidade; nas
. oulras povoações lO;,>.

S 9.° De cada casa em que se venderem drogas me-
" dicinaes. 20;)000; fora, 10~.

.' S 10. De cada mascate de ouro fl'ancez. de fora do
:: município, 100:;, e do municipio. 20;:1.
. ' S 011. De cada mascate de prata. pedras preciosas e
, : relo~ios. sendo do municipio, 20t;;OOO,e de fora, 100~.
',' S 12. De cada milscate ou negociante de sellins ou
,',. outros quae,;qu~r. arreios. sendo de rora do municipio,

15"', e do munlclplO, 10,,000.
S 13. De cada negoci;1nte de calçados, sendo de

fo,ra do municipio, 10;<;000,e do municipio, 6;;OOO~
S 14. De cada dentista, qualquer que SI}ja o syslema
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Art. 132. Os processos d~ arrecadação dos b~ns
evento deverao consta r essencl<1l ment.e: ..... /

1.. Auto ria apprehensilo e depOSito.
2.• Edital ~ aul.o de arrematação. :.
3,. Conta das r1espezas, qlHlOdo as l.louver, e pr\i,va

em flue se t'unL1al' a reclamação, tendo Sido alta deferid
ou atlendida. '

Arl. 133, Nas arrecadações dos ben.s do evenl~, 9.
juizes de paz dns distl'ictns rle fora da ~lrlade ler.ão, a
mesmas' allribuições marcadas ao preSidente na :re5
lu(~ão de 13 de novembro de 1878, do art. 12 em dlant• TITULO 1\'

DAS LICE~ÇAS

Art. 134. De 'licença pal'a abrir casa de
qualquer que ella seja, nas povoaçoes
e na cidane, 4;';000.

At'l. 135. De licenl;a para abrir em qualquer ?Ul
Ioga!'. 30~.. .' ;.

Art. 1\6. De licença pum allI:l!, pharmac11l. ~1)OO
Arl. 137.' De licença para abril' casa de pa~~% ti

telou estalagem, com ou sem tab~leta,. 4,,000. ,iI
Arl. 138. De licença para ~brlr lOJa ou te~!;1.a

qualquer omcio ou arte mech~nIca, em. que se em.
gar o numero de quatro e mais operarlOs ou,.OfItCl,
não incluindo-se neste numero a mulher e filho~_dpao
da casa, loja ou tenda, 4~OOO. . o • >.t

Arl. 139. De licença para abrtr ca~as de.Jog?
bilha!' e botequins. 5~000. ., :,~

De licença, para fabricar fogos artlfir,l1\es ou ~Rlvo
nos loga res designados pela ca ma ~a, 2tiOOO. ":.'

AI'l. 140. De licença pura edIficar em log~~;d v
lulo, 4~000 ' . ."',~

Arl. IH. Eslas lic:3nças serão pagas annu~lffi'e

CAPITULO VII
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ciarem, ou furtarem-se ou negarem-se o pagamento.
rão multados: os L"" em 80~ e os 2 .• ', em 100".' ~ .

Art. 162. Dos fazendeiros ou proprietarios que.ve
derem cereaes e que nlio estejílln sujeitos a outros,' im-
postos como agri cu Itores,.)\5000.

Se forem criadores, IO~OOO. I.

Art. 163, De cada fabricante de bebidas espiritu
sas, para negocio, tO;;, . '

De cada fabricante de fumo, 20~, Os que fabrica're
menos de 5 rolos, 2~OOO; de 6 a tO, 6;)000. ,:<

At'l. 164. Os impostos sobre agunrdente. fumo
tropa brava, espectúculo. mascates, e outros sobre',w'
lantes, IIcam a carg-o dos I1scaes dos districtos, . em:f~ll
do procurador. Estes fiscaes prestarão fiança Idonea
terão em seu poder talões, prestando contas trimensa-
mente, deduzindo vinte por cento do que cobrarem.;,"

Art. 1&5. 05 editaes da carnara que contiverem'dis-
posiçõe ..; administrativas ou policiaes e comrnina,~~
pena, com a declaração de que ficam fazendo parte,.oa
l~osturas',dependem da approvação da assembléa legisla-
ttva provLOclU1. , "

Entretanto, pruduzir1io todos os etreilos legae.s e, 1
rão inteiro vigor por um anno, contado da data da r.e50-
luclio da camara, sendo apPl'Ovados pala governo. '. ,

CAPITLrLO VIII
DISPOSIÇÕES GERAES ,

, "I
Art. 166, E' prohibido abater-se rezes nos. c~n

das povoações, em logar que possa haver elhalaçao
trida. . ' ..•.~.

Art. 167. A camara promoverá a construcç'áo
acougue para abatimento das rezeS." "' ..
• '~1.. Construido o açougue, não se pod~rá a!iüt

rezes em outro 100'ar: multa de 5;';000 aos IOfractor
do' art. antecedent~ e o duplo nas reincidencias. f .

Art, 168. Náo serão abatidas rezes que est!.Y~.~
cançadas. . , ~ ,;',

. ~ 1.. Serão as reze~,examlnadas pel<? fi~cal.\ ql!
cada uma haverá 200 reIS, sendo o carmceu'o o.b~lga
a fornecer os couros para os resp3ctivos exames ~ .
ta de 5;;000. .

Art. 169. Os fiscaes serão obrigados. l:l forne
a lista ou orcamento de todos os impostos que se hoU
de cobrar no seu districto, contendo os nomes' de' toda
pessoas sujeitas aos impostos fi a natureza ~estes;;de
Irabalho, perceberão a gratificação de 20;;.

ti: '

,~ . Al't. 170. Os fiscaes que procederem de má fé. não
I entrnnd'J com as quantia:> que receberem dos impostos e
, outros àinheil'OS da camara, além da demissão, incor-
:l<l' rerão no crime do art. 26,1 ~ 4,. do codigo criminal.

Arl. 171. Os fi5caes serão tambem obrigados a de-
I' nunciar a05 juiz% cle paz. quando em seus districto5

apresente-5e algum inrliviuuo que no pr[lZO de 15 dias
não se mostre empregado, ou mesmo sendo do districto,
não se mostrar empregado.

Arl. 172. O juiz de paz mnnclará vir á sua presença
o individuo e, depois de ouvil-o, lhe marcará o prazo de
8 dias para se empregar,

S I,. Findos os oito dias. e não estando o individuo
em pregado, o fiscal ou o juiz do paz lavrará contra o

I mesmo o respectivo auto de infl'acção, applicande-lhe a
multa de 20;;,

S 2,. Não tendo o individuo modo de pagar a mul-
ta, ;erA esta com 'nutadil em prisiÍo, na raziio da li) por dia.

Arl. 17:3, Lavrado o aulo de infracção, e tendo o
juiz de paz ouvido de 2 11 3 testemunhas. julgará por
sontença a infracç.ão, dando-se então a prisão, que se re-
petir<i até que o mesmo se mostre empregado oito dias
depois que sahi,' da prisão,

, Art. IH. Não terá logar, quando o individuo for
doente ou tiver motivos legaes para não trabalhar.

, CAPITULO IX
DA A'ERIÇÃO

Arl. 175. Será feita a aferiç;io de pesos e medidas,
. ba lnnças e outros instrumentos usados para determinar.

:~ a quantidade de materias que constituem o valor dos
':'. productos, pelos padrões da camara, conforme o disposto
i :.na lei n. 1157, que estabeleceu o novo systema.
. 'Arl. 176. Consiste a ordem do serviço na compara-
~', ção legal e detalhada dos padrões publicos com os pesos,
" ' medidas, balanças e outros instrumentos usados no com-
~,. mercio, industria e lavoura, e bem assitn na marca ou
:: carimbo admittido para os que forem exactos e legitimas,
• observadas as normas em vigor.

Art, 177, A's aferições annuaes estão sujeItos indis-
tinctamente todo~ os que fornecem ao commercio quaes-
quer gerll~ros, drogas, ou mercadorias, em seus respecti-
Vil:; estabelecimentos, como sejam fabricantes, fazen-
deiros, chacareiros, rancheiros, mascates, carniceiros,

TOMO LI\' l',\l\TE 1,'
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n1/l'ociantesrle grosso ou pequeno trato, ph~rmàée
formados ou licenciados, ,?S qllaes serão, além
obrigados a ler pesos e med Idas (I pl'Opriadosa cá
ti o, e n e~se tilulo pagar as contrib~iç,ões devi,c\~.

Arl. IIS. Pndroes da cnmnra SilOaqup.Hes 9"
foram. ministrarios pelo governo, e copia cxacta O"
compr~hendendo : . : f ~

9.metro pnra medidas, lineares; o litro. par{iJ a
c.~pacll\nde e secr;os; o grammo pnrn pesos, e se1ts
Ilplo e submulll[llosj balança, areornetros e oUlr'
slrurnrntos. Ji
. Arl. 1i9. Parn .es.te fim,a camar? ~omearêÍ!um
rido r afJançado, sntl"fuze~rlo ns coml1çoes exigidas
decreto n. 5039, e marc~ra annunlmenle por ellità~
lO' para cada freguezl3, dentro tios quaes será. rei
arerição.' , . •.

Este empregado vcncer,í vinte por cento d~"ar
dação respectiva, ficando a camarn aulorisada à el
e 5a porcentagem por quantia fixa ou modificai-a'
do seja preciso. , '

Arl. 189. Ao aferidor incumbe prOCedBr,1\ 5/~
~as fregllezlas, e arre~adn~ ~s competent,es impo~to
lorma ifas presentes d lSpOSlçoes, e aos hscnes 'in(;
verj~cal-as pelo meno~.duas vezes nnnllnlment~~'ha
relallya ao commerclO, sob as penas de- lO;,;a'.2
duplo o,as reincidencias e de demiss.üo, imposta'de
plO pela camara. ' '" '. ,

Ne~huma contribuição se pagará pelac• veri I
ou revIsta., ..:

Arl. 181. As qua nlias arrecadadas, dedu'liU
porcentagens, sel'ão pelo aferidor enlregues a
J'íldor, p.ara que sejam prestadas as respectivas (J .

e bem assim o numero de talõe;, cxtrahidos e'05
dos contribuintes. ' , .
. Art. 182.. O uso de pesos e medidas, não,:afcn
fal'os, obriga ás penas' de dez d ias de prisão.é '4
multa. no \.' ~aso, e no segundo caso, de.I.) dias.
s~n e SOl)de multa (arts. 3 e 7 da lei e decreto'cH
Qualquer infracção tel'á p['ocesso e julgamentO- ig:Uil
demaiS destas posturas, quP, poderá seI' instaura.dõ,.
elos encarregados da gua.rda e fip,\ exeouI;ti07 P9f.
desln5 posluras, a I'cquel'llTlento de qualquer' ciél
mantidas 'asprescripções e recursos vigenteS:, ~

Art. 183. Da aferiçno (Ie pesos e medidas de
~uer natureza, eobral'.se-ha 2;;000. ,

S 1.. Os contribuintes agricultores, (ji.Ie:;,~.sli

'sujeitos a mais de um imposto como agricultor, pagarão
o impo:;to de maior (juantia, mas nunca dispensando

'. oS da aferição. '~ 2.: Os flscaes terão metade das multas pelns con-
travençoes, em todos os autos que lilvrarem não tendo

~ o artigo em virtude do qual lavrar o auto lhe rindo outra
. qunlquer gratiflcaçiio, em cujo caso haverá elle o que
ahi esti ver ma rcado.

S 3.. Ficam confirmados os aCCf)SSf)S rle ordenario:,
dos empregados tia camara,de conformidade com a verba

~,dos respecti vos orça mcntos passa rIos.
CAPlTULO X

DA ARRECADAÇÃO DAS n!~DAS
.Are: 18L A arrecadação das rendas, na parte em

que não for de outro modo preceituado, filr-se.ha :
. ~I: A' bocea rio cofrl', quanoo o contribuinte ,por

,SI ou por outro, otrerece;--se espnntaneam. ente é1 paQ'ar
as quotas em que for lançado. caso em que se lhe ais-

.' c?nt?rá 10 ./., tic~ndo o encarregado da cobl'Unça com
dIreito somente a metade da porcentaO'em ou proporção
relativa dos mesmos impostos. ~

~ 2.. Pelo procurador' da camara, quando este rea-
,!izar a ~ollecl~ das contribuições ou quando a camara
'Julgar convenlOnte.
. S 3:. Por arremat~çiio. quanclo qualguer particular
mcumblr-se, por proprta conta, e preced,rlas as neces-
,sarias conrl ições de sa tisfazer aquelle cnca rgo, presta n-
'do á camara o equivalente da receita. em dinheiro sal-
• vo, porém, as vantagens que lhe couberem, em vi;tude
. do contrato.
, S 4.. Por administraçüo, ou arrematação, com por-
'centagem. '
, Art 18-5. No caso rio S 2.• do art. a'nteceuente o
,procurad.o~ da c?mara venceré~ a porcentagem de 15'.'.,
,,'sendo eXIgIdo o Imposto, e não1sendo, 5 'i.
,.' ,_Ar!. 18? Em ca.d~ nl":la das h,ypotbeses da arreca-
i d~ça~. o cofre d~ mUnlclpalldade qUltar-se-hn com os CO[l
. tl'lbumtes. mediante a entrega de talões ou conhecimen-
. tos esta tu idos t~111 le i. "
. ,~.unic/). o:; lal?:}s 'seriio fornecidos pela caroara e
:' .orga.nl5~}(los por sel'l(~s\ numerados e rubricados pelo
" preSIdente da camara ou qualquer vereador.

Art. 187. Nas especies dos S3 2 .• e 4.• do art. 184, 'o



, " 'RESOLUÇ.~O N. 3547- DE. 5 DE OUTUBRO DE 1887
"o ',Approva o codigo de posturas da camara municipal do Rio Pardo

, . ,',f) Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da
'. 'provincia de Minas Geraes: Ftlço saber a todos os seus
,: .'habitantes, que a assernblp.a legislaLiva provincial, sobre
,:. propos~n da Cilrnilra municipal do Rio Pardo, decretou a

re~olução :seguinte:
'Art. uni::o. E' a'pprovano o coc!igo de posturas da

camnra municipal cio Rio Pnrdn, que a esta resolução
acompanha; revogadas ns disp:l;)ições em contrario

, " ~lando, portillltfl, a todas as nutorir!ac!es a quem o
1.,' ,.conhecimento e execução da relerida re~olução pertell-

cessada a fiança, feito o deposito' em dinheiro ou lit~los
da dividi! (jublica, ou concluida 11 especificaç~'1 e, JnS-
cripç,io da hypotheca legal, nos termos ria leI n. 1237-
de 24 de s~ternbro de 1864 (art, 9,° S 27) e regUlamento n,
3453 de 26 riP: a bril de t 865.

Art. 192, E'licito á camn'ras'1brestar naarremalação,
mesmo quando a tenhn já resolvido, e tl1lja appal'ecido
IiciLantes, desde que concorram motivos ponder~sos para
crer na al'l'ecauaçiio de maior prodtlcto, por. Via de ad-
minislral;ão; mas cumpre, em tal caso, dar clrcumstan-
ciatla conLa do aclo ao presid~nt~ da prov!ncia, afiom de
providenciar sobre o que fOI" IlllllS conveniente e Justo,

A rt, 193. Touos os l!I1Carreg-ados da arrecadação,
que nlio fizerem tres dias depois de findo o trimesLre as
entradas da collectJ e(fectiva Oll de prestações estipula-
das, incorreriio nas penas de suspe~séio e rescisão, e
prisão administrativa, conforme o UISpostO no decreto
n. 657 de 5 de dezp.mbro de 1849, além das mais por que
tenham de respl)ndl~r.

Art. 19,i, A falta de pagamento dos impostos, con-
forme acha-se estabelecido nestas posturas, sujeita os
.infractores á multa ne 3lJ:;, quando n<io hnj:lrn outras es-
tabelecidas, e proceder-se-ha á cobrança das mesmas
executivamente, corno se acha mencionndo 110 art. '

.-\r!.195 As licenças a quese referem estas posturas
SÓ valerão durante o anno de suas datas, isto é, as de que
tratam o titulo. '

Arl. 196, Revogam-se as disposições em contrario.

,- .•..
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rocurador da camara, arrematante ou encarregado a
brança id pessoalmente exi~ir do contribllintê ,oi n-
1.0,Ci1~ncm que não terá logar o desconto do' art

lraliindo o respectIvo taléio, ern o, qual será escripí~i'
r 'xlcn f) a quantia co!lectnda. ' o. I.

I!nvcndo oppnsição da parLe do contribuinte, Para
clngoernprllticn,sob~ellll de multa de oIO~OO()'o

, o recurso da via execlI LIVil, na tOl'ma das leIs e regu_
1 mentn provincines em vigor,

r!. 183. Sempre que, 11 juizo da camal'a em 'sessão,
li r di 'cu Lida e resol vida a a rrernn Lação das rendas, será

contratn In\'['ado em livro proprio, pela secretario, Com
o nece 'snrias estipulnções. .

Arl. 189 A arrematação terá logar com o deSconto
I' .1. snbl'e o orçamento da receita a arrecadar-se.

uardadas as pl'escrip(~ões f[up: seseguern:
~ 1.0 O arrernatante o.brlgar-se-ha: _
I ,\ pagar a irnporta~clU das rendas, ern prestaç.oes

rre"p'muenLes a cada tl'lmestre, sob pena de soffrer o
ecutivo, juntamlmte com seus fhdore.s, ' .• l

I! Appl'ovar condiçõl}s d~ capaCidade sua e (los
fi dore'.

III A prestar fiança id.onea, que poder'iÍ ser cori~ti
luida por hypotheca espeCial de bens, ou por deposllo
d dinheiro ou de titulos da divida publica geral ou pro
vinl:inl, no cofre da camarao . )'~.

IV A sujeitar-se expressamente iÍs lais e I'egtlla~_en
t I'stablJlecidos pa ra os encn r rega dos de a rrecil(~a.ç~cs

V A convir na rescÍ::lio no contrato quando por,ye
tura a lI'sembléa provincial enlenrl~r ~e~ conveniept
alter;1r as tabellas das mesmas contl'lbulçoes :. #

Art, 190. A callla ra po,r sua vez obrign ,'-se-hn;, [..
p is de pôr em hasta publIca as ['endas, affixac!..os, '9
editne com o prazo de vinte dias nos logare~ qo C!?stul}l
ed,\ preferir o lançador que melhores l;On<.1lçOeS,ptrere
ccr, cndo abonado: ' , "',[;~

I Esp~citlcar os dados que, como I?IJnto de p~r,tI.d
serviram de base ao calcu lo orça menta rIO das ren~a •.s ..

'H A facilitar os meios praticos de arrecad_aç~
m que entretanto fique respDllsa vel por qualq~,~r'de

peza. . ,! • ~ _,

Art 19i. Os instrurnentos do contrato, aos qtia~s:,D,q_
casos omissos, é appi ica velo decreto geral n. 416 A~ t3
d~ junho de 18l.5,clevel:ão ser subscriptos p,~lo sec~~~al'lo
IIssignados pela camara, arrematante e seus fi~dore~. e
só poderão definitivamente ser l~vrddos, depOIS de p
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cer que a cumpram e façam cuml?rir tão inteir~m~n
o~o nella se contém, O secretarIO elesta prov .•n~larara imprimir, publicar c CO~Ter. .oall~l ~o p~11H:IO.
r~,itlnncia da provinein ne ~lln'l~ C.1e.rlLs, .lOS CI!1CO <ha

ft mez de ouLubro elo An~o. ~o :"ilscl~nenL~ de Noss.o ~
nhol' Jesus ChrisLo de mil oltoce,IlLo~ e olLenL~ e se

'(T""lnlO s"x'o da Independenclél e do Impeno.seI,lov~ " • , •
LIHZ EUG!i:~IO HORTA DHBOSA. .'

Sellada e publicada nesta secretaria aos 12 .:de'J
nelro de 1888. O secretario, ,',

.1
Frcwci.'co I.~idl1l o 8IUbOS(L La!lt (I '

11 t

Codlgode posturas da eamara munlclpa~Ao
Rio Pardo '

TITULO I
, DISPOSIÇÕES GERA ES

Art. L' Infracçiio é inob,seranciu
em quaesquer poslurús ou edltaes. .

Arl 2.' Heincidencia é o faclo d~, l[Ic~rrar no
mente ~m infracção qualquer pessoa J~ pUnld~, n,o
nicipio, por inrracç~o ~a m~srna especl~. . , .~""'d

~ unico. A remcldencla sera pUnld~ c?m,o o
da Julta applicada á infracção em' que relllcldlr: .;

Arl, 3,' As licenças que .nestas posluras se.lf!lp.0
obriO'ação serão concedidas pela carnar!!, ~rn.SU

com~ _ eMf'ora dellas por seu respecti vo preSidente, sereunlOes, ". - reuniões ' ,do esla apresentada á camar.a em ~ua~ d - '--"I co
Arl, 4.. Os que se ~entlrem a~gr_ava o:>' pe. a r

céssiio ou denegação de licenças poderao recorr~r:p'

'poU~~r~.u~~.rior'im orlaneia das mui las e ~ic:éóc~~: s
deslinada para as (\espezas da ~amara ~U~lICIP~1. :Oce

ArI. 6. O prod uclo das a rrecnda çoe:> per ,e,o
co"re será recebido pelo procurador. . .• , l

ao A1rl í' Nos dislriclos de fora dã c\oade" aISr.nfiu
. , I' '0 recebld -s pe oS ISe a importancia das Icençns sera: .d . ar Il

es'dos c!islrictos, e. na falln desles,serao re\~ebld:~ll o'
soas que o pro?~l'ador lIa camara nomear, .1~. : ••.
sua responsabilidade, t â -fia0

Arl, 8,. O procurador da cama,r~ pres ar, 'a
idonea do valor do rendimento mUlJlcrpal de Ull'! >
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em dinheil'o ou em beos de raiz, e parll facilitar a arre-
, cadac,ão poderá disso encarregar nas fregueziás, debaixo
de sua responsabilidade e fiança, 1Í pessoa apta, com
participação feita por elle á camara,

Arl. 9,. A ilTlposiçiio das multas será feita por meio
de aulo lavrado pelo fiscal, com duas teslemunhas pre-
senciaes da infracção das posturas. com declaração do
artigo infringido, do dia em que o foi e da 'importancia
da mulla, Este auto será entregue ao presidente da ca-
'mora, que o remeUer1Í em breve tempo ao procurador,
para fazer a execução.

Arl. 10. Quando nestas posturas se impüzer n obri-
.gação de fazer ou desfazer qualquer obra, ser'á assignado
'o termo de vinte e quatro horas para começar a cum-
"prir a obrigação, e o qlle for razoavel para ultimar, e,
quando não se obser'var o deterrn inado lia sen tença,

• mandarú o fisca I fazer ou desfazer á cusla do que a isto
for condemnado na sentença,

ArI. 11. Quando nestas posturas se ma nda ad verti r
'alguern do cumprimento de qualquer disposição ou dis-
posições, será a adverlencia reita pelo fiscal, acompa-
'nhado pelo escl'ivão de paz. Exceplua-se. pOl'ém, a ad-
'vertencia feita aos proprip.tarios de terms, para promp-
'tificação de estradas que atravessam as mesmas, a qual
,será feita pelo fiscal somente e os seus agenles.
'. Art. 12 Os fiscaes dos districtos de fora parLicipa-
, rão aos desta villa ou cidade as infracções de posluras
qu~ se derem em seus districlos, O fiscal de,sla cidade,
.colligindo todas as informações que pelo sobredito meio
chegarem ao seu conhecimenlo, e addicionando-Ihes as
observações relalivlls a seu districlO, fará um relalorio,
para ser apresenlado á 'eamara, no primeiro dia de cada
sessão ordinaria. .
: Art. 13, O presidente da camara é autorisado ,para
.mandar fazer, no inlervallo de cada sessão ordinaria,
'<~espezils que não excedam a lrinla mil réis.
.; Art. 1,L O presidente da ca~nara, quando tenha de
empre5ar qualquer dos fiscaes dos dislrictos em qual-
:quer commlssão ou comrnissõe5, lhe marcará uma 9'rnli-
ficação proporcional á imporlancia do serviço e a dis-
t.ancia que percorrer',

,Art. 15. Nos processos por infracção de posturas
~ue forem inlentados e conclu idos a Lê á execu ção, a r.e-
querimento do procurador da camara, ou seus agenLes
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nos districtos de fora~' terão os mesmos dil'eito á te
parte da quantia liquida que tiver de entrar parã os
fres da camara. ~:

Arl. 16. Os fiscaes, sempre que sahil'em em cor
ção, serão acompanhados por amcial de justiça que
verá ser requisitado dn autoridade competente.',-

Arl. 17. As condições estipuladas nos contratos
rendas da camara. que se administrarem por. arre
tantas, tem força de posturas, sendo obrigada guai~u
das partes a sati's!azer as ditas condições, julgadas"
juiz competente as respecti vas cond içaes. ' :.

Art. 18. Nos casos em que 11violação deslas p'o
ras for d~ntro das casas dos cidariiins, o fiscâ[ 1
casa do denunciado e pedirá faculdade para .inspece
nar; não a querendo, porém, o dono da casa conce
requererá o fiscal li autoridade competente. Esta ins
ção serlÍ feita, estando em casa o chefe da familia ..

Arl. 19. Qualquer cidadão habil para testérií"un
(lue, tendo presenciario urna violação de posturas, r
sar-se a assignar o auto como testemunha,sendo par
convidado pelo fisCJ!, seréÍ multado eru' metade'!d
imposta no artigo violaria; neste caso, o fiscal co
cnl'á duas outras testemunhas, que assignern'o-âu
com as mesmas, lavrará outro auto contra quem.rec
ser testemunha. " . t..

.Art. 20. Toda a pessoa que se oppuzer:ã,: ele
destas posturas soffrerli a multa de 30~ e .oito aI
prisão. ' ~'.,.'

Art. 21. O procurador perceberá, pelaárrec
que fizer,' vinte por cento.' .1;:;'
. Art. 22. O fiscal.do districto da cidade ,ter

nado de 60", annuaes e, accumulando o em pr:e0'0 "
tinun, terá o ordenado de 100:; annuaes; os fiscae
districlos. perceberão o ordenado de 20~ anllljaê~

Art. 23. ' O secretario da ca ma ra percebl,H:á"o
nado de 320~ annuaes, além dos emolummltoS:ma

"005 tabelliãespelo .regimento, isto quando'não se
de negoci.)s de interesse da lDunicipalitlade." ,

Art. 24. A camara poderá ter um eamiiltiel
conducção de omcio.; e mais pnpp.is dentro do~in.Unl
o qual terá o orLlenado de 30;> annuaes. ' r ..

• •• ~ tA-

Art. 25. Pnra a percepção dos ordf'nadq:l d
pregndos, os quaes serão pngos trimestralme'nt~, a
os mesmos empregaLlos requerer á eamara, jl.!.ota.
testado de cumprimento de dever, assignado.pelo
dente da camara. '

, S unico, Aos fiscae$ dos districtos, são competen-
tes pl1ra dar-lhes .nltestado os juizes de pazrespl'clivos.
.' Arl. 2? As ~lCensas parl1 caSl1S de negocias devem
selOrefJuerl(l~s nte o dia 12 de abril de cada al1no: 'multa
d~ 30 '/'. da lmportancia do respectivo imposto, no caso
contrl1 rIO.
; Ar:t. 27 .. O ~nno financeiro da camara se contaréÍ do

primeIro de JaneIro ao ultimo de rIezernbro.
, Arl. 28._ O.; agentes fiscaes ria camara terão um ca-
(1efnn d~ taloes para a cobrança d.) totlos os impostos. e
~e~ IlSSlrn um livrod.e lançamento de engenhos,peloqual
farao a cobrança do Imposto destes.

TITULO II
D.~ RE:GUL.\nlD.~DE E E~I9EL!.ES.\)rE:,{TO DAS POVOAÇÕES

CAPITULO I
DO ALINHUIE:'l'TO E EDIFIC.\Ç.\O

~ Art. 29. ~'i~a. crendo .nesta cidade e em tOda povoa-
çao d~ste munlcl~lo um allllhador, que vencerá 1,;;000 de
cada frente de edlficio que alinhar paO'os pelo dono daobra. ' o

ArL. 3.0. As rURS de tr~vessas que se forem forman-
do nes~a cldade,e nas demaIS povoações deste municipio .
çonte.ril~ fi largul'a de nove metros, e quer nestas quer na~
J~ eXistentes, nenhumpredio será construido o~ reedifi-
carlo s~m ~ presença do alinhador: multa de 5;',\000, .além
OU obl'lgaçao de demolir a obra. .
'. AI'L. 31.. Os predios edificarlos ou reedificados deque
lr!1tn o a,rtlg'o a,ntecedente, deverão ~u!lrdar n sy'metria
~,regu.'al'ldad~ q1.!e ~e seguem no~ 93 seguintes:.
-:'. I: .Os pes direitos serão de 4 metros de altura, de
maneira que as casas fiquem dessa altura do solo ao te-
hado. '
,;', 2.' :\5 casas ~everiio ser levantadas pelo menos um
p'al~o. aCima do O1vel do sol~,no lagar su[>erior deste.
': ~. Nenhuma porta ou JUJ:lella se abrirá nos outõesqa~ c~sas,afi.m de n'lO embaraçar a construcção de 00\'05
e.ci~fic}.os,umdos uns ao.s outro.s, excepto quando forem
a~r;rto: para os respectivos qUlOtaes, paleos ou beccos.
r.. 4. Os terrenos que sr. acharem abertos entre os edi-

VÇIOS nos arruamentos serno tapados por seus donos
c9lO muros de 3 metros ~e altura, de pedra, taipa, adob~
r~.boca~a, ou de pranchoes de boa madeira, iO'ualmente
"! 1. o .
T~Ii;)'LJ'ViURn: t'-. ~ .
!•.~'".~':-'0:. . .' .... ..'
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DA LI~IPEZA

CAPITULO UI

N. 18.

DA SAUDE PUBLIC,\.

, Art. H. A camara nomeará vaccinador, escolhen-
~ do para isso pessoa habilitada, emquanto não o tiver no-
, meado o govc:rno,
,', Art. 45,. E' permillida a venda de drogas não vene-
. nosas,nas casas de negodos,precedendo licença especial.

Art. 46. Os que venderem remedios adulterados ou
'falsifiL:adospagar<io 50;'; de multa, e oito dias de prisão.

Art. 47 .. Fica expressamente prohibido :
.' 1.0 Vender subslancias venenosas a pe5soas livrp,s
',ou escravas, sem responsabilidade de pessoa conhecida e

Art. ~O, E' proh itlido :
1" Lnvar roupa ou de qualqw:r modo sujar as

'ngUil5 das fontes do gozo publico.
, 2,0 Deixar vagar á noite, nas ruas e praças desta
cidade e nas 'povoações deste municipio. porcos, carnei-
'ros. cabritos, cães e OUtl'OS ani maes damninhos : multa
'de 2ti e o duplo lia reincidencia.
. Arl. 41. Os anirnaes referidos, que forem encontra-
dos depois cle imposição da multa. precedida de aviso IIOS
donos, sel'ão levados ao curral do concelho e arrecnda-
dos Lama bens do evento, na forma da lei n, 2516 de 13
de no\'embro de 18;8, til. 4,", art. 12 ,se nfio forelll de
prompto ['eclamados por seus donos, que pagar<io em
dobro a multn do artiQ'0 antecedente, pugando outrosim
as despezas da.apprenensdo.

Arl. 4~, Os proprietarios deverão conservar limpas
. as SU3S tp.stada:;, As testadas, nas ruas, comprehendern a
, metade das mesmas, e nas praças, dez melros: multa de
'5~000 c o duplo na:; reincidf~ncias.
I , Art. 43, Os fiscaes e seus agentes, até ao dia tres de
cadu mez, correrão as ruas e praças para verificarem o

.cumprimento das disposições contidas neste capilulo.
punindo os contraventores: multa de 10l) de cada vez
.que deixarem de faz~l-o. .

TITULO lI!

c desnpropriação : multa de 50;; e obrigação de restituir as
aguas ao seu curso ordinario, sob pena de 8 dias de

: prisão,

D.\.S OBRAS PUBLICAS

Arl. 36. 05 reparos dos edincios, prisões~ cal~a a
pontes, ta nque3 e oul ~as ~Uallsquer constr~cçocs el~\ ti
nelicio commum sel'ao telt03 pela camarü.

Art. 37. E' prohibido :
1." Abrir encanamentos p'u.b\ic~s ou partiêúlntc

nas ruas ou praças, sem parllclpaçao aO fisc~l,' ;,que
sistirá. . . '2."' Fazer alpendres ou palOe~ nas ruas ou J~rj1Ç..

3." . Fazer quaesquer excavnçoe~ nas ruas o.u pra
e em suas visinhanças, dentro da ralU ~e um kl.i~.r'e

.4.° Lançai' materias e quaesquer lmmun~.IC\eS n
ruas e praças. ' d ~",5.. Lançar animaes mortos ou mortbun os ....•MI
de 5~ alO:;).

Art. 38. E' igualmente prohibiJo :
1.° Esgaravatar e tirar tel'fa nas calçadas o~ P~. 1'11

.' 2.° TIrar ou arruinar por qualquer forma o?~m!l
riaes das pontes. ,fontes e outras 4~ae~quer co~str~c
publicas ou particulares, que pl'e,ludlqu,em sua S~O'll~
ça ou duraçáo: multa c1fl2tM l~ Cll1COdlíls de prl~á,?,

Art, 39. Os proprietnrios (!o~ terren?~ ond.e nu.~~e
ou atravessam os aguas dl~ ~e~vldl1_opubIIlJ~_ rle~t~~IQa_
e povoações de seu mUOlClplO na<? 1?0der.1O ~~~Vl?
ou oecupal-as de maneira que dllmnuam ~s ,me~~
aguas-, ficando-lhes sal vo o direito de indemmsaçáo p~
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caiad05, dentro de um anno, contado da data da bdQp'
destas ,posturns, " "ArL. 32, Aos infractol'es do art antecedt::nte .e 5s~se imporá a multa de 30~ e o dobro nas relncidenéi
;) Art. 33. O que deI' principio á construcç<io d~.:. r

cio e não acabar no decurso de um a dous annos, p':ml.
o direito que tenha ao terreno, s~ p.st~ p~~rtence •. á InU
cipalidade, o qual podera ser concedido? outro. J,

Arl. 34. O ai in hudor que, rna I servmt.lo, otrendc
alinhu'nento, por erro ou qualqu~r. outra causa. ~
mulLado em 30~, além de ser demlttldo a bem dps,l
resses da municipalidade. . . "

Art. 35, Os proprietanos dns casas ou predl9s~er
obrigados a caiar as frentesd,as mesmas uf!la vez em cai)
anno, ou quandu for de.ter~lIna~o por edltaes: multa
5~000 e o dobro nas remctdenclUs. ' .

CAPITULO Il
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lIe conceito, e
respeito: multa de i)O;:jl, 8
reincic!encia3. ":.f

2.. Consentir que vaguem nns ruas l~ães rlamriôdos .
mulla de 20, ao dono cio cão,. podend:1 qU31qucr p:'!ssoa
sem que lJossa ser exig-ida srlli5filÇ;i') alguma ou in'
demnlsnç.;io, matar o cão quê encontrar com este ~oITri
mento, ou mesmo signaes delle. . . _.:.

3.°. Matar gado que t.enha f;~l'ldas ou slgnaes de' qun -
quer doença: multa de 30;; e o c1upll) nas reincidencia ,

4.. Matar peixe com veneno: multa de 30;)1 e 8'dias
tle prisão. . .. ".
. 5.0 Fingir-se inspirado por potencias invisiyei

preL!izendo CliSOStristes ou lilegres, de que possa resulta
prejuizo li alrruern: multa de 10~ e,) elias de prisão."

6." Inculcar-se curarlor ele certas rnoleslias ou'ten-
fermiclades, por s~gredo, t\~itiço ou orae.tõo:;: multa de.3'~
e 8 dias de prbão. f"'"

Art. 48. E' prohlbido S'3pultar corpos dentro da
igrejas. em povoações, fora dos cerniteri:)s publicos:!,Tlu
ta de 10;; a 30;;. . ';J

AI't. 49. A camara designará o local para os cerõi.~
te rios das freguezias e capellas de seu muoil:.ipio, ,que
ainda nil0 os tiverem, assi:;nanclo prazo razoavel, passo
do o qual não será permiltido o enlerl'amenlo senão',nes
5es cemiterio5, sob u pena do artigl) nntecedente.:, .'
. Art .. 5U. A calnnrtl poden'l prorognr o prazQ doa
tigo precedente, quando dentro delle não possa se'f~z
os cemiterios. . , J "

Art. 51. Reputam-se contraventol'cs do a,.t.:~f .. "; --}

1.0 Os fabriqueiros.
2.0 Os procuradores de irmandades ou

vezes façam. ..
3.0 Os parochos ou capelUies que mandarem j~zQ

os enterramentos nos recintos dos templos. ~'.'"
4: Os herdeiros ou testamenteiros que manda'rc

fazer os enterramentos nos recintos dos templos/L
5.0 Os que mandarem ou consentirem que sc.fa~a

.enlcrramentos nos recintos dos lemplos e os quc" DF!
rem covas. . .~:t"

Ar!. 52. E' pennittido aos particulares tOrm~re
carneiras ou.catacumbas nos cemiterios publiG05, p~ra
eilterrameoto das pessoas de sua ..fatnilia. Pa:g~9d?j9~c.l
1ice'nça '1O~. . . .

Ar!. 53. ~enhum cadavel' ficará

mais de 24 horas, sal \'0 o caso de exigencia omcia I. Os
infractores pagarão a multa de 5~OOO.

Art 54. E' prohibido estabelecer-se nas povoações
córtumes de couros ou outra C(ualquer manufaclllra que
possa prejudicar a saude publica: mulla de 2L1~,aléril
da obrigação de desfazer o cortume ou manufaclllra, sob
pena de 4 dias de prisão.

t,rl. 55. E' prohibido estagnnr-se aguas, de maneira
que possam. corrompendo-se, delerminar o appared-
mento de epidemia: multa de 5,,00V e o duplo nas rein-
cidencias ..

Arl. 56. E' prohibido fazer-se ou ter-se estel'queira,
cloaca, ou chiqueiro nos quintaes ou pateos das casas,
POI' forma que prejudique a saude publica. O:; infracto-
res serão rnu Itados em IO~, e obrigados á remoção pa ra
onde não cause lal prejuízo.

Arl. 57. Os fiscaes, ncompanha,los do escrivão ele
paz, visitar<io no dia 30 de junho de cnda anno todas as
boticas e casas de negocio de seu districto. . .

Arl. 58. E' prohibido :
S L" Vender alimentos corr'olllpiclos. . .
S 2.° Falsificar generos alimenticios, nddicionnn-

do-lhes substancias estranhas,c!ue augmentem o seu reso.
ou volume, e lhes cOll1munique propriedade nociva á
sauele.S 3.° Utilisar, usando (lU vendendo, carne de rezes
achadas mortas, qualque:- que seja i\ causa, certa ou
presumivel, da morte: penas de 5 dias de prisão e multa
de W:; a 30;'>.' .

Art .. ~9. Os botica rios e negociantes que se oppuze-
rem fi VISita de que trata o arl. 57 serão multados em 10;;,
e será ella feita inderendentemente de !;ua vontade. e pe-
los meios legaes.

Art. 60. Fir,a designado o dia. de !;abbado para a
feira desta cidade e povoações deste municipio.

Arl. 6[. Fica expressamente prohibidu, para o fim
~" designado no a"t't. 60, edificar casa ao mesmo fim.
~ ". Art. 62. E' pruhibido aus tropeiros e llivradores ven-

deI' generos alimenticios li:,ra da casa do mercado: multa.
ae 20~ a 30~ e 5 dias cle prisão .

Art. 63. E' prohibido fazer-se tapagem para pegar
p':?ixe nos esgl)tos das lagoas que existem na circumfe-
renciade 2 kilornetros em roda da cidade: multa rle
2~OOO e o .duplo nas reincidencias, e se os contravento-

TO~O LIV PART" LI
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r~s 'não pU~t:rern pagar, será convertida li múltâ~
dlUs de prlsao 6 o duplo nas reincidencias ;' ,,_m
. Arl. 6i .. Cada vendedor de e:lchaça II retalho

feIra, pagara 10~ annualmenle. I

TITULO Ir
O.~ SEGUR.UIÇl PUBLIC.\.

CAPITULO I
!-rt. 6.5. E' pl'O.hib.ido pedir esmolas com bao' ai

r.as, Imagens ou pamels de santos, sem Iicença.dô'p
sIdente da camara. pela qual pagará 5;'000 exceptüan
do-~e!porém, nas freguezias, com bandeira's do Divin
Esplrlto Santo, do martyr S. Sebastião e da Padro'eira
quando os pro?uctos de taes esmolas forem emprc'o'á~do
p;m seu~ festeJOs, n.ão excedendo os limites de cadirü'ma
Ireguezla, e com hcen(,a. ,'.

!\rt. 6ô. Não se poderá abl'lr casas de jogos:ú'~it9.s
s~m hce~ça, e nellas ou em qualquer outra ficam prêHii-
bldos ~s J??,os ~e parada e azar: multa de 301> e o 'duplo
nas relOClOenClas. '. .-
. Art. 6i. N.ã~ se admiltirão nas casas publicàs"il
Jogo filhos-t?mIlJ~s e escra\'os a jogar: 1'!lulta de;m' :âo
dono da ca~a, alem d~ pagarem-n a os Jogadores;;éaâ
um de per SI. Estes ultul10S contraventores sotrrerão
pena. de tres di~sde p'r.isão. ..f -.

Art. 68. E prohlblda toda a especle (le joO'os na
ruas e praças publicas: multa de 30;'; a cada nrhinéí'
dUG que for encontrado a jogar, e nas reincidenciâ's'
duplo e prisão de 8 dias, no caso de não poder pao-af.
multa. ,o

CAPITULO II
MEDlD.\S PREVESTIVAS DE O.UUlO

Al't. 69. E' prohibido : .
1." i Fabrica r pol vora ou outro qualquer objecto. i:l

,( . susceptI vel explosão, dentro das povoações .
", i 2.• Soltar dynarnite . e bombões de I{2 libra dê' pó

./vora: multa de 1;;000 e o duplo nas reincideneias: ..
~rt. 70. Sempre que os sinos derem signrir"'de. in-

cend.IO, lodas as pessoas. e principalmente os offieiaes a
carplOt.eir~, pedreiro ~ ferreiro, são obrigados a 'aclÍ~i
e contl'lbUlr, pelos meIOS a seu alcance, para a extinéçao
do fogo em qualquer edificio publico ou particular::n(ult

.•.. de 5;:;000. . , ,-
Art. 71. O sachrislão é obrigado a dar sigriál e

.!:

'" .
inccndio ein qualquer edificio ou obra, assim como o
êarcerei ros logo que dellelti VeI' noticia: multa de lO;:; a 20~.
, Art i2. E' prohibido fazer fojos em terras não cer-
.c~dns, ainda 9ue propl'i~s! e armar espingarda, sem pre-
vlamenle aVIsar aos vlsmhos confinantes a existencia
'del1es, a maneira por que, e o sitio em que estejam feitos:
multa de 10~ e o desrazimento pelo contraventor.

Art. i3. Ninguem poderú ter soltos na pOI'ta, ou
consentir que assim vaguem, animaes bravos, que pos-
sam otrendor aos que passam: multa de 10:;, e o duplo
"DaSreincidencias, podendo o animal ser morto por qual-
quer, q~and0.rJO.r ~lle .f9r acorn.metLido ou inrestido, e o
dono !lao tera dlrello a mdemnlsação.

Art. i~. E: prohibido tel' cães soltos nas ruas e pra-
ças,. ou consenllr que assim vaguem, excepto os perdi-
. gucl~os o dogues: multi} de 2;,>000 c o Juplo nas reinci-
denclüs.

Art. 75. E' prohibido corlar arvoredos das nascen-
tes de fonles e aguas da servidüo publica: multa de
iO;) a ~O;:;.
: Art. i6. E' prohibido criar ou conservar egoas 501-
los, vagando pelas ruas e praças das povoações: multa
de 5;';000 por cabeça, e as egoas serão recolhidas e consi-
l1eradas bens do evenlo, quando lIão forem r~clamadas
'no prazo de 30 dias.

TITULO Y
. DA MORAL E DONS COSTU!dES

, Art. 77. E' expressamente orohibida a dans'a de-
nomi~ada batuque.e outra qUillqüer, com algazarra ou
VOZtlrlas obscenas, de maneIra que otrendam a morali-
0!Jde publica e incommodern os visinhos: multa de 10~
aos donos das cas;}s ou inquilinús,e de 2;;000 a cada
uma pessoa que fizer parte do ajuntamento; além do des-
fazimento 'deste e 3 dias de prisão.
~ Art. 78, E' prohibido vagarem pelas estradas, ruas
e praças loucos furiosf)s e beba dos, que atrrontem 'a. mo-
rahd~de e segurança pessoal. O fiscal communicará á
all.tol"ldade cOJllpetente, afim de que os faça recolher á
Pl'lsão publica, não havendo estabelecimento proprio ou
pessoas que delles queiram se encarregar.
• . Ar.t i9. E' prohibido :
.... 1.. Otrender a moral com actos, palavras ou g.estos.
',: 2.• Ter altercações e em pregar pala vras que firam a
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Pel'lnitte.se nos carreiros e tropeir;)s o Ui)') da faca tIe
ponta, fclrr,io ou fOLlcinho. emquanto andarem no exer-
cicio eb sua profisst'io, assim eomo aos caçotlor~s o uso
(la c:;pingarda. . . :
: A.rt. Si. Fica priJhibido o bl'l~lquedo'do entr~Jdo nas
praças e l'uas, p'lr qU'llqu~r rnan'3U'.l que o pmltquem:
Jllulta ele 2;jl a carla infraL:tor.

ArL. S.). E' pr<)hibiL!o arrJ.star paus p3las ru.!'s c
praças, por f[ualql13r maneil'a, excc!Jto em carretoes e
arras: milita de 5;;0:)0.

Art. SG, E' prohibielo entrill' em. ql1int~3S ç plnntll-
çõe3 alh~ias. salvo o caso d~ necessidade JustlfIcavel :
multa de ií~OOO.

CAPITüLO II
DA YE:-IO.\ D8 GE:-IF:l\OS 1!: OUTl\.\S PRQVlDE:-ICI.\S

Art. 8i. A nenhuma p3.ssoa é p:mni.ttir\o atravessar
ou CJ'n:)~ilr p)r atac,\,h, d'~ntro cle.sta clda;ie., r!as p?-
VO<.lçõ~:; eb 3eu m~1nicil)i:) e nas est~adils,. [I.te a dls.tancla
ib U;ll quarto de legua, gc;leros alltn~ntlclos deitma.dos
ao cons'.! mo publ ico, sem que ~enham e,tado expostos
á ven.la. s'):nente n:H dias ele felra,na 10gill' do ~ostume,
p'~lo esp IÇO ri:; 8 hora.s, t,tnta no temp) de CarJ.itl:I .. como
11'1 ih abun:li1ncia: multa d~ 2J" e quatl'O dias de
'pris'iD a) vanil::l'Jor, incorl'enLio nH pJnas os compl'il-
dores qU1 atravessarem ess')s ganeros, anles de decor-
fido o tempo acima dedarado.. ,.
. At't. 88. , E'll tcmp' de carestlU, o fiscal IOspecclo-
IÍará reliJ.tivarll':mto a venn.\ rle gener0s, Il'lS logares em
que C0stUlllUm estar exp::>stos, não cons'}nlindo ,que se
'tenda por atacado. .
.' Art. 89. Ain,ia em temp:l de abundancla, guard~r-
.se-lú'i.o as displSiçõ<3s dos arts, antec~de~tes, n re~pelto
de qualquer genem alimenticio de prllnelra ne~essldade,
de que haja falta. .' .
~ I Art. 90. O fiscal desta cidp,lltl e os. das f['eguezlüs des-/
te rnun rci pio serüo obrigados a l.ns;J3cclona r o exacto. eum-
prirnento ela disposi,~ii.o do a.rtlgo untecdt'lnte, ale aos
ultimos dias rins mems tle Junho e r1elemul'o. de cada
iHlnrJ, impondo ao contra ventar a multa comlTllOada no
referi(i;) artigo. .

Art. 9\. Todas as casas de ne~oclO, al'rnazens, bo-
ticas e lavernas s':Í l'echar.lo ás n horas tia noite: mui-
'ta de 2;;000.

L1V PARTE 1."'
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Arl.l02. A camara desta cidade é aulorisnda a co-

3." Arrasür ou deslruir valias, cercas, tapagens,
: para qualquer fim, sem a. rel~rida .lic~nçil do dono; mul-
'ta d~ tO~ e o dobro nas relncldencla~. .

Arl, 97. Os que desfizerem sel'vlçoS. alhmos,e os qu~
de proposilo. deixarem aberlas as pOI'lel.ras das f?z~nd(b

. e pastos, soITrerão a multa 1.le30l; e 8 dias de prtsao.
Nas eslradas comrnerClaes, os donos das fazendas e

pastos s1io obrigi~d~s a ter pO,rleiras de bat~l', s()~ 'pena
, de perderem o dlrel~o de eXlfm a mulla e llldemlJ1~ação
. daquelles que as deIXürem abertas.

,Arl. 93. E' obrigaçii? de. cada Ul~ concerta~ e con-
Jservar as estradas ou call1lnhos de serVIdão p~bllca que
corlem suas propri~l1ades, tendo püra esse etrl~llo dcscor-
tinados 4 metros de la rgu ra, e com esgoto de t O em 10,

'í' metros de \Hstancia, ou onde neccssario for: multa de
d 20;':\000. . . ' .

l\ão se comprehendem lJest6 nrl. os prol?rtct:mos nl-
O" rniamente pobres, sobre os concertos de CUjas testüdas a
ú camara proverá, .
. Art. 99. Para a boa execuçlín Jo disposto. no. llrl.

....antecedenle, os fiscaes rercorrerão os se,us dlstnctos
;duas vezes por anno, sob pena de multa de lU~OOO de cada

j vez ljue deixal'em de o fazer.
~ Art, 100. E' prohibido.lanç~l' fogo em .roça o~ .cam-
:'pos em cornrnum, 5':01 prevlO aV,lso aos SO~I?S e \'Islllh~s
tcoofinantes e deterrninaç<io do l~,Ia,hOl'a e SitiO em que ll-
:ver lagar o lançamento do fogo. As roças devem ser

"aceiradas de modo que:;e evite a p~ssagemdo fogo para a
: roça ou capoeiras dos socios ou V!.slOhos confinantes. Os
-aceiros deverão conler qualro metros de largura: multa
. de 1O:t;\000e 5 di~s'de prisiÍo. _" _

" 'São, cumpllces nac0l'\trnvançao deste n.rt., e serao
'punidos com a metade da~ penas,.o ma,lIdatarlO,. [amulo

livre ou crendo, e todos, a excepçao destes, deverao a re-
, '; paração dos darnnos causados. .

, Art, 10t. Esta disposiç.io é extensiv? aos proprteta-
rios visinhos, cujas roças ou campos estiverem nas ex-
tremidades das fazendas.

, TITULO VI
nós DIPOSTOS ~ll'NICIPAES, SUA ARREC,\ 0.\0- O E APPLICAÇÃO
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Art. 92. E' pI'ohibido denlrodo municip'io
1. . ,Icença : ,; : _ • ",

L. Mascalear obras de ouro, prala, fazendas
medias. ,t

2.. Tirar relralos por machinas. _
3," Abrir barracas e bOlequins lemporarias:m

de 20;;, além do valor da licença, aos in!raclore~".dõ
1." e 2." ; de 10:t;ao do 3." '

CAPITULO, lU
DAS ROÇAS, CA~ll'OS E MATOS

Art. 93, E' prohibido:
L' Malar seriemas, emas e corvos, "
2,. Matar perdizes e codol'llas,em lempo de sua'

creação, que é de agoslo a oulubro : mulla de 2~OOO
duplo nas reincidencias.. . ,

3.' Caçar nas fazendas, sem licença dos prpP,rie
rios:: mulla de 10;;, e quando para e_sle fim .arro!TIoa
cercas, valias, esll'agarem planlaçoes e delxaretn
leiras aberlas, além da multa, pagar-s3-ha ou' in'demo.
sal'-s~-ha todo o prejuizo causado. , " ::tJ"

Art. 94. O don0 do gado encontrado nas plantaç
alheias pagará 1";000de multa de cada c.abeça de),9i
cavallar,' vaccum ou muar, e 500 reis de quae~
oulros animaes, tendo sido avisado urna vez até ••.l
em presença de duas testemunhas, c isto se "yefGc
embora não haja plantações, mas somente, .terms' c
das. Entende-se par terreno cercado o que ,tl.y~r"cer
madeira, em pé ou deiLada, de dois melros."de'.fi 1
muro de-dous metros e 22 centimetros, vallos dc,;: 2
11'05 e 22 centimetros de largura e cen~o 'e cincqépta c
timetros (um e meio metl'O) de profundIdade, o~ '!~~us
espinho que vedem a passagem. .

Art. 95. E' prohibldo a qualquer pessoa q1,Je~tno
em fazenda dividida, ou em commum, consery.af(t~o
alguma rez'damninha, acoslumada l} entrar na;; rQ.Çl!S
plantações, devidamente cercadas. A rez dammnh!1{aco
tU'llnda a entrar nas roças e planlaç.ões de~iiJl}l1)e
cercadas, depois deavisado o dono, será recoJg)àa
curral do concelho, e arrematada coma bem do çv.e
Se não for reclamada no prazo de cinco dias, .. .'. ".

Arl. 96, E' prohibido:
,,1,. Abrir, arruinar ou mudaI' caminhos em .ter:;

.. alheias, sem lice~ça de seus don9s ou administr~dor
t,e Os propnos donos, sem lIcença da camnra~,
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bral' dentro de cada ao no financeiro os impostus s
tes :

L" De cada casa de negocio em que se"ven'det
quer genero, 2;;000 pela licença.' ,, 2.: De cnda negociante que vender sal 11 i-
na fena,10;; pela licença. '",.
'. 3." De ca.da negociante de miudesas a retalh~ a
nu, 10;:;pela lIcença.

CAPITULO II
Art. 103. O procurador cobrará tambem ::
L" De ca.da mascate de fazendas, drogas, mo16

ferraH~n~ e ob.lectos de arma rinho não domicil ili
mUOlclplO, percorrendo-o todo ou em parte 120~

2. D d ' 'li._ . . e cu 11 pe.:;soa que v~n~er cachaça aos
foes !la feIra e que nao pagar dIreito de alambique
annuaes. ' , "/

Ficam sujeitos ao 'mesmo imposto os que" qui
ou venderem ern quaesquer das povoações do mua

3." De cada mascate de ouro,prata e joias 30~
tuando-~e os mascates de ourivesaria rnineira',confl
resoluçao de 1877, que regulou a materia. sob ri:.2
14 de novembro, arl. 3.•. Estes só pagarão 5~00
ceoça. : I.,

4.. De cada ma:;cate de filzendas seccas riu
oho, rnorarlor no termü, que não tiver casa abért
.' .5." De cada retratista não domicili,lrià 20"
lIa rIO, 5~. ' , ,
" 6." De cada dentista. 10l'}. t.

!.: .D~ cada funileiro, caldeireiro ou 'feÚIi
domlcllIarlO, 5;;. .'

8."" De cada funileiro. caldeireiro ou folhei
dente no municipio. 2;';000. 1,"

9." De cada casa dejogo licito,20'l). " -'I
10. De cnda engenho movido [lor bois;qu

aguardente, 10~. ' o. :

11. De cada'engenho em que se fabricar'a
rapadura para commercio, 2";000. . ':" ..

12. D.e cada ur::ta ,noite de espectaculo a
ou cavall1nhos, retnbUldo, 5;;000. ". "'~

1.3. De cada ' esp~ctaculopelotiqueiro, .2~0
. t,i. De cada presepe ou diverttmento 'ji:ru

bUldo, 2~000; , , :' , '. • l?
15.. De cada espectaculo de volantim,'-.i

ceptuam-se os espectaculos concedidos li bene
qualquor estabeleciliJento publico. -, .'"0

-- G6i -

íG, De cnda pessoa que conduzir caíxa de musica,
iginrto: retribuição, e bem assim realejo, lt1000 por dia.
ti. De ca'ia rez morta para se vender a carne aos

uartos, talhos ,ou secca, 1,,000,
18, De cada cabeça de S'ado suino, lanigero, quo se

atar para se vender, 200 reis.
19. De cada ferrador de bestas e cavallos que exi-,

ir retribuição, 3"úOOannuaes.
, 20. De cada casa em que se fabricarfogos de a rtificio
u polvora, 2"000.

21. De cada casa, loja ou tenda de alfaiate, sapa-
ira, ferreiro, sel!eil'o, marceneiro, carpinteiro ou outra
ualquer offie-ina não comprehendida nestas posturas, 2~.

22. De cada ca~a de cap:talista, 5~000.
, 23. De cada escríptorio de ad vogado, consultorio
edico ou cirurgico, 3~000,
24. De cada carLorio de orphão~, 5~000,
25. De cada cartorio de tabellião, 5"000.
26. De cada cartorio de escri vão de paz, 2~OOO.
27. De cada açougue em que se vende!' carne, 2~000.
28. De cada pessoa que alugar pasto ou vender cu-

iÓl, 2~000; comprehende-se isto na distancia de 2 kilo-
etros em circumferencia desta cidade e povoações do
unicipio.

> ",29. De cada cabeça de' gado vaccum e ca vallar que
, exportar para fora do município, tOO réis, e bem assime cada cabeça de gado muar, 160 réis, '
, 30. De cada atLestado que a camara passar a pedido.
x,ceptuando-se, porém, os de percepção de vencimen-
s;2~000. '

31. , De cada pary para pegar peixe na circumferen-
iá desta cidade, de 6 kilometros, 5"900 annualmente.
.. 32. De cada kilogramma de borracha de exlracção
o municipio que SP. exportar. 6 réis aos domieiliarios e
i'~réis aos não domiciliarios.
\' 33. De cada. bnile que se der na casa da camara mu-
icipal, 1~000 da licença concedida pelo presidente da.
amara, com o onus de lOdemnisar qualquel' damno que
oçé~sio.n'ar-?e. e 2~000 por qualquer oUlro espectaculo
etrlbuldo e com o mesmo onus. '
:: 34: ' De cada titulo que se registrar na camara; da

e~pregados com e sem vencimentos: daquelles, 1;')000 e
ile,tes; 2::;000. '. " .,.
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Al'l. tlO. E' prohibido:
1." O zelador dar sepullut'a sem a competente guia

ó' c:;cri \','0 de paz. .
2." Sem Clué tenha decorrido o espaço de 24 hJras

o fall/!cirnento da pessoa .
. 3," Dar sepultura dentro das capellas dos cemite-

ias: multa de 20~.
. Arl. 111. Fica a cargo do zelador mandar dizer

u'ma m.issa toLl.os os annos .. no dia ~ de novembro, no
cemiteno publico desta cldado, cUjas despezas serão
eitas pela camarn.

Arl. 112. Revogam-58 as disposições em contrnrio.

----.----

PARn L' .

..' ;i
.I.
. !
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PARTE. PRIMEIRA

o .seçr.etario, .
. ';Frartcisco"[$iMfo 'B~r~. IÁfr. ~

Mania, portanto, a todas as nutoridades a quem o
conhecimento e e:cecução da referida resolução perten-
cer, cjue a cumpram e façam cumprir táo inteiramente
como neUa se contém. O secretario 'desta provincia a
faça imprimir, publicar e correr. Dada no. palacio da
presidencia da província de Min~s Geraes. aos cinco dias
rio mez de outubro do Anno do Nascimento de Nosso Se-
nhol' Jesus t.:hrislo de mil oitocentos e oitenta e sete,
sexagesimo sexto da Independencia e do imperio~

LUIZ EUGENIO HORTA. BA.RBOSA

. Sellada e publiC!1da nesta secretaria aos 14. de jn-
'neíro de 1888. .

DA LEI MINEIRA
1.887 I

RESOLUÇA.ON. 3.5.\8- DE 5 DE OUTUBRO'DE 1887

LIVRO

O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da
provincia de Minas Geraes: Faço saber atados 05 seus
habitantes. que a assembléa legislativa provincial, sobre
proposta da camara municipal do ~lanhuassú, decretou a
resoluçiioJ:seguinte :

Art. unit:o. E' approvado o codigo de post~ras, que
a esta resolução acompanha, para ter vigor no mUOlci-
pio do ManllUassú ; revogadas as disposiçoes em contra-
no ..

Approva. o codigo de posturas da. camar30 municipal do Ma.nh uassú.

TOMO L1V
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C()di,;o de post,uras da ,cD.mara
"do )Iánhuã'ssú

CAPITULO I
Il13POS/ÇÓES PREL/YI:-I.\RI!S

•. ~rt. •. " Have~á' infracção ou contrayenç,ào qÚ~t:l
nao se observar o dlsPOSlo em qualquer artIgo ou paràg

rapho destas postu ras, ~u eel itaes, que dellas faça'rnap,nr
Contravenlor ou IOrractor e o quo commetle iin'fra

ção ou contra venção. . , •.
Art. 2,' Ha verá reincidencia qua ndo o éonlra Vc

,lar já th'cr sid:] multado ou condemnado neste rn uíic
pio por ter commeltido infracçãoou contravençãô'oa.m
ma natureza, '., I "

Arl. 3." Quando em qualquer artigo ou paràt;ràp'
destas posturas se conliverem, diversas obrig'acõesoou p-
nas. o contra ventar ou inf.'actor satisfará e cumpí-irâ CaiJ
uma dellas, "!:.. '

,Arl. .•.• ,Quando o multado não tivermeirís'&e
g-ar n multa. a que esti ver sujeito, e não de'r fiadôP.rtló
no prazo de quarenta e oito horas, serei aquellã ;:éô'!n
tada emprisilo, contando-se no vulol' de 1;';000: cu(ia u
dos dias que o mesmo passar na prisão,e será s~1Ito,
que mostre ter pago a,multa. '. ,,: ;.:.'

~ 1.' Quando o multado der fiador idon~0.\n3"p,
. de "8 horas que lhe for ilssignado, ser'á a finn:;aa .

. . peJo. juiz,d6 pai e será assignado' a::>fiador o ,praz
' ,oito, dias para o pag-amento da multa :e custas"qlie.

ver •. até final' liquidação. ' , .' :, : :.~..
,. , ::.' ~ 2,' Se o,multado for menor, ou louco dp. qual'
'generb, seus lutares e curadores serão obrigódósr
l gar a multa. custa e despezas" ~ ~

" ~ 3,., A multa ou qualquérpena es~abelecIJiin,
posturas não exime o contraven tor de. pagar õ:res"pe
vo impOsto, a que estiver SUjditO, nem de satislazer{õ;âa
no causado ",', , " ,,,-.~:

~ .(.• ' Qüàndo o rnultado for escra vo e seU'~: 'eo
n;io quizer pagar a multa, ,será o ,multado, elXlP're'"
nas obras do municipio até satisfazer a multa.\~i'
despezas., '. " .. :, ';.:

Art., 5.-' Praças são os lagares que em melhor.p,o
ção so:acharem no interior da povoação; e entrand,o-s
duvida se a l~um como tal deve ser considerad(), a.ca
ra deCidirá Por editaes, que ficarão. fazendo p~,rte!:l
posturas,
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Arl. 6" As lit.:ençí1s dq q1lq n~stí15 P'1StUI'íISse irnpõa
obrigação ser"o f~(lncedj,~as p~l\l pr'l'side~te dn cam~ra. e
dí1 C')lIC'lSSiin 011 d!mT!ilç;I:) d •.dlas pi)llcl'll as pa~te;, .que
'se í1ch:lrlJ'll n'~!?l'avadas rtJcorrer a c,lInara reunida, Ins-
truindo sun qll~lxa ou IlggTavo, _
, Al't 7.• Na cone!'ss in de terrfJnos para const.rucçoP.s
"de casa,,;. a Cil I\ilra d~ver.1 r:~glllar-se de rniln~lra que
'os p')vl)nclo:\ crl'sçllrn do c"ntro para os latins, e\'ltando-sc
que s"jí1'n hí1bitad!)s 0,-; ar'I'ilbí1ldes, antes de cstar ,) cen-
.trt> oc,'uplIh,ati n de qu'~ nas !'UilS, de um a autro mora.
dor ni\o hnjalll Illrg<ls espnçllS,

'Arl. 8,. Se dous ou mais individuos prClr~ndfJrern o
'mesmo Ioga r. será preferido illlue11e q~e off.1rece r. á ct)[\-
strucção melhores condições de nsselO, elegancla IJ 50-
"lidez. , . ,
, ~ 1.' No caso de ~rnpilte, de C?~(!lçoes, tera prefe-
'rencia aquellfJ que já tiver feito edtlIcloS no povoado.
, Arl. 9,' No inlervallo de cada sessão da camara, ~
"fiscal geral podere) g-a~tar alé Ó flunntia de IDO;, COrri servI-
. ços urgl-'C1te~, ::.endn estns e lodas [lS de~"ezj1s que fizf'r d~-
, curnentildas e apresentadas tlln relalOl'Il~ á camara, no PrI-
."ineiro dia de S::Siiio, para s !rem l:xilInln~d~s.

Ar!. lO, O fiscal geral apl:esl.~t[lri1 a c[lma,ra no
,primeirn dia de cada sessiio. ordlnDrla urn rela.torlo em
que dará parte cirCU!TIslanclllela ~obl'e o segulnu!:
, L' De toelas as conlravenl~op.s que se houverem
(eito no município e das Illullns imp"lst!lS, DI:ompanh[lndo

., o respectivo auto, que será log~ rernetlldo ao procurador,
para promover [I cllbranç[l Ilflllgav~l. '

2.' Dos serviços que bou ver. fello e d~s que hou ver
,de fazer nas construcções publicas, asseIo das rua~ o
"praças, cakulando suas necessidades e propondo os meios
,para s~nal-as. '. .
. . ~ unico. O fiscal que assim deixar de faze~ sera
1'mullado pela can1ara em 30,.;, multa esta que sera des-
, contada em seu ordenado.
~, Art. t I, A camara terá um ac!vog'ar:!o para trlltar d.a
"cobrança dás multas que ~ procuradllr ni\o cobrar. amI-
~gilvelmenle, vencendo o dito, advo~ado a purcp.ntagem
:;de 20./, rio que arrl'Jcadar. alem d~ que, lhe couber pelo
.regim::nlo di} custas, o que !Iavera do Infl'actor.
,~ S'" Se [I camara desr:air por nullidade da acç~o,
,'pagará as CUSLilSo advogado e de novo proporá a acçao.

S 2,' Se a carnara perdel' a acção e provar-se que

P.\JlT1!: t"
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ti multa foi indevidamente imposta, pagará as rusl'
fisca I, :",

Art. 12, Até no rlin 31 de dezemhro ,Ie 1888.lo~ó
hnbi notes desta r.idi1.rlt~ d:lr,ln ns ~\l'lS frentes' r1~ c.
ea!l~ndil3 en.11 U'I~ píl,.;,;CIO,.h L1<lU:i rnetrlls e, n.il) o fililm
(lI:. ao ('efendo dIH, [><lgarno a multa de 30~, IID(lIJsta'.pe
thenl. ' '.

S \,. L()~o que n cnnlnrn tenha rendimentos, calç
o restante das runs'p, p,'açns. -.'

.S 2." K p'~rillillidl) llf13 hnbitante:5 c1e:5ta cidadã 8
bOl'lsarem ns frentf's di' suas cnsas. . t":,

Art. 13. Tl!lns os lllora.IMes dp.sla cidade!'e'~s
arraiap.s, até a'l rlia L' de jnnpjm de C::lla nnno.cnia'r
as paredes extf'riOl"'s de suas casas f~, na fulta serão'm
tados em dez lT1 j I réis. ' : .

S L' A l~all1nra o fará nl)s edificios publicos::.
:\rl. H Todas as vezes flue () fiscnl -sahir eÚ1C

r.eição requererá n qunlfluer juiz dous. offieia,",s~âe'i
tlçn pa('n o ncc)'npnnhnrell1, e estes terao conducçlio p
preço p.stipulado no fôro. n qunl St~riÍ pngn pro rataiJel
~l~ltl1 'os. O omcial que for designndo pelo com~ten
JUIZ e que se recusar n acompnnhar o fi.~eal, além,a
penas em flue inco['('(~r, s'~rá pelo fiscal multado em.tO

S unico. Se .n<1o houver Inultas. nnda perceoerã
Art. 15. Tt)dns as vezes que (\ fiscnl necessitillf

conduzir anirnnes pnl'a o Clll'l'ill do cl)ncelho, ou;-.p,
qualquer s'lrviço ~nll.nicipn!, njustará pnra iss(j"p'e~
á ravio de 1~(jOO(lia rIOs,' , .,;!

Art. 16. Tor\os os mOI'anores dei;ta cidade,' em.o
sino de festas, quer ecclesiasl.icas, flUe!' nncionaés,'se

ool'igndlls a limpnr com esme['o as tesladas de suãs.
até ao meio da rua. . l,'~~

, S unico. A camara o fará igualmente nosf Ii:>g,!l
vagos. ',; , ~

Arl. 17. Os .proprietarios morndoresdentro "'~
cidade e mais povoações d~ste municipio serão'olf~!
dos n liral' os formig-uei('f)'5 que dentro de SU,lS prófir
dr.s existirem. e a ~al1lara tirariÍ 05 flue existireí~.río'r

. lnllte do patri'o'lnil). ficnn'll) sub~nten')id() que tiC!lfll
, jeitos ao pres~llte artigl! aC{lwlles Cjuejú tiverem ':~ôn
. sn)l da camara para fazerem predios, embora não 'Os

nham ainda feito. t ",

\. Ficàm igunlmente obrig-:Hlos os pr'oprieta"rio"
di vir\irem com o patri mon io (iesta citlarle e povoaçq~s
municipio a tirar aquelles formigueiros 'que '/CdJ1S
preju iZIJaos moradores do patri monio, ta nto destá .c,i, ..

comI) rlns demais do municipio; '005 infrnclores, multa
de 2;;000.

Ar~ 18. O procu rador rln ca ma 1'0. pela arrecadação
. que fizer. t,erá 20 "I•. r.xcepto das multas impostas pr.lns I1s-
,: caes e lIlalS autoridades, como tarnbe'll rias quantias pres-
. tadas pelos col'res publicos corno auxilio de Llespczas, bem

como os provenientes de donntivos.
Art. 19 O fiscal geral terá o ol'llenarlo dA 400;; an-

, Duoes. rect~hibos em trimestres: os fiscaes rias freguezios
não terão ordenado, e tanto estr.s, corno aquelle, ptHcebe-

.rão 40.1. das multns que impuzerem, depois de arreca-
-dados pelo procuraJor ou advogado da camara
. Art. .20. Alé ao dia 10 de fevereiro de catia anno, lo-
dos os negociantes, phnrmaceuticos e donos de estnbele-
cimentos publicos tlrarüo a liceÍ1c' para a continuac;io
de suas casas, boticas ou officirlas: multa de lO:;;. •

Art. 21. Fica ndoptarlo nesla camara o regimenlo
. interno da camnra cio Hio Novo

j' Art. 22. O anno financeiro da camara se contará do
primeiro do janeiro a 31 de dezembro.

Arl. 23. Se durante o intervallo de urna sessüo al~
gum dos empreg-ndos ela carnara fallecer oa deixar o ILl-

. gar, será nomeada pelo presidente pessoa que o subsli-
tua interinamente, até que a camara reunida delibere

:. a respeito.
. Art. 24. Logo que o procurador recr.ber dn cnmara

- os autos de infl'ilcç<io, promoverá arnig-nvelrnente a co-
brança, omci'lndo ao inl'rnctor para pngar em tf'rnpo de-

.terminado, e findó esse prazo, rernetlerá os autos aI) ad-

.vogad~ da camarn, com participaçiio de haver promovi-
d~ a. dlla cobrança amigavel'e de não ler compareciJo
o ll1lractor apagar.

CAPITULO II
DO UJ:l1HA~(E~(TO

Arl. 2,'). Hnv~l'fl nn cidade e em cnda povoaç,lo um
alinhador nomeado pela eamara.

. . Arl. 26. Os alinlladlll'es I':'cp.b~r:io dos constituintes
.2~000 fie ca,la f:.tenh flllP. alinharem,

. Arl..27. 9 alinhamento será fflito pelo alinhndor,
'com 1iSshtr>nCln dI) fiscal, r. d,~ cf)nfl)rmillat1e e~llll o pla~
DO da pl)voaç,io e run, se.houver, .

'Art. 28. O alinhüdor que alinhar sem a assistenein
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: Al't. 3i. Ningucm poderá cercar .ou tornar de uso
pllrpcul~r 05 terrenns dn patrimonio: multa de~20'lrelcom
obrlga(;i1o rle nbnndonnl-os. .
.. S unico. Os lllg'nres que já estiverem cercnrlns se-

riÍo abrrtns e dpspejados por seus illegitimns occupan-
es. em prazo que lhe assignar o I1scnl; e cnsl) se oppo-
unrn, serão multados em 20,", e sotrrerão oito dias de

c.',rlêa,
. Art. 38. Os edificios, mUl'OS, casas. obms ou parte

ijel\p.s, que ameacem ruina,Ja qual resulte damno ao pu-
.lico ou a particular, serão dl~sfeilos ou reedificados paI'
uem de direito, de maneira que cesse o perigo: multa
~. 1O~ a 30".

Art. 39. E' prohibido obstrui". estreitar. abrir ou
udnr estrada ou caminhos, sem licença da camara:

multa de 30;;. '
Arl. 40. Quando a camara conceder ou autorisar que

e, ob~trua! abr? reabra ou mudo qualquer estrad a. e o
roprletarlO a IS~O.se oppuzer, será multado em 40~ e

ncorrerá nas penas do art. 128 do codig-o criminal.
I Art. 41. Serão obrigados os proprietari05 a concer-
àr e conservar estradas ou caminhos de servidão publi-
a, nos mezes de maio e outubro: multa de 50~ e o dobro
as I'eincidencias.
.. g 1.. As estradas terão ao menos dous metros de lei.

Q'e ser<~o roçadas d s metros de ambos os lados, com
sgotos nos logares necessarios.
. S 2,. Se o terreno for do Estado,será obrigado aos di-
s concerlos quem o occupar. .
" Art. 42. E' obrigação dos fnzendeiros e proprietarios
zer e conservar as pontes que ligam os caminhos de ser-
i.dão publica, dentro de suas propriedades. não tendo
s p,>ntes mais de oito mdros de extensão: mulla de 30~.
, .Art. 43. Quando os cnminhos forem de alguns 010-
adllres P. nlio estr'ada publicn. s,io os mesmos obrig-arlos
. cnllcerlal~os. pilg'as as despezas na proporç,io das te$ta-
~s rle cnda um delles. CJuando um só as fizer. o qual co-
rariÍ pela c~nta que apresenlar com recibo dos.lrabalha-
res.
... Art. H. E' permittido, para construcção ou conser-

açilo tle pontes,o corle de madeira e eXlracção de pedras
os terr~nos de proprip.uade ainda mesmo particular, in-
!TInizando-se aos proprietarios do justo vulor daq uellas;

os que se oppuzerem,mulla de 1O~000 a 30;<;000, além da
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do fiscal, e S6m ler sirlo o lognr concerlirlo pél0
dente ela ~nmlra, ~P,rá 'nultadr) 0.m 1()~ pl~lo fiscnl.
. AI"l. :!9, O ,llln!ladnr que fizer' nllnhnlll')lllil C

n'l nn pln~() d~ rua ou POV'l:lç;in, ou ele modo que o
dIque a r1lrr.cl;nl) dn rua, lilr~.1) ou praça. mi'l 'ous
ndvprtl~nein dI) fiscnl. será multado em 10" além ülQ
desl'eita il t.lbra á 51HI custa, . ' • e

Art 30, l'in fültn do nli~ll11r1or. f1 prp.sirlp.nte'<õa
mnra. nomeara ljUem o substltun, percebendo ames
saluno, ~ ."

Arl. 31. As ruas que tiverem de abrir~se 'terão
metros dp; largura; os becos, somente 5 metros: .nlü'llll
15:; ao alinhador ou ao fiscal. ,:

CAPITULO IH ,
DAS CO:;STRUCÇÕES DE CASAS, ESTRAD.\S E AQUEDUCT03

Art, 32. Ningur.m podp.rá erliflcar casas" ~'úli
quer .outro erli~cio.sem lice~ça cio presidente da ca",a
cn;n Infr)rnlllçaO do respectl vo fiscal de estar <> 100'8,
go: multn de 10~. ',O ?

Ar't 3;~ ConcNlida n licp.nça, terá o propriétar
prnz'l de U!Onllnl) para edificar. e n;io o filzen,\o
mais um nnnn par,! edificar. df'ntro1 de SP.\J percurJ
gan:ln prtr e:iS'! nnno 20;), e findo os dous ann,i:i n
du edificado, será o lagar declal'alio devoluta e',:con
do a quem o requerer ' :>
_ Art. 34. Nenhuma casa será construida' .em p.

çoes, com menos de desoito palmos de pé direito,
de 2;';000, além de fazer a casa conforme précel
presente artigo... i:"::<

Art. 33. E' prohibido fazerem-se cercas tde
ra na frente das runs e praç:ls r1estn cidnrlé :.mu t
1;,>000pnr cnda dous metros annualmente, à(" ;'
lOoli:la. , ".

~ I.. Nr.:;sa di"f'osiç:in Í'lr.luPIl1-s'~ ns cerc .
mentl~ existentes, .fin,fl) n pl'ilzn de U1n <lIm') que.;é c
dido para sPI'I~m dp.!Ilnlidas. .' t;

S:.V Sf) UlI1 individu') "btivp.r lic,'nça pri'ra
u:na C/Ha I-! fJwr a I'r':lILe.rn!n lr Ih qu.! Ih:! roi \CO
011, prl,f"'rá tiJjwr o re.italltl~ l;n'n 11.11 lI1Ul'Ode 18 p.
de pérlireitn. CWIl p,rti1:iejiln:-Jllil:i. nu cornüm.g
flcnndn o logar oecllpnd, por jardim. ,,-:

Arl. 36. Niio lIavpriÍ c'lIcess;io de mais~de'
mos para cada casa. poJenuo porem ser cónce i
mesmo individuo quantas posses requerer,'p'àga
licença da cada uma, ',.
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p'1rrla'rla nvtdeit'a ou pedras, que em
empregadas. ~

Art. 4,j. Os concertos nilS ruas dl)s arraiaés
corno os dils estradas em terrenos pertencentes a~s
mos, serão feito:; p.:llos moradores desles, conforme
cular. do gov!,!rno provincia\ d.e 6 de junhQ de 1845
pre 1lJspecClOnados pelos JUIzes de paz e fi~ciles:'
de 10~.

CAPITULO Ir

aos ~IATOS, ROÇAS E PASTOS

., ~.. .."-
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'e segurança 011 dUl'nçilo: multa de 10~ a 20'000 e o
rn nil rp.inc'irip.ncia.
9 2.• QUiln'in o; visinhos re ~iprncl)S nün se accor-
ema'ni;ilvel'n'~nle sobrA n qUillid'1de do lllpumc ou
;1irP.~(;.i1, p:'ldp.l'ú ll'nil rins Pil;'l~s l~ili1r a oulra para,
Ilu.lil~nciil do juiz ri~ paz, nl)mcnr cada uma s~u lou-
ri e a'nb 15 U'n terceiro paril, eln caso de empatA, de.'r, i1fim d0:; rnes'n1S de~igllllrern a flnlureza do lapume
a direcç:io. I:lvran'(o-se dA. ludo um termo.
~ 3.• Na f;l1tn d~ C()mpnl'AI:iIO'~ntn da. parle recu-
le, njuiz nnm~arcl com a p<1fte pmsente na audiencia
'uvad,)s rie que trata o rélrélgrap~') Ilntecedenle. .
S 4.° aterro') rie que fula o ~ :'.0 dP,,;le artigo será
'rnadn polI) juiz d~ paz. pult)s louvarlos IJ partes in- .
sndils. e nelle se d,~tArmini1rá o lAmpo denlro rio qual

obrigadlls os visinhos confInantes a começar e a aca-o tllpume,
S 5.° Findo o prazo. m~rcado para começar a Obl'~,
'parte re~usante o nno tl\'er fCItO, á sun cusln. contl-
iI a ou:ra parle o lapume, formando uma conta COI'-

le, consignando sepnl'adamenle os jornaes, suslenlo
IrabalhàdOl'es e custo dos maleriaes, para haver da
e recusanle a somma do que lhe locar.
~ 6, ° A conta corrente, fIl'mar!a p- Ilssiq-nada. faz PI'O-
o caso verlente, e a parle conlraria não poderá alle-
senão erI'O de conla ou engano de somma.
S 7.• O que re..:usar-se ou por qualquer modo 0r-
r-se, será mulladoem 20,,000a 3Q~OOO,além das mms
s em que ti ver incorrido.
Arl. 50. Quando os lapumes de que trata o art, nn-
aente e seu'spnrilgraphos lorem enlre pl'Opriela rios
possuirem desigual numero de h~ctares de lerras,
ó" as despezas feilas repartidamenle ef!l -relação ao
'ero de hectares que g'oza rem do benefiCIO do tapume,
porção, quando não fOr deterO) inada amiga velmente,
.conjunctarnenledecidida pel~s louvados de.que trn-
paragrapho 2.• do mesmo artIgo.
Arl. 51. Os visin !los confinantes. fIcam obrigados á
ervação dos tapumes"na mesma proporção do artigo
cedenle, debaixo das mesmas proporções do art. 49 e
'paragraphos.
Arl. 52. A .diviséio enll'e chacal'as e quinlaes nas
ações ou denlro das sesmarias da camara será' fei-
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.I DA HYGIE1iE E S,\UDE PUBLIC,\,
Arl. 67. A camara pedirá ao governo da provincia

ou ao commissario vaccinador a vaccina, e nomeará nus
freguezias e districtos do municipio um vaccinador e
este r.lrá constar por edi,taes o dia, hora e lagar em que
vãccinará ..
:' Arl. 68. Todo o chefe de familia,preceptor ou tutor.

feito o annuncio de que lrala o artigo anlecedente, será.
obrigado por si, seus fámulos e subordinados, a compa-
.recer para lal fim. sob pena de multa de 2~OOO de cada
pessoa que se verificar não hou ver sido vaccinada.

~: Arl. 69.. Oito diàs depois de vaccinados, compare-
cerão d(~ novo para serem examinados pelo vaccinador (

'e tambem para se tirar pus vaccinico para a propagação:
multa de lliOOO por cada pessoa que faltar. ,

.Art. ,70, Haverá para esse fim um livro tim18cido
peJa carnara, n'umerarlo e rub.icado pelo'presidente. no
qual deverá ser feita a escripturação dos nomes dos vac-
cinados, para dest'arto regularisar-~e o disposto nos 81'-
~igos ,antecedentes. ' .

DOS RIOS. CaRnEGaS E: rO~TES

Arl. 60. E' prohibida a pesca por meio d,... parys,
'dynamites e nas desflvns : multa de ,50.:;,
, Art. 61; E' prohibido es~ancar-se os rios e corregos
das povoaçoes: multa de 30;5.
, Art, 62 E' prohihido sujar-se as aguas de uso pu-
blico e particn!ar: multa de lO" a 30~t
, Art. 63. Emquanto a camara não encanar as aguns
'potaveis, serãa estas divididas pelos mOl'adores das P,l-
voações,sem que um s,:) chame a seu uso toda ou grande
parte dellas: multa de 5:,000. '

Arl. 64. E' prohibibo lançar-se nos rios e corregos
lixo, entulho e animaes mortos: multa de 311~.

Art. 65. Quando os reO'os passarem pelos quintaes,
seus donos não poderão prol\ibir fIue aquelle que seservir
,da agua os concerte, podendo poré'm faze l-o a sua custa:
'multa de 5~OOO,

Art. 66. E' prohibido queimar, roçar ou devaSS,1r
matos dos ,lerrenos adjacentes ás nascentes d'agua pala-
'vel das povoações: multa de 30tl.

CAPITULO VI

, .,
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C..••PITULO V
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la, com igualdade pelos morü,iorl's confinn nles, os ~u
'ficam tambem sUjeitos ás pellas do art. 49 e se"tisp.

graphos. ' . ':
Arl. 53. Entenrle-se por tapumes, feeho50u 'cer

cercado de mndeira a prull'lo ou horizontal, cava 'VII
ou muro, o qual cercado sAja de altura de 8 palmos' o
nizado ~e modo sufficienl.e para obstar íl enlradade qu
quer um ma I. . . ,

ArL. 54. Quando o proprietario de terras de êul
50ffrer prejuizo de criações de outrem, o dono das di
criações sel';\ obrigado a pagar ao proprietario tod
prejuizo soffrido em s!las cultura~ ; quando para ,e'sse
as parles não se accordarem amigavelmente, aparie
cusante poderá ser citada para comparecer em.auêr
cia do juiz de paz, afim de que alli cada urna dellas
meie um arbitro para ir á roça ou plantação eSlraDa
e orçar o prejuizo causado. ' I o

Ar!. 55. Os que desfizerem obras. ou arrtilna
serviços a lheios, serão multados em 10,,000 e no dobr
reincidencia., . .

Arl. 56, E' prohibido lira r-se madeira eili lerr
do patrimonio, sem licença da calOara: multa de 10
oito dias de prisão.

Arl. 57. E' prohibido lançar-se fogo nos lerreno~
palrimonio do Eslado ou de particulal'es: multa d
além de incorrerem os infl'actores nas penas do a
2.' da lei n. 601 de 18 de setembro de 1850. . .. ".

, ' . -:}

Arl. 58. E' prohibido cl'iações nas roç'as:~efp.
alheios: aquellas que alli forem enconlradas, sendo
sados seus donos pela primeira vez e não lomàóao
videncias, serão esles mulladüs na Tzão rie 4:;000 p6

. animal vaccum, cavallar ou muar, e de 2~OOO po.r
animal suino, lanigero ou caprino e senio reculhijlo
curral do concelho; n50 sendo procuradas no p'rtl
48 horas marcado em edilal pelo fiscal, serão ,veníll
em hnsta publica. e o resultado, depoi~ (~e satisf~ita
despezas, será recolhido ao cofre mUnicipal. ~ '.

S' unico. Quand~ o Jane) do Ilnimal pr()ri~rfil-
48 horas, lhe será entreg~lC, depois de pagara mu
despezas que fizerem os ditos ammaes. '. .

Arl. 59. E' prohibido rieixilr-se porteiras aberta
maneira quo as ícriações affendam as roças e, plantaç
alheias; multa de 5~OOO. V"", •

I •.

,[

•



-.682 -
". . ~~'"
Árt. 71. O vaccinnr\or será n0mrodo pela c

seno? de preft~rencia escolhidos o;, medicos'¥:.P.
ceuLJCos.Arl. 72. No caso de nppnrecer variola nestn c
OU seus orraiaes. a carnara escolherá um lo'gnr,ft
povoado parn ser'vir rle lazarelO. e obri~llrá os vnti
a se lransportal';'OI para ahi, atJ complctl\ restati
mento: multa de 50'. ; r

Art. 73. Mortos os vnriolosos. não serão ente
nos cerniterios publicos: mulla ~Ic lOO~. °l'i

Arl. 74: A carnal'a fornecera medIcamentos"
bres alilcados de variola, podendo recorrer ao" g
pr.ra auxiliai-a. . . .', .

Art. 75. No caso rle epidemia, a camara côn
um medico para tralar dos pobl'es. . ::'
. Art. 76. A'quelles que curarem por '(CltIÇOe

sobrenaturaes: multa rle ;)O~. .
Arl. 77. E' pl'ohibirlo dizer-se inspirl1dà por

cias divinas e predizer o full.ro por meios sup~rstro
.penas,as do arli~o antec~rl.enle. . ..•

Art. 78. E' só permlttlda neste mUnlClplO 'a
são de pha rmaceutica aos di plomad0s e Iice!);~iàô
registraram seus diplomas na camara, paganqo
pecti vo registro 5:;000: mu \la de 50~. ""

Arl. 79. E' prohibitla a venlia de gen~ros~«.
pidos e c1nteriorados: multa de 30~ e destruição do
mos pelo fiscal.' ". . ",-.

Art. 80. E' prohib~do ~os habi~a~te~,d~?t~ ç
povoações depositllf o Ilx(), Immundlcle e aO\!TIaQ
tos nas ruas e prosas: multa de 10;;. " ,°1

CAPITULO VII . ° ,',.
, J

• ."'Il0

D.~ MOR-'L E SEGURANÇ.~ PUBLlC~ ~ ".:

Art. 81. E' prohibido nos povoados dansas
ques. cateretês e outros onde se façam gran9~s. a
ras: multa de 10;'; ao duno rio casa e de 2~000,a c
'soa a\li encontrada e mais 2 dias de cadêa: :~r"

. "Art 82. E' prohibido nos povoados, igreja~
lerios,os quartos a defuntos,rezanrio-se em V~Z}l
ta de 20~ ao dono da casa, além de ser desf~lto.!>'a;

. mento' pelo autoridacle policial, á qual recorrerá o
Arl. 83.' São prohilJitlaslls f'1lia:; de reis;'çh

esmolar-se neste municipio. sem lil-ença da c~m
seu presidente: multa de 50;'. " 1

Art. 8.\. Aquelles que ombriagarem-se e o• 41'),., ••

•

" '
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do ot}'enderem 11 moral com palavras obscenas, gestos
u acçoes, pagarão a multa de tO~, serão recolhidos á'
adêa por doze il vinte e quatro horas, e disso dará o ns-
I parte á autoridade policial, com () nllme dos testemu-

has, rara ser assignado pelo:; infractores UClI termo de
em viver. .
. Arl. 85. Sã~ prol1ibir1os, nns tavernas, ajuntamentos

c'pes:;ons, depOIS de nove horas da nOIte: mult.a ao donoa taverna, de 10~ 'o (in 2~00() ags circumstantp:;.
: Art. 86. E' prohibirl,)jngarje nas tavernas ou em
o'álquer logar, jogos de parada: multa de 20;> 'ao dono
iJ casa c de 5;;000 aos jogadore:".
, Art. 87. Aque,lle que ~or encontrarlo jognndo com
enores ou escravlsados, alemda multa do artiero ante-

e(1ente, sofrrerá a pena de oito dias de prisno. o
Arl. 88. E' prohibido ter-se na:; povoaçõ/'s eeroas

avallos inteiros e touros: multa de 2;;000 aos dongs d~
àda um desses animaes.

. S unico. Se não ~ sonber quem seja o dono de taes
nimaes. seriiü elle:; r"colhidos ao curl'nl no concelho e,
o fim ele 48 horns, r;recedendn annuncio:; por editaes,
erão arrematados em ha:;tu pllblicn c o resultado, tira-
as as despezas, irá para o cofre municipal. .

CAPITULO VIII
MEDID.\S PREVE:'íTlV.~S DE DUI:'íO

I 'Ai'l.. 89. E' prohibido o 1150 de armas offensi vn's den-
O lia Cidade e pO"oações do municipio: multa de 50-;;.
Iceptuam-se:

• 1.0 "Os viandantes.
',,2,' Os carreiras e tropeiros, que poderão trazer ra-

as de .ponta (Iurante o seu serviço.
;' ".3.° Os trabalhadores de roça, emquanto cstiverém
a.acção de trabalhar.
.:.4.°, As. ~utoridades.e off~cines de justiça, emquan-

o'.no exerClCIO de suas luncçoes.
'~'~rl. 90. São armas.offensivas, cujo uso é prohibido:
avtnote, re\',:olver, lHS\ola, garrncha ou outra qual-
~er arma de log? que posso estar occulta, faca de pon-
, punh~1. sovelao, rel1e, espadu3, sabres, azaguia, lan-
~"' .fOU(;lOlia, chuços ou qualquer in:;tl"Umento per-
urante.

PARTE. 1.'
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ArL !H. E' prohibido montar-se animaes bravos
rUlls e praças: multa de 10i?; na mesma multa .ineor
nquelle que gal!opar ~n.imaes na .., ruas e praças.

ArL 92, E prohlbldo razor-:,e excllvações 'de u
quer natureza nas ruas o prUI,as, sem licença do fi~
multa de 10,,000' , ca
. Art. 93. E' prohibido estabelecer-se qualque~ ti

br!ca de plll vara, fog'os artiticiaes e materiéls combu 1
velsdpntro das povoaçÕI~s: multa de 10~000: .',' S
. Art. .94.. E' ~rohibido f~zer-se nos t;~rrenos'jpu

co:; foçn:>, ~allo:> 01I arma'ltllws de qualquer especi
multa de 10",000, além de entupil-os e of!stazcl-os

~rt. 95. Sempre que os sinos derem siO'nal. e I
cendlo, os officiaes de qualquer omcio serão °cibri;"à
a concorrer para extlnguil-o: multa. de '2~000 ~a
da um. '.'rr

Art. 96.. 05 sachris.tlies e os ~ar~ereiros serão"obr
gados a dar slgnal nos SlO03 das Igrejas e cadêa : 'muI
do 10,,000. :. "

A_rt. 97. E' proh.ibido tclr.s~ nas ruas, praças'~ p.
tas, caes e outros anlmaes bra VIOS, de modo que' p
sl'Irn olTencler alguem: multa de 10~OOO,p'ldendo o an
mnl ~er morto por aquelle a quem olf:lnuer ou tiver'"
gredllio. "

Art. 98. E' prnhibirlo ter-se nas ruas de quàlqu
povoação do municiplO, porcos, cães, cabritos :'P"'m
de 5~000 por cada animal encontrado, exceptuand

9 1.. 05 ciles dogues in()tr~nsivos, cabras de I
os quaes trarãocolleiras vermelhas e peias aos íiés.

Art. 99. Os animaes cujo proprletario fàr.ig
do serão recolhidos ao curral do concelho e arrem
dos: se tl)rem cães, serão mortos pelo fisca I, por bóIa
strychinina. ,,:~>';

Art. 100. E' prohibido soltar-se animaes danlOa
nas ruas e praças das povoações, bem corno em e"tra
me:l'n') parlicul:trp.s: 'llulla dI! 50<')1)00,p/dendo o:an'j
s,er m'Jrto por qualquer pessoa, sendo a isso obriga
,1iSt:a I. , ' ' .. f '
, Art. 101. E' prohibirio levantar andaimes e entrilli
as ruas e praças de tran.,ilo publiCO, sem que {iâ.ra
obtenha licença rio fiscal, c()m as providencias 'néce5
rias: rllulla de IlJ~OOO.' , '-:'~

Art. 102. E' prntllbido a'11arrar-s~ animans nas go
tllS rins casas ou nos lagares de transilo habilual':;mu'
de 5~000.

Art. lú3. E' prohibido queimar-se roças

- 6.8.3 -

sem o competente aceiro: multa de 30tlOaO, além da 5a-
tisfacão pecunioria do damno causndo. '
- Árt. 10-4. E' prohibido conduzir. sem guia, carros
puchados por bois ou cavallos, pelas ruas: multa de
5~000. ,

Art. 105. E' prohibid~ entrar car~o"s .cantando nas
ruas destâ cidade e povoaçoes do mUlJlClplO: multa de
...... com obrigação de fazer parar o canto. .'
.' ..\rl. 106. E' prohibido queimar fogos artlfic.laes
entre aO'O'lomeração de povo; a pessoa que os esLlver
.queirnaOnodose apartará do meio do povo para um lngar
(listante, nlio inclinando-o' para o lado do povo ou casa:
muIta de 30~000.

Art. 107. Não se consentirá quo crianças ou peg.
soas embriagadas queimem os fogos: multa de 30l; ao
dono dos mesmos,

Ar!. 108. E' prohibido nas povoações, ou estradas
publicas, puxar madeir,l a rasto, sem carl'etáo ou zorra;
multa de 10~, '

Art. 109. E' prohibido espancar-se animaes mansos,
'ou cortar-lhes as crinas ou caudas; multa de 30<';.
, Ar!. 1tO. E' prohibido I'asg-ar, inutilisar .ou arran-
car editaes que, por ordem de qualquer autoridade, fo-
rem affixados : multa de 30;';.

Art. 111. E' prohibido escrever disticos ou lett~a.5
nas portas ou paredes, em atrronta aos donos ou inqUl.l1-
nos, ou suja l-as comimmundicies; multa de 30:> e O1to
dias'de prisão. ,
~', Arl. 112. Notempo de carestia é prohibido.atraveg.'
~ilr viveres com o fim de revendel-os, sendo nesta occa-
sião os vendedores obrigaclos a descarregarl-os n03 lo-
gares que a camara deSignar, por espaço de 3 hl)ras,
para serem vendidos por miudo ao publico: multa de
lO;,>ao vendedor.e ao compral10r por atacado.
_ Út. t I~. E' prohibido empregar-se animaes ~Iheios
em CJualquer serviço, ou montai-os sem consentImento
do dono: multa de 30<';e oito dias de prisão.
, :\rt. 114. E" prohíbido, de noit.e, le~antar-~e. gorila-
fias nas ruas ou praças. sem necessldade ou utilidade;
multa de 301)000 e oito dias de prisão.

Art. 115. E' prohibido entrar-se nos quintaes e fun-
dos de casas, roças ou plantações, sem licença de seus
donos i ,multa de 101')000.

~~i~,'..,
".
~,
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Art. 116. E' prohibido' abrir-se janeíi~- ~~:
ent.re:duas casas, de maneira 'que devassem-se .. rg.0
mente: .multa de 10;',!OlJOe obrigação de tapál~âs~

CAPITULO IX

D.\ AFERIÇÃ.O ,

, Ar~, 117. A a!eriç;io de pesos, medidas e'!bal
será feILa porpadroe.s da call1ara, conforme o dispõ~~
lei n. 1I57,de .26 de'Junho de 1862 e decretos os. ;SÓâ
5169.de 18 de setembro e 11 de dezembro de, 1872

. Art: 118. Tod?s os negociantes de qualquer'es
botlCanos, fazendeiros e 'todo aquello quo tbrnecf
neros ao consumo, quer po[' alacado, quer no varé'!)
rão os P~gOS e !TIedidas do systema decimal; müilâld
por ca~a especIe,de pesos que não ~iverern, conforme

.. profissao determInar-lhes a necessidade " .
.. , " '''fi'. Art. 1.19: A camara pedirá ao governo ospadt'

tera um. alerldo.r afiançado, podendo, se julgar'ide va
lagem, !ncumb[r da ali3rição ao procurador, salisfãze
e!!le o cilsf?Oslo no decreto n. 5089, e ma rca rá annu I
te por edllaes os prazos para cada freO'uezia deri~~
quaes será feita a aferição. b, f :j
, i,\rl. 120. Os p~sos são os seO'uintes: metr6 .
mulllplos, e sUbmult[plos, base deo lodas as. 1I1e ia
near.es; litro,' com suas subdivisões e mulliplos
medld~s de capacidade; kilogramma, suas ,subd'f
e mul~lplos, peso legal' , .
-[. ~rl: 121. Ninguem poderá recusar .ou .00
qu~lquer fórm.a .que seus pesos e medidàs '.sejá
dl)s :. multa de 230lJO, além das mais penas e'rii'que
rer pela lei geral. . . ". ~
. Art., 1~2. N,inguein poderá vender por me:dlU

não eSleJam afendas: multa 305000 .; "',
': Arl. 123. A cnmara marcará a porcerilaclelii' .
ndor. .' .~.,!~

Arl. 12-1.• 'ppla llferição de se cnbrará :'.: H
S .1.. D~ cada melro, 2";000.
~ 2.' Pelo lilro e suas subdivisões, 2;j000."
~ 3,. Por cada'mulliplo de Iilro l;'~OOO:''''
~ 4.. Pelo kilogramma e suas subdivisões,

"9 '5.. Por cada 'multiplo de 10 kilogramma; ,li
. ~ 6.. Por cada balança, 2";000 '. f.>';;X.
.Ar!. 12.5. Se o~ pesos, medidas e balança'sl.'d

afendos, forem falSificados, ou se o neO'ociante' ~
os pesos e.medidas aferidos e comprar 'e vende~'

~.
' ..
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se med'idas falsi'1cados: multa de 30t>otJOe oito dias
e prisão. . . .'. :. . , .
. Arl. 126. 05 fiscaes trimestralmente vlsllarão as C11-
5 de negocio e examinarão os pesos e medidas; aquEJIl~
ue recusar mostrai' seus pesos e balanças ao fiscal sera
ultado em 30,,000.

CAPITULO X
DO CORTE DE G.\DO 1

.' Art. 127.. Na primeira sessão da eamara, lodos os
rinos, será arrematado o .corte de gado, sendo na cidilde
or 20;J e nas mais povoações por 10;J.. .
. Ar!. 128. Aquelle que arremalar, não poderá del-
~r de fornecer carne ao consumo, ao menos todos os sab-
'adas : multa de 6;'; por cada falla ..

Arl. 129. Ernlluanto Ilão for arremalado o corte de
gado, quem quizer mat~r pagará por cada rez 2~, na
idade, e I~ nas povúaçoes. .

Art. 130, Todo o gado destinado ao.co['le ser.a exa-
minado pelo fiscal, que declarará se pod~ ou nua ser
orla a rez : mulla de 5~ áquelle que a nao levar pdra
ar inspeccionada pelo fiscal. .
" Arl. 131 Depois de arrema.lado o corle. qualquer
êssoa poderá obaler rezes, depOIS de lei-as .apresenlado
ao fisca I, devendo a mesma pess<?a pagar por ~ada ca-
eça. 2:1;na cidade e 1'1).nas .de,lIals .po\'oaçoes, .lOdo per-.
encer ao arremarante o imposto supra. . .

Art. 132. A eamara designa~á. o log~r ~o maladouro,
'como deve ser feiLo esse serviço; 'ao lDrraclol', mulla'
e 30:; e oito dias de .pri.s~o. . ' .

CAPITULO. XI
DOS BENS DO EVENTO, .

~ A['l 133, Todo'o animal \raccum, cavallar ou muar,
úando \aO'ar pelo munici pio, sem se verificar "lI .quem
êrlence, ~erá considerado bem do evenlo. . .'
;'. Arl. 134. O.gado vaccum, cavallar 0!1 m.uar que fôr
pprehendido,"será entregue a um depOSitaria nomeado
elo p['esidenle da camara. . .
.. Arl. 13.). Logo que fo~ 'apprehend!do qualquer des~

ses aninlans. 'se pro~ederáa arremalaçao delles, antece-
nendo lO dias de ediaes' a essa .arremalação, que será pre-n..... ~. . .:
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S I.L' De licenca para construir ccmilerios particu-
Bres.30~. . .. ti 15. De licença para edlfi9.ar cada um predlo nas
Qvoaçõp.S, 5:;;.S 16 De licença pa~a tr-r vacca de leite solta nas po-
aações, 2;';por cada cabeça. _' .

Arl. 1.\0. ,\ camJ.ra ta!nbem cobrara mUls os seguln-
es impostos:. S l.. De cu\la. ~n~scate de fazenda~, armarinlJos,
orarlores no muolclplO, 50~; s~mdo de lora, 10U:;.

S 2.' De cnda mascnte de joias estrangeiras e obje-
tos de ourivesnrin e relojoarin, 30:;.

~ 3.. Sendo as joiu5 nacioones, lOS.
~ 4.' 'De cnda retratista ou dentista. 40';).

. ~ 5. De cada mnscate de nrreios, ferragens, calça-
(lo, clwpéos e quio'luilharias, 20:;; .. S 6.. De Cfl~a. noite cl~ ~s.pectaculos publtcos, não

ndo em beneficIO do mU!l!ClpIO, 20~, .'S 7.. De cnda caldeireiro que venJer obJeetos em
mascnteação, 10;;. . ...S 8.. De cada mulndeiro, 200;'; sendo do muolcl[llO,
00:;000.. ~ 9.. De cnda titulo que se registrnr na camara, 2~.

~ 10. De cadn medico, 10~.
~ 11. De cadn tabell ião e escri v;io de orphnes, 1O~.
~ 12. De cada escrivão de paz, 5~,
~ 13. Decada escriptorio de advo~ado._10~. .

. ~ 14. De qualquer empregado publiCO oao espeCifi-
cado nestns postu raso quer por nomeação do gove1'llo ge-
ai, quer do provincial, que Lenha ordenado ou emolu-

mentos, 5~ÚOO.
: ~ 15. De cada advo~a.d~ de fora do ~u.nici~io que.

~ier advogar n~ste mUl1lClplO, quer no Civil, ~r1me ou
{a'zer delezn no jury, 200~.
J~ S 16. De cada moinho nos povoados, 6;'};O:lS fazen-
uas, 211. . •" ~ 17. De cada engenho de serrnr madell'a. 10~
. :. '.~ 18. De cada engenho C?ode se fabrique rapadura
é.assucnr, senno pnra negocIo, 8&.
. ~ 19. Se fnbricnr agunrdente, 10;1.
,~ ~ 20. Sende) movido por ngua, 1&;'.
. ~ 21. De cada engen ho de soccn r café, 20,.,.
" S 22. De.caJu ripes,ou dous monjollos de soccar ca-
f~,20~. .

CAPITULO XII
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sidida.pelo'presidef!le da' camara e es~riplUr~('I~'
cretarlO, A preenchIdas estas formulas, se proced c'J.l.
rematação Independente de avaliação. . :~ra

Art.. 136. Co.ncluida a arrematação, o' arre' .
recebera uma gUla para fazer o pagamento ao ~8t
dor. da c~mara, de quem receberá o respectivo Pt oe
a~slgnara termo d.e arrematação, do qual sé lhe d

a1ã
pIa para lhe servir de documento. ar

Arl. 13~. Se no acto da arrematação a) 'a::'
dono do anlm~l, poderá justificar com tres tJsle rer.e
perante ~ presIdente da camara seu direito o qu .rqun
~ummarlamente; e.justificando o dono o seu. dir~~
será entregue o uOlmal,pagando as despezas fdtas. 0,

Art 138. O producto da arremataçêlo será rEm
camara. " ,

D.\ RE::i'DA. MUSICIPAL

Art. 139. A camara cobrará: . :'.:~.
~ 1.. De cada licença para abril' casa de' ~'egoc

generos da terra, lO:), ;,.
~ 2.'. De licença para abrir casa onde. se:"ve

generos da terra -e molhados. 20:;5. . .,
" . ~ 3.' .Delicença para abrir casa.ondese
fazendas seccns, ferrngens e molhados 40~ "se
drogns medicinaes, 60,.,. .'..:} '1

~ 4.' De cada licença para abrir botica '20 .
~ 5.' De licença pnra abrir.llOtel, casa deJpá.

talagem, com ou sem tabole ta 40~. .:
. S 6.' De }jcença para ab~ir casas de jogos ~p'e

tidos e botequ lOS, 60:). ". ~
. ~ 7.' ~e licença par~ nbrir: casa ou loja de.cal}

reI,ro, barbeIro, sapateIro, ferreIro ou outra'qualij
tlcll1n, 30~. ~~.'

~ 8.' l?e licença para fabrica folJ'os a'~tiiící
logares deslgn:ldos, 20,.,. . .o . ..•.•' ..

S 9.' De licença para vender bilheteS';de:l
2Q0,.,000. . . . " - f'

, ~ 1.0. De licença para ter pasto de nluguel.~
povoaçoes, que~ fora, 6~, excepto os ranchéir'b"_

.. ~ 1~. 'De 1.lcençn pnra t~r ran9ho de.lroPil, i
~ 12,. De Itcença para tirar reiS, sahir com

las e.pedlr es~ola para qualquer invocaçáo:'50~.
~ 13, De lIcença para uso lia armas defeias,
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~ 21. De cada casa onde se vendam ou concertem-
relogios, 1O~.
~ 22. De cada engenheiro ou agrimensor que façn

. qualquer medição no municipio, 1.0-:;. .,
~ 23, O:; quI'! fOfn!~cere;n c9mldas por P!eVl~ nJuste,

. dia ria ou mensalmente, nesta CIdade, pagarao ° Imposto

. de 20~ e nas demais,povoações, 10;;.

CAPITULO XIII
DO FUNDO DE ElIA~CIPAÇÃO

Art. 142. Todos os ann05,na ultima sessão da cama-
ra libertará esta os escravos que puLier,e para esse f~ndo

, se 'arrecadará pelo " procurador da camara os se5'umtes
, impostos:

1. De cada escravo da cidade, 2,,; sendo mulher, 1~.
2.~ De cada escl'Uvo dos outros povoarias, I;'); sendo

mulher, 500 réis.
3.. Dos escravos de fazendas, 500 réis; senuo mu-

lher, 250 réis.
Art. 143. Este imposto será pago pelo senhor do es-

cravo ou depositaria, até ao dia 1.. de junho, ,endo pre-
viamente avisados: multa de .;~.

Ar!. 144. Nenhuma p()['cúnlagem perceberá o pro-
, 'curíldol' por essa arrecadaç<'io. . .
. Ar!. 1-\5, A camara pedirá ao go\'erno da prOVlnCla
que mande o collector todos os annos, até ao dia I:" de
março, lhe dar a matricula de todos os escravos eXlsten-

.. tes no municipio. , " .
' 'Ar!. 146, A libertação se regulará pela mnnelra es-
'tabelecida nas leis de 28 de setembro de 1871 e 1885 e
'.seus regu la mentos. .
", Ar!. 14.7. A camara receberá donatIVos para o fun-
do de emancipação e nomeílrá comlllissões que promo-
: vam angariar donativos e cartas de liberdade.

CAPITULO XIY
DISPOSiÇÕES GERAES

, 'Ar!. 148. O secretario.além do ordenado que vencer
pelo artigo 13t das posluras da Ponte N:)va, tel'á :

S L., De cadn aI val'n de licença, I;';. .
S' 2.. De, ca~a alte~tado que for pedido á 9amara.

2~500. Serão porem gralls os allestados de venCimentos
.. de autoridades civis e ecclesiasticus,

S 3.. De cada registro que fizer, 2\;.
•

,.
/ '.

~'23 .. De cada comprador de partidas de fJ~o
ou capados. 50;,;.' .. '" '

~ 24, !od.o o proprieta('i? ou in.quilino paiara.
cilda c~~a nll clliade, 3;';, e nas demaiS povoações, 23.

~ ,_o. De cada ag:~nte.d!-l casa de com!lIissào', do'
zenda~, molhados, a rrna ('rnho, ferragens e de qual u
outra que receba generos á commi:)sri.o por atacado %
como acções de sociedades, 5;;; ')~ e

Arl. 141. A camara cobrará mais: .
~ L" De carla vendedor de sal por atacado, 2$. .~ 2: De cada c~rro ou carrelão rle alugll~l, .2~~,
S 3. De cad~ plpote de aguardente de fora que s

vender neste mumclplO, I;';; multa de 5;; ao contravetito
~ 4," De cada lote de burros carregados de assuca

de fora que se vender neste municipio, 2,,000 ; multa d
5~ ao con tl'lH'en tal'. /.

~ 5.• De ca~a.c~rga de rapaduras de for.a qu"e,s
vender neste mUnlClplO, 2~; multn de 5;'. . l'

~ 6,' De cada tocador de harpa, realejo ou co'ussemelhante. 30;,;. '
~ 7,. De cada noite de eosmoram". tO". . '. "

. ,~. 8.' De carln caldeil'eiro oufunileiro de fora do'm
nlclplO. que exerça a industria transitoriamente, 3ú~.

~ 9,. De cada casa dejogo de bilhar, 20;>.
. ~ 10. De carla cas~ ou fabrica onde se faça cerveja
licores e quaesquer bebidas l)spirituosas, 10~. . .'

'~~ 11. Para fazer leilões em festas reliCJ'iosas, 1.03.
12. De cada empreiteiro de' obras'mechanicas 1
13. De cilda v~ndedor de santos, ':W~. . .;'.' ' ..

. ~ 14. De cada pIOtal' dH profissüo, 20". ••
, ~ 15: De cada official de qualquer offiGÍo que!'n
tlve.r lOJa ou casa onde exerça a officina, mílS que.tral)
lhe pelos officios de carpinteiro, pedreiro, rebocaélo~ .•.o
outro qualquer, 2~. ./;.
. . S 1'6: Para exercer neste municipio os car';os'.
JUIZ de ~Ireito, juiz municipal, juiz c()mmissario, pfólTI
tor publICO, collectol' geral ou provincial, 10ti\; se ace
mular dous cargos,20~. '1":

~ 17. De cada escrivão de col!ectoria, 5;; ; se'/accmular de ambas, 10::;1,' , . ,':"
. S I~. Para eXf>rcer o cargo de partidor, cÔntad

dlstnouldor.official de justiça.pol'teiro ou continuo, 5~.
' . ~ 19. Para servir de procurador da camara," se'cre-
, tarlO e advogado da mesma, lO". ' '"

.~. 20. De eada olaria onde se far.am telhas para n
, gOCIO, .5:tj. " ~; •

,.
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TITULO 1.°

]9,

faça imprimil', publicar e cOl'rer. Daua no palllcio da
r.resirlencia,da provincia'cie ~lin~s Geraes, nos cinco dias
() mez de outubro do Anna do Nascimento de.Noss0 Se-

nh0t' Jesus L:hristo de mil oitocentos;' e oitenla e sete,
seIllgesimo sexto da Independencia e do Imperia,

LUIZ EUG~NIO HORTA' BARBOS.\

Sellada e publicada nesta secretaria aos 14 de ja.:.
de t888. .

O secretar\o,
Francisco I.~id()Io Barbosa J.aat

DAS DISPOSIÇÕES GER.\ES

ArL. 1.. Contra venção ou infl'acção é toda Il acção
ou omissão' contraria ao determinado em qualquer ar-
tigo ou paragrapho destas posturas .
.' Art. 2.. O anno municipal será contado de janeiro
a dezembro.
: Ai't. 3. E' reincidente o contraventor que já hou-
ver sido condemnado neste municipio, por nelle haver
commeUido a mesma illfracção. .

, Art. 4.. Quando qualquer artigo destas posturas
cç>ntiver mais de uma disposição, o',emprego das pala-
yras - multa, prisão ou obrigação de fazer, ou de

ão fazer, sujeita o contra ventar á pena pela infracção
oe cada uma de suas disp05ições, salvo se no mesmo ar-
ligo o .contrario fôr determinado.

,. Art. 5.. Quando nestas posturas se impõe a neces-
sidade de licença, sem que se declal'e a quem deve ser
ser p.edida, enlende-se que é ao presidente da camara.
:Q.l1.oecisão do presidente, podem os que se sentirem ag-
gravados recorrer á camara, expondo os motivos do ag-
gravo em sua petição '
. Art 6.. As quantias pel'tencen tes ao cofre m un ici-

p'al !lerão recebidas pelo procurador da carnara, pelos.
a's.-entes t1scaes nos respeClt \'os.districtos, ou pelo fisca I
eral do districto da cidade, quando para isso tiver

ordem.
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Art. 7" Quando nestas posturas se impõe a o
r,ão de fazer ou desfazer •.serão assignadas24 .nora
dar-se principio e um pr~zo ramavel. par~. ~u
mação.; e nlÍo sendo curnpl'lria a àetermll1açao,~,o:J
paz mandará fazer ou desfazer á custa do obrigad
excpdeudo su~ irnpol'tanc:ia a 100;:;.

A camara habilitará ao ~rocurador na cidade
aCTentes:'fiscaes nos respecti vos d istrictos, para p
d~speza' e jornaes, em tempo e segundo Ó. co
loca L

Art: 8.. As ad vertencias a pessoas, determi
para cumprimento de' al.g~rna postura ou p~~(ura
rão feitas por ordem, do JUIZ de paz. pelo eSCrivão
ctivo, ou qualquer. omcial de, justi~a,. que 'passará
dão. quando não tiver obe~ecldo a 1O~Il:naça..0dO/!is

.Art. 9.. Os agentes lIscaes partlciparao a9 fi
esta rio de sua administração de leis, as pre.varicaçõ
neCT\iCTenciados empregados, e as contravenções'
dere~ em seus respectivos districtos. . .

O fiscal, colliglOdo essas informações, e addici
do-lhes as observações relativas ao seu di~triéio
um reLataria que apresentará á camara no t.~'d!a
são ordinaria. . . ~

O fiscaL, ou ag~nte fiscal que fór negLigen~e.n<
primento deste artigo, soITrerá a multa de 15~a

Art. 10. As penas estubeleci~as ~estas ..pqstl!
i3entam o contra ventor da ODrigaçao. de . saÍ!
damno que da contravenção resultar .. ' ',,. •

. Art. It. A camara poderà autorisar. o pre
a despender no intervallo de cada sessão ordi
quantia que julgar conveniente. . ',' .

Art. 12. Se um individuo houver comme li
de uma infracção, na mesma occasião, podera I se
demnado no mesmo processo em todas as penas e
houver incorrido. ," ,.
, Art. 13 Quando nestas posturas se esta1;>eJec
.nimo e o maximo das penas, o medio será tomad
os dous termos dados, sommando-se as duas ,qu
des, e appLicando-se a metade, '. . . :.

Art. 14. O infractol' qne não tiver bensne
para pagar a mulLa.e custas em que fôr cond~~pa
.cuLtar, aLheiar ou dlspuzer ~os bens que POS~UI'l
rá pena de prisão por oito dias e a de 15 na, r~l\nCl,

Será, porém, soLto logo que mostrar ha~er pa
Art. 15. Quando os fiseaes sahirem em corre

farão em companhia do juiz de paz do districto, e

;.- ,~\ ",
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lO omciaL de jus~iça, ?fficiando para esselfim aoltjl;1iz
'paz. que marcara o dIa e a hora. Se a nntureza .das lll-
cções o exigir. ser<'io chamadas pessoas profisslOnae~.
Arl. 16. O fiscaL e agentes fiscaes, ,tendo conhe~i-
nto de quaLquer infracção, lavral'rio della auto Cir-
lstanciado, com assi~natura de duas testemunhas. e O
eLLerão 110 procuraaor da camara, que procederá
mo determinam a novissimll reforma judiciaria e res-
tivo regulamento. .
'Art. 17. As pessoas chamadas peLo fiscal ou agentes
os, que se recusarem a servir de testemunhas, ou

rhos, soffI'erão a multa de '10~ a 20t;\000.
Arl. 13. Nos processos de infracção de posturas,

e forem intentndos e promovidos até final execução, a
uerimonto do procurador da camara, (lU de seus
entes, com procuração sua ou do fiscaL geral, haverãora si a metade das multas: mas, se decairem por in-
liCI1lIa imposição da muLta, pagarão as cU15tasde suas,
'ibeiras. \
'Arl. 19. Quando as infracções' forem dentro das
s ou propriedades do cidadão, o fisca I ou agentes
nos só procederão em vista da denuncia assignada
o. ~onunciante, e pedirão faculdade ao dono da casa
a verificar a denuncia; o que la nega r incorrerá na
Ltade 30~. ,
Arl. 20. Ao procurador da camara pertence a co-
nça de todos os impostos e multas em geral. Em sua
ancia, pertence ao fiscaL ou agentes fiscaes. com as-
iálirlade a cobrança dos impostos eventuaes .
Art, 21. O procurador da camara terá 12.1. das ar-
adações que fizer e 2.1. dos dinheiros que receber dos
aes do municipio. e estes terão 1061. das arrecada-
s que fizerem em suas respectivas freguezias. _
Art. 22. O fiscal e agentes fiscaes apre.sentarao á
~ara, até o mez de fevereiro de calla anno, uma re-
ão contendo os nomes dos individuos que nos seus
(riclos ti verem as casas mencionadas no artigo 19, a,
til,Ode dezembro de cada anno, outl'a relação dos que
irom as'ditas casas depois do mez de janeiro. desse
0, de~Larando se tiraram ou não as Licençàs, e.so pa-
am ou não os impostos. '. .
Art. 23. O procurador, fiscaLou agentes fiscaes qUl'
m ,omissos nas arrecadações das rendas municipaes,
o cump~imento de outros seus.deveros, serão multa-

. ~.'
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d~s pela camara em Ii>~ a 30tb, duplo na rei~cidell
que não os.-isenta ~e ou.tra qualquer pena ern que,
forme as leIs em vigor, Incorrerem • ,~

Arl. 24. Os agentes fiscaes de que ralam. esta
turas são os fiscaes dos districtos, de que trata ta te
L. de outubro de 1828, a rlo 8.i.. "

Art. 25. A camara, quanrlo julgar np.cessurio
meará um advogado que trate de suas causas, Vá
do, além das custas judiciarias, o honorarlO que"'l
marcado.

T[TULO II

CAPITULO I

Art. 26. A camara mandará levantar plant
cidade e povoações, semprL;,que fl)r preciso. Na, fal
plantos, os arruadores, que a camora nomear: cif'J17
hão as instrucções que derem o Oscal ou agentes fi
por ordem da mesma. , :.

Art. 27. Compete aos alinhadores alinh~r;erP,
os edificios ou obras, e vigiar em que qualqner ts
que se foça não se desvie das plantas e 'ins~ru
obrigação que cumprirão, em sua falta, o fi~cal e a
fiscaes.' '~.

Art. 28 .. Os arruadores vencerão o sala rio ti
por palmo corrente de frente, que alinharem "

Art. 29. O alinhador que não observar o.
nos artigos antecedentes. ou qualquer,.~utro .. g
respeito ao 'seu encargo, incorrerá na mul~a'~ t

E se o editicin ou obra ofIende[' ao a1lnh
será desfliito e levahtàdo novamente á sua cust
ponto em que se achava.' ' • . ,:." ',:.i.'

Arl. 30. Na concessão de terrenos para ',a edl~
altenderá a camara a que não fiquem esp~çÇl .1

_entre, as casas,prefedndo os que melhores".co.n I
cónstrucção e aformosea~ento ofTerecerefTl'~:, :'

.. ArI. 31. As ruas da Cidade ou povoaço~~Jte
largura" ao menos 60 palmos. As praças, lrC!CIo
gos serão quadradüs, :>empre que o terreno o per.
nunca menor de 200 palmos em quadro. ~: ~a~ r
peté declnrar quaes os logares que serV1['ao ~~e
roeios e largos. . '., .. '
, A1'1. 32. As casas que se constrUlremo.u re

,rem nunca teráo menos dB"4 metros, contado
leira, serão unidas entre si, e quando entre ellns se,

f. ,"
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otervallo, não excederá este de 1,32, ou 2,64, se forem
e 'sobrado; neste caso, os moradores collocarão canos
aS aguas pluviaes. p(lra que estas não offendam as pa-
edes respeclivas: multa de lO" a 20;; e de sei' a obra,
esmanchada pelo infraclor.

Art. 33. Os edificios que estiverem Íóra do alinha-
ento entrarão para elle quando reediOcados.

Art. 34, As casos de sobrado terão 4,H d~ viro de
lê direito no primeiro pavimento, e 4,22 no segundo;
5 partas e janellas de sacadas. 2,80 de vivo em altura e
,22 de vivo em largura: as janellas de peitoril, 1,88 de
jvo em altura e 1,22 d,) largura; as portas de cochei !'US,
,44 fie largu!'U e 3, II em ultura ale á bandeira e =3,66
lê ao vivo da verga.

O:: contrc1vcntores donos das obras serão multados
em 3D:;. Exceptuum-sc destas <iim~nsõcs os palacios e
asas nobrtjs, comtanto qlle n :J\tl;('ação seja pal'a mais.
, Art. 3.5. Ficam absulutarll'.)nte prohibidas as casas

ora do alinhn:n~nto das rua..;, salv,' aquellas cujas I'ren-
.5s,lo ajardinadas e r.o:n g'1',I:\il a nivel do alinha:Il~~n lo,
.: Art. 36. Ficam prohibidas na cidéhie e povoa:;ões
s rOlulas. [)ostigos, cancellas c pJt'tas de ab['ir para
iSra: multa de lO;').
, AI'L 37. ~é.l cidade e povoações n!io se poderá, senl
icença:
: ~ L" EJif1car nem reediflcar.

~ 2.. Fazer concerto ou obra que ofItlnda o alinha-
'ento: multa de 205 e o edif1cio ou obra ou concerto em

ai caso seriÍ desfeito á custa cio inl'ractor, e o arruador
ue'alinha'!' taes obras incorrerá na multa do ar!. 29.
, Arl. 38. Ordenado o desfazimento do edificio, con-

erto ou obl'a, snrá notificado o infl'actor ou arruador no
asa do arl. 30 para dar principio é\ execução dentro de
4 horas e findar em um lermo razoa vel, sob pena de,
'!ia o fazendo no prazo mUI'cado, fazer-se á sua custa,
em indemnisaci'io.
, Art.' 39. O.que edificar ou flzer obras em terrenos
unicipaes, sem licença, incorrerá na multa de 30~ e o

lHficio ou obra será demolido,
.Art. ,40. Fica prohibida a conslrucção de casas Cl)-

r.tas de capim nos al'ruam~!1.tos da .cidade.
" Ar!. 41, O que obtiver a licença do art. 3lJ, princi-
,iará 11 obra denlrn de tres mezes e a finalisará dentro
e doze, a contar da data da concessão, que será regis-
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lrada e.1ll .livro com~eLentc e, não o t~zend;'), p.~ra
facto, dIreIto ao .ter.rc.l1n, que podera ser conc{i'(lid
trenl, e o que, PrJ/I,Clplnr e nuo concluir no te'rnp
Cc1rl.~ pagara, .alem do nforarn,;nL9 a quu ,ó:olj
mal~ 1O~ r5. annualrn')ote p)r ~natro qundrarlÔ'Uléconclusilo. ,~ •

Ar,t..4Z. Os prazos para reeclificilções ;e~ào
pt;llo .fi~cal_ou ag~ntcs !lscaes, e o qlle não. conel
reeclIficllçilo no tempo rnarcado, incorrerú. na
de :;W~. '.

Nos c~sos deste antigo e do antecedente ~ .
concedera novos prazos, '. ca

. Art. 43. E' prolJibido fazer al!Jf!ndres,'pá")a
e e:>cadas nas fr'entes Ú,1S C1Jsns. nas ruas beccos
çns: esta prohibiçfio é cxtensi.'a aos nredios" quereconstrUIdos, I,

- Art. 41. As praçns e ruas dn cidilde seriió ~rB
d.1~ pela camara, Todo aquelleq::e ciarnnificnl\ou
gal as arvores ou as gr'aeles, que ;)S cercam.' 's&r

. clernnado él pagar il multa ele 20~, e se as arrãri'car.
~ mul.ta de 30j'"salvo o caso 118 proeedimentQ o
Se. o It1frnct0r .tor escravo, ou rneno!', ser'á seutse
P91 o~ tutor obrIgado ao p:Jgam')nto da multa õu inlsaçao. . .

~ .
, ::i Ul1ICO. Qualquer pnl"ticul(Jr rodará nrb

f, e~le de .suas ea3ns, precedendo : jcen(~a "da ..
nsslstencIa do a:inhndor, c:)mlnnl!) (lue â 'pliló
arredada ao menos 3,H do predio e mediante
de 3,30 de arvore iÍ arvore." •.

Art, 4.5 .. Asclivis,1s[dtSla cidade s116/,ao n
lo.qilt, denOml(~ado « Caml~ho Novo )): ao súf,
eXlslent':! proxlmo aI) predlO rio cidndüo OJoa'~UI

_.Thl:odoro; ao nnscenle, a rua rlenominacla :«.JllCamp:)s ll: ao poenle, 11 rua dI) Areal. ". '~"r
i~rL 46, A cama ra poderá conceder posses' a

ficaçoes nos ;jITUamentos alé i2ô metros quadhül
brantlo 20;5000 pela concessiín da posse e .5 ré.í
annualmenle, por melro quadmdo, . '.,,"

•. I'A'
~ L" Fora do ••rruamento, poderá conc'ed

nos d~ Sua sesmn~ia para edifrcnçiio, cultura .•
'Urna arca de 12 ml! metros quadrnoos, cubriiiií10
1/5 do real por metro quadrado annunlmente."

, S.2.. OS requerentes devercl0 mencio~ar '
petlçoes 11 quanlidade de metros dn frente.e d
que precisam, afim 'de ser calculada; área 'rlci7ter
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; ~ 3." i\"ciopoderüo os posseil"os cereal' os tCl'l'~nos,
, 'que esLes estejam demarcados pelo fiscal c o alInha-

r da camara. .
-Os que mudarem os marcos poslos pelo (js~al e all-

ador licam sujeitos á 'multa ~~ 30:;.000 c obr!gados. a
dularisarem os tapumes, se Ja esltverem feItos. l"as
Pncidencias, applit.:ar-se-ha o duplo das rn~ltas"

S 4." Incorrerá o foreiro ou sc~s herel,elros na pc.na
comrnisso se e1entro de um anno nao cultIvar na maIOr
rte do terreno aforado, e bem a~sim se traspassa.I',
rO'anhar ou de qualquer modo allenal-o sem prevto
nsentimento da camnra .

S 5." Se, por morte do foreil"o, o lerren~ couber a
is de um herdeil'o, serão todos re:=;ponsavels pelo pa-
menlo do 'foro, e de preferencill será responsa vel o
rdeiro que nelle residir ou estiver presenle.
. S 6.° O emolumento de 1;';200 (?elo registro d~ pos-

;quer na cidade, quel' nas povúaço~s, pel'tence a ca-
ara como emolumenlo da SCct'cturlü .
• S' 7.° As.~oncessões de poss~ serão feitas na~ po-
acões relo JUIZ de paz, a requenmenlo dos POS"~lt"OS,

pa"m esse fim terá o escrivão do ju iz de paz. 11vros,
'ertos e rub1'Ícadas por esle, tanto para o registro do
rmo dos foreiros, como pnru o lançamento de posse.

CAPITULO 2,°
DA LUIPEZA E OU'fR.\S PnDVIOE:iCUS IlYGr~:iICAS

Àrt. 47. E' pt"ohibido nas ruas, praç.as, rocios, lar-
5 e beccos da CIdade e povoações:

S L" Lançar immundicie de ch:!iros des~gracla\'eis,
nrla mesmo por encanamentos que a despejem.
; S 2,° Fazer estrumeiras. ,
~S 3, ° L:Inça r eisco, agu as, a 111 maes, a "es mo rlas, ou
alquel" objeclo imrnundo : rnl;llta de 10;,000, .
. Não conslando quem deposllou ou lançou taes obJe-

tos, licam incursos os moradOl'es em cujas lestadas ro-
em encontrados, ficando a elles salvo o direilo cDntra

culpados,
!Arl. 48, Os moradores da cidnclu 6 pov~açõcs s<1o,

fírigados a call:ar as frentes de seus predios e terrenos
lio edificados, sitos nos al'l'llíl:llentoi., na extcns;io de
,76 de l.argura, e conservunio livres, desembaraçadas e
Impas as testadas de suas propriedaJes: multa de
0;'000. "
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I DAS OBRAS PUBLICAS

Art. 53, A conservação e reparo das

A testada nas ruas vai até á metade das .'me
e nos largos, até seis metros. "

..Art. 49. Os moradores da cidade e pováaç'õesobrlO'éldos : ,_, .
~ 1.' A rebocaI' e caiar as paredes 'extern

suas casas e muros até o dia 30 de março de cadf aó
mulLa de 1O~000. , .

S 2.' A p.onslruir na frente de seus terrenos
não têm casas, muros de pedra, taipa ou adobe.~'iu
madeira. rebocados e caiados, ou gl'1ldes de ferro' o
a cantaria ou tijolo, cuja superficie não eXceda 2"PIlIdo nivel da rUi!.

S<io expressamente pl'OhibidJS as cercas de'mal) i
p~rteiras e tranqueiras nas ruas da cidade, e 'POy
çoes. .' . .

9 3.. A cuidar da conservação dos arvorédos
forem plantados em suas testadas para aforrriósêam
da povoação. Os infractores do pamgrapho. prirÍléiro
correrão na multa de 3GS e o duplo nas reinciderlcía
serão feitas as obras á custa delles; os do segundo,
o prazo, pagarrio por cada um metro de frente dô te
no n;io edificado). 50 rs. por mez, até thzerern a's

, ,/ obras; os'do terceiro incorrel'ão na multa de 10'S; e o
pio nas reinr:idencias. , 'I

Art. 50. E' prohibido empachar as ruas"rprn
rocios ou largos, com materiaes ou qualquer gen"er
Irabalho: multa de 15;5a 30,,000, duplo .nas' 'reihêl
cias, e será llla is obrigarlo o inl'ractor a desentulha
que fór avisado, exceptuílndo-se : , .•..

. S 1.', O caso de utilidade publica ou partiéu
',:" que se obterá licença previa: multa de 10:;. ".'

. S .2.' O caso de necessidade, perigo ou grav
juizo, sendo a Iicença requerida em 2.i horas, n!1 'CI
e em 5 dias, nas povoações. . ~'. 7

Arl. 51. Em qualquer dos casos do artigo a
dente, ficará sempre livre o uso rias ruas e praça
que tiverem obtirlo licença porão luzes, divisas oú
das que evitem damnos: multa de 10~. . r{t "

Art. fi2. Ao obrigado tl desentulhar, se.QSSJO
um prazo razoavcl para o fazer, pondo luzes, "vigia
guardas, na forena do artigo antecedente,sob p~n
fazer-se á sua cusla. ' ,,,,..,

. ,.t.
't:.~' ']"

~
1l.') •
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edões, ou obt'as feitas para segurança dos e~ificios, ou .
risões publicas, calçadas, pontes, chafarizes, regos,
queductos. poços, tanqu~s e quaesquer outras construc-
ões em beneficio commum, ou por decoro das povoa-
ÕCS, serão feitos pela camara.

Exceptua m-se :
, S 1.' As obras, cuja faclura até o pre~ente não ll~e
ô"mpete, sal vo serldo. de urgente neceSSidade, e nao
endo os obrigados meIOs para as fazer. .
. ~ 2.° As obras que a camara arrematar, Impondo
ei'lns prestações para; indemnisações dos emprehende-
ores, na forma da leL ele 20 de agosto de 1828 e o art.
1 da de t.. de outubro do mesmo anno.
. ,\rt. 54. Quando um particular ou parti~ulares se
ropuzerern a fazer qualquer das obras ~p.nclonadas no

artigo antcrior, á sua custa. s~ co~formarfto co~ o plano
a camara, que lhes r.onceclera a lIcença g'mtultarnente :

milita de 10~ a 20:; e a Obrigação de desfazerem a obra,
Arl. 55. E' prohibielo:

," S 1.0 Arruinar Oll desmanchar qualquer das ditas
bras ou parle dei Ias. . .
'. S 2.' Abrir encanamentos publlcos ou par.tlcu!ares
as ruas, praças, rocios ou largos, sem a audlencIa do
scal ou agentes fiscaes.
. 9 3.° Fnzer qualquer excavação nas ruas ou pra-

ilS ou nas suas visinhanças. , .
' S 4.° En~ulhar' de qualquer modo os encanamen~os

ubllcos ou particulares: multa de 30;5, dupl~ nas relO-
idencias e a obri.;ação de repór tudo no antigo estado .

o 'Art. 56. E' prohibido :
", 9 1',° Esgaravütar •. tirar terra ou arei~ das calç~das
ltdo leito das ruas da Cidade ou povoaçoes ou da:) es-
râdas.' .
:,.9 2.' Tirar para o liSOproprio,sem a.utol'ldade co~-
eti:mte, ou por mal fazer, aguas publIcas ou partl-
ulares. , .
. ~ 3.'. Amolar ferro nas pedras dos edificios publIcos.
.....~ 4." Cortar ou eSlragar as arvor_cs planlada~ para

formoseamento da cidade ou povoaçoes : multa de 20~,
uplo nas rei nciderlbias.
.; Art. 57. Os donos das aguas nascida~, ou enca na-

a's nos seus quintaes ou pllteos, s<io obrigados a d~r-'
fies exgolos ou encanal-as de modo que não da~nIfi-

/
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C/ouemas ['UUS ou praças b ' . '-, "
slnhos: multa de 10:,;; a '3g" r~~ lU bernfe}torids'dos

Art, 580 05 encaname' ~p o ~as relncedencias
pre em bom estado e lim nl?:s,( serao conservados 's'
multa de 10;; a ')0'" d 1 po:, u •cuosta de seus' do' e,_ d - •.., up o nas remcII' nr.:ao e o fazer em prn"o I I. enclOs, e a obr'
ou agentes liscnes - razoave, !l1nrcauo pelo filg• t • ' ' . • Isca

,,,r. ;)9, O dono do te ' 'o ~ •
nnmento, a quem sendo f~ft~no por o~1(J..epassar o énc
hora para fuzer-se a lim e' a participação do 'di
correrá na multa de 10P za')ou concerto, o impédir .
salvo obrigando-se a faz~raa -r', duplo nas reinciderl~Ja
custa. . llupeza ou concerto\\, • ' , u. "

CAPITULO IV
DOS ENCA:'i.\lIE:'iTOS DE AGU \. P " " •o . ~To\ ~EL, CIUF.\.RIZE5, TOR:'iIÚn

PEN':'i.b D AGU\ '. . S
, Art. 60, A camam mu ... I 'fo~,o:

tI ag-~a, que senio liradas do nlClpa concederá' pc n
SI. O concp.s.:iionario enc~ruil.lonent? geraL.:.:

de 50~ pelo uso da pennoa d'o piloar a o IrUposto ~aonu
de 60 dias, sob pena de ~adl~~i~a'i qde será lirada,Odent
to qULl será pago em dua _ p' .~l e . a concessão;o'imp'
melro paO'amonlo a 'lO I :> o ai .es Iguaes, sendo' p.
julh~. o l e Janeuoo e o segundo a.

S 2.. O anno ser~ co t I d . :' •..
qualquer que seja a éPocal~ ac o e J,a~ei('o a ciez~m

S 3.•. Na l'aÍla do pontudl c~[~ce:ssao, .t- ',;.

o concesslonario a quantO 1 p oamento, ,paO'ar
~ 4. S ( lU (e 10~ de mull ;';,.. :;. e acaso se der r- I o a, . t, I

. cutlvOS, o procurador avi '~r~ ta enfi dous annús.co
c?rtar o encanamento Co:>. d .ao lsca~, .que~•..,rnan
sldente da camaril e ara disto partlclpacão. à

.-\rl. 6!. Todfl'adl"" .::01'1,',
na d'agua correrá OI' .~peza par;) a collocação,i:Ia
como a dos coocerPos q~~nJ~fdo I ~:111:;cssionaria, a

Todos os' cooces~i ,o, Ull.1 I) lnrem precisos
/ gados a collocaroo r~~~~~~o~ l1e llc:!lnil~ d'agua;sãn

casa, guardando-o emo uma na. rur na. proximii:Ii:t

d
de0,50 opor 0,.50, com tnmpa dD.l~::c c pe.dra oíi"~e
a, pa ['tl que se pr \' e erro. fi üe possú S

m u lla de tLl" e a ocel <l a Axnme cid' Illtlsm() ré"']
cal' a tampa de fer~gá~r~,~n~dal'ú fazer. a c'.l!lá'et:>

Arl. 62. Os trabalh ~ a o c9~ce~SlOna~lO!t_
pessoas _ pela camara a~fo~~ddem açao serã~ífLJto
lllspecçao. a as, sob sua lffime

- 703 -

Al'l. 6:3. O secretal'io da camara communicará ao
rocul'ador l[unlquer concessão de penna d'agua feita
ela camnra, pnra que poss", ser feita a cobrançn.

Arl. 6í. foicam ohrigadas ao imposto gel'al todas
~s casas comprehcndiclas na zona jú determinada pela
am:Jra.Este imposto será de 2 "I. sobre o valor loeativo dos

predios, e serú pago na drlta determinada no SI.. do art.
V dp,ste rt~gulamento. e na falta, será applicaclaa mulla
(lo dtlbro do imposto.~ 1.. Ficnm isentos do imposto locativo os conces-
ioonrios de pennas d'ngua.S 2.. Ficam tambem isentas deste impasto as pes-
oas nimiamente pobres, a juizo ela camara.

Arl. 6.). Os valores locativos dos predios serilo lan-
çncIos por ulTla c;)rnmissiio, composta cIo procurador e
!isca I ctn cnmnt'a, e ele mais uma p,~ssoa nomeada por
esta, e com recurso para a mesma.

Arl. G6. Qunnrlo por qualquer incid.ente diminuir
o volu;n:~ cln agun do encanamento geral. n carnnl'a
lOaod,ll'á fechnr o registro da caixa da distribuição du-
rante il noite.Al'l. (ji. 'O fiscal da camíll:a percorrerá o encnna-
'ento ~0rnl quatro vezes, pelo menos, em cada meio
t1al1llo CO:1ta desta inspecçüo, em cada sessüo 0rdinaria
a cn:nnl'n.~ Arl. 68. Não é permitlirlo ao concessionario fazer

cess;io ou rlivitlir coro outrem a agua que lhe é concedida.
cndo porém permiltido, mediante njustes com outro ou

outros concessiooarios, que prcvi'amcnte tenham contra-
to com a cnmnra e pngo, associar~:)e na despeza de 'en-
cannmento de derivnçeio. '
o O coocessional'Ín qUE:, por qualquer forma, consen-
lir que de scu encanamento, sem previo ajuste com a
êarT\ura, se desvie agua para predios de seus visinhos,
erde o direito á concessão que lhe tiver sirio feita, sem

direito a reclamar qualquer quantia que houverlpago
adiantado, despeza feita com encanamento e seus acces-
s~rióos e será, além disso. multado em 2Q~.
" Arl. 69. O concessionnrio d'agua que, por negligcn-
círi. descuido ou' rnaldarle, conSfll'Var abertas ou descon-
cerladiÍs as tornei['as de suas pennas, será ,mullado em
<O~c privado de servir-se della por 30 dias, sem que por
ISSO tenha llireito a reclamar da caroa.ra quanlia.a\gu-

L'
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,:\rt. n.' l"enhum corpo' scrá dado á sepulttirl1 an-
S de.24 horas depois do falle<;Íme~to, sal vo nos casos
fi molestias epidemicas ou contagIOsas: multa de 20::; e
duplo nas l'eincidenc.ia~. " .'
" Arl. i8. São problbldos no 1O'.e1"10r d~ CHlade ou po-

oaçô;}s os cortum~s de couros, as, fi1bt'lcas rie ~abilo,
zrdte e quaesquel" outl'as em que S9 trabalhe com ln<;r c-
ientes, que exhalalTI Vapol'es, que corrompem e tal' r)[lUI
ociva a atmospl1el'il, devendo S91' collor.adns nos arra.
aldes com licença, e em logar approvado p~la c amar!,:
úllu d:l 30;'; e oito dias d!~ pris:lo. Os fJU~ os llverem, n:lo

s'removendo, I.j dias dep:)is dp, intimados pelo fiscal da
amara, inr.orrer<1o na multa de 30;'. . .

Art. i!J. O fiscal e agentes fiscaes nno co nsentl~ilo
oi seus respectivos dist!;ictos a estagnilç,io de ,aguas 1t1~
'ctas. A carnarn Illandal';) esgotar e enxugar o:; terreno:;
roprios municipacs. .
' Arl. 80. Os donos de terrenos, que tiverem agll~s

stilgnarl~s, os ma nda rilO esgota r ~ c:nxug'a r. ~a Ivo n;~o
Ílno meIOS, ou sendo as estag'nill~oe:; naturaes ou aCvl-
ciltlleS, no prazl) marcado pelo ~isc:l! ou.agente~ fiscae,;;:
Úlla de Ui:;; a 3U;;, duplo nas I'etncldenclas, alem de ::.8
zer á custa delles. j , • •

' Art. 81. Só nos matadouros publICaS se matarao re-
es para o consumf) da cidade e povonções.

A Cf1rne sel'iÍ vendida em I!)a'ares patentes. onil e se
ssa fis'calisar sua salubridade, limpeza'e fidelidade dos
50S: multa de 20;';, duplo nas rcincidencias,
• 'Art. 82, Não poderá ser mOl'la a rez, antes d~ 24 ho-
s depJis de chegaria ao moto dou 1'0; a CArne sera lran5-

orlada em vehiculo proprio elirnpo, e os curr~es, onde
sOveI' a rez durante o pl'azo marcado neste artigo, Lr~riío
guà limpa pílrn o gado bebel' : multa Lle 1,)1')a 30~ e o
!lplo nas reincidencias,
," Art. 83. Os curl'aes e os matadouros se conserva rão
iÍTlpos ; nolles o;; car.niceiros ni10 amont~arão os desp?-s das rezes de um dia pal'a outro, nern tua .pouco alll,
u' dentro da cidade e povoações, sel';io esplChado~ 0!1
eccAdos os couros: multa de 5;; a 15;';, duplo nas \'CHICI-
encias.

Ar!. 84, O carniceiro terá a c.arne nos aç(lu~ues.
m toalhas Iimp:ls, diariamente renJvada~; multa de.,.a 4~.
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\ Arl. 85.
mílladou ro.

Art. 86. E' pl'ohibido : ,
S t ,0 Matar peixes com \'eneno.;; ou h~rvãs ',L
9 2,° Vender alimentos c0l'ro:npidos paí'a,a ho
S 3,° Falsificar CJl1nnsquer' genel',)S, misLur

lhes outras substancins que nur;mente:n S'lU peso,
terem sun qunlidnrle ou qunnti;IJ.(h : multa de 20:)
duplO' nas reincidencias',

Arl. 8i. E' prohibidolnvar rrlupaseol1lras'c
e lançar immunJicies sobre os chaf'arims OtÍ cano:s
ductores de agua pOlave\. ou nos logares a elles' su
ores: multa de Uítl a ;~Ot\e o duplo nas reincidencia

Arl. 83, E' prohibido lançar ús..ruíls,praçnc; e
vidros, !'erros, ou (juaAsquer outros ob.iect~s qur.po
causar darono : mulln de 5, e o duplo nas reincide
E se qualquer visinho deitar es~e olJjecto nas Leslad
outrps, pagará 10;;. .1

Ar1.8!). S;io prohibidos os chiqueiros e a cri!-\(:â
PO('COS dentro da cidade. e curraes d3 outros ani"
bem como a conservacii.o de materias animiles ou ve
es em putreClIcçii.o nas casas e quintL.; : mulLa "dé 30.
duplo nas I'eincidencias.

CAPITULO H

S03iU: 03 ~1&IOS

Arl. 90. Não Sé) consenti rã a entrnda na 'cidad
voações de pessoas atacladas de vnrinla ou OU~Í'itS"
rnidndes rontag-ios[ls; as que enlrarem sortia rcl r.
pum o lazilreto. O.; flu~~oC~lIltarero pess:)as atnea
varioln. soffl'cril0 .a multa cle 20~ c um n trcs (fia,
pristio.' .' " ~~ ,

S 1.6 Os doentes ('ecolhidos no laz31'eto serãol
dos pelo medico dn curnara. , ,

S 2,° Os individuos mort.os nos laznretos s,e~ã
'lerrados em cemiterio proxirno c\oim:;snn, exclusiva

te destinado pura esst' fim.. "
, S ;~.o A cnmara furá um regulamento intern? ti

zarcto e providenciará s')bre o necessnrio para~s?e
belecimento. ' 'í

Arl. 91. A cama["a devertÍ ter sempre, ~spe~ial
te em época em que appareça a \'nriola na c~r,te,,' t
vaccinicos,e fará vaccinaras pesssoas da cid(ldo.e'p
ções, mandando publicar por editaes o dia, hOl:a e,l rr

SI .•. , O pai ou educador de qualqucl' Crlallç
.•.

" ,

" '- iOi

o"a ap,resenlar em tem r.) ao medico da camara pnra
yacclOada, e depois para a verificacão da vaccina,in-

rrerá na multa de 5;; a tO~,duplo nas reincidencins.
. Art. 92. No cemiterio geral:ie clemarcará urna área
c1usivamente destinada ao enterramento das pessoas'
ort[l5 fóra do lnznrelo, em consequencia das molestias
que trata o artigo antecedente.
, S unico. As sepulturas cm que se enterrarem ns
ssoas de que tratam os artigos (lOe 92 não poderã0 ser
bertas. senlio depois de decorridos 50 annos, .
Arl. 93. Ninguem poderá exercer n profissão de

rar, sem apresentar titulo legal á camara, no qual
riÍ o presidente seu-visto. O infractor. incorrerá na
ulta de 150;';\, duplo nas reincicienL;ias.
.' Art. 94. E' prohibido abrir phnrmacia, sem licenca:
ult[l cio 30;';\, duplo nas reincidencias. •
. Art. %. E' expressamente prohilJirla a venda de
ogas nas casas rle negocio, nos lagares em que existi-
m pbnrmacias, O in!ractor incorrerá na mulla de 20;';\

oplo nas I'eincidencias. '
. Art. 96 .. O pharmaceulico. (jue, á qualquer hora do
a ou da nOIte, se recusar a ti V 111[' receitas, (lU • fornecer
nlguel' medicamento, incorrerá na multa tie 30;',\ salvo
ovando impossibilidade, '

ArL. 97, Os pharmaccuticos flue venderem reme-
ios adulterados solTrerüo a multa de 20;;; a 30;;, o du-
o nas reincidencias, c sel'ão inutil isados 05 remcdios,

Arl. 98. Não serão empl'egadas nas vendas de ge-
ros ?5 pessoas que li verem molestias asquerosas ou
ntng'losas: multa de 20:,>, duplo nas reincidencias.

E' tambem considerado infl'actor o que enipregar
ssoa nesse estado, para esse fim.

TITULO IV
D,'. SIWliRA)1Ç.~ PUBLIC.'.

CAPITULO I
SOBRE .\RTIFICIOS PREJUDICIAE3

',\rL 99. _E' prohilJido pedir esmolQ~, pal'ú quaes-
uer Invocaçoes; exceptuarn.-;e as il'ínanrlades creadas
esta cidade: multa dt) 10;', duplo nas reincidencias.

Art. 100. E' próhibido ter casas publicas de jogos,

LIV PARTI': 1.'
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obtiverem a por guardas, divisas ou luzes que évitem
i:larnno : multa de 10". duplo nas reincilencias.
' . ArL 110, São prohibidos fojos ou laços nas divisas
não muradas das fazendas, chacaras, quintaes ou ou-
tros lagares: mutta de 10" a 20", duplo nas reinci-dencias,

AI'. 111. Os edificios, muros ou obras, ou parte del-
'Ias que ameaçar ruinas, seriÍo desfeitos e .reedilicados na
parte arruinada, guardando-se as disposições do arLi-go 38.

Art. 112. Se o edificio não fôr habitado e ignorar-
.se quem seja o dono, e ameaçar perigo, a juizo de peri-
tos, proceder-se-ha incontinentemente ao desfazimento, á
custa da propriedade, ficandô sempre obrigado o pro-
prietariú pelas despezlls que se fizer.
. Art. 113. E' prohibido no interior da cidade e po-
voa ções, sob pena de 15;';\ 30;):

~ 1.. O fabrico e deposilo de pol vara.
~ 2.. A fabricação de fogos do ar e de qualquerespecie. .
Art. 114. Em caso d~] fogo ou incendio, os c<1rpinte i-

ras, pedreiros, ferreiros' e jornaleiros, ou qualquer ci-
dadão, são obrigados a prestar seus serviços para sua ex-
tincção: multa de 10::;.

Art.. 11.). E' prohibido lançar flJgo ao campo ou
mato alheio: multa de 50;j\ e o duplo nas reincidencias.

Art. lHi. Quem quizer lançar fogo ao campo ou ca-
poeiras é obrigado a tazer aceiro de 40 palmos, sendo
20 de fouce e 20 de enxada, e mandal'á a viso aos confi-
nantes' 'que tiverem terrenos contiguos ou proximns.
communicando-Ihes o dia e a hora.
. S 1.0 O conlravenlor pagará 30~ de multa, além da
indemnisação dos prejuizos, a que por lei é obrigado.

Art. 117. E' prohibido deixar abertas as porteiras
que vedam a enlrada de animaes em [erras de cultura
.ou criação: multa de 30:;, o dobro nas reincidencias,
;além de pagar os prejuizos .

. Art .. 118.. Todos os proprietarios de terrenos são
obrigâ<.tos a valia l-os, de modo que fique vedado seu in-
gresso, desde que sejam convidados pelo Yisin1.J.ocon'fi-llante para fazel-o .

O. tapume poderá ser feit.o de cerca de tO palmo s de
altura, ou valia de tO palmos de bocca e 9 de fundo,.

SOBRE MEDIDAS PREVR~TJV AS DE DA:lfNO
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e.tcel?to o bilhar: multa de ~I)~, duplo \as' rdonclns. .•.. :{ el
Art. lÚI.' São igualmente prohibidos os '0 o

paradas, nas estalagens, ta VOrlli13,botequins Jb~r s
e gua}quer.casa de negocio: multi.i de 30;:;, 'duP'lorremeIdenclas. ',.

A!'t. 10.2. E' prohibido :
.. ~ .1.° FinP.'ir-se i11.~uelll inspir'ado por potenciás'VISIVHISe prealzer o futuro. . .•

S.2:' Incul~ar-se curador de enfermidades por-in
de f::ltIçoS, oraçoes ou gestos: pena rle prisão por '8 a
e lIIulta de 20':j, duplo nas reincidencias. ,I
. Arl. 103. ~' expressamente p,rohibido' dentro

cIdade e povoaçoes o fogo de roqueH'as e buscapés
Tanto o fabricante, como quem delles usar::semultado em 6;:;. .<

Arl. 10~ E' prohibido anual' em ('~rros de ensidentro da cidade. _"': '
O director ou mestre será multado em 1Ol). .
Art. 105. E' prohibido aos carreiros e carro'cêir

arrastar madeiras nas ruas dn cidade e povoações "e II
daI' trepa~o~ em seus vehiculos: multa de 4;) e 'o'du
nas reincldencias. E:íCeptuarn-se os padeil'Os que an P
rem em carrocinhas apropl'iadils. "

CAPITULO I!

. .." ..
Arl. 106. O fisca I ou agentes fiscaes mandárã

guardas OLI divisas junto ás excavações e preêip,1
qUf! hou verem nas servidões ou obras publicas, o
sua visinhança. . \ ,

Art. 107. Se as exca vações ou preeipicios, de'que
traLa no artigo antecedente, forem causados POI' algue
este será obrigado ao concerto e reposil;;io de tudo
.antigo estado, e multado em Uh a 2J". dup[à []
reillcidencias, fazendo-se a obra á sua custa, qÚlln o
depois de avisado, a não fizeI'. , .;l'

Art. 108. Se as exca vações ou preci picios nas.c!p
ximidarles das obras publica:; e servidões forem em.t
renas partiêulares, os donos serão obrigadllS ao c.o c

. to. no prazo marcado, e quando não o fdçam~ serão'mu
. tados em 20;',1,o duplo nas reincidencias, além de fazer-s
aobraásuacusla. . :_::".

Al'L 109. Se a camara con~eder lICença para as e
Cll\'açÕes dos artigos antecedentes, obrigará aos 'gue



- ilO - , .: 'Ií
esndo n ~er~q nd~illidil unicamente nos l";ga;~s>~nCl
o vallo /OI' ImpmtlCavel pela natlll'cza do terreno. ."

S LO O tapume será feito em pl'Oporção e jO'unlda_
de, de modl) que, sendo dous os proprietarios, incGmbà a
metade a. cada um; 'Se forem tres, a terça pal'te, e assim
progresSI varnentc. sem attenção á extensio da superfici
de ,q.ue qualquer delles sejn ,dono. '. l

g 2.° Quer o tilpume S~jil de cerca, quer de vaÜo'
subsiste semp.re a obrigJção de reparal-o, devendo se;
o. concerto leito por aquelle que mandou construir o
dito tapume, na parte destruida ou obstruida.

' , S 3.° 60 dias depois da intim lç1io que tiver, sido
f~lta, p~r~ a factura do tapume, se este, sendo de exie'n~

, sa~ IOI~rlOra 200 metrr,s, não estiver concluido: o pró~
prletnrlO con,tlnante o f;1rá ti sua custa, e cobmrá do fal-
toso a quantlU despendida, quo será a do costume do
lagar. .' '.;

S 4.• Se o tapume t!ver a oxtenS<lo maior a 200 me-',
tros, c9nceeler-se-ha maIs tempo em relnção ao excesso)
na razao de 100 metros por mez. _ '

A.r!. 119. Quando lorem encontrados anirnaes, de
especle cavallnr.muar, vaccurn cer'flum ou laniO'cro
em PilStO de c.riilÇiio ou cultura.' scrãó apprehenc7ido~
pe!o fiscal~ á VI:Ha d~ duas testemunhas, e,' emacto.se~
gUldo, serilO conduzidos para o curral do concelho'.:' •

',' Entregues ahi os animaes, seus donos poderão. reti-
ral-os, p~ga.ndo por ca~a ~m 5";000, até o maximo de,3()~,
enas re.lnCldenclUs, ate o maximo de 60;', além das des-

.pezas.feltas com a conducção e diaria ele sustento:'
S 1.0 Estas disposi~õe~ 56 tercio vigol' quand~, ~

.terrenos fOI'em.tapados lnt~lramente, ou somente na' par.-
te que competir ao otTendldo, quando os animaes fore
do confinante que ainda não fez sua parte de tapume.

.~r:t, '120. :A.multa do ?r!. 119' entrará para ,o co r
~uOlclpal, depOIS de dedUZidos 40 "lu pJI'ü o fiscal qu

.. tlver feito a appreh~nsão. ' .. ' ~.r

Ar!. 121. DepOIS de.'entreguds o,; .1ni:naes ao procu-
. rador da camara, este communicará i;nrnediatamenle
'o,ccurrencia !lo individuo SUPPO:ito dono dos anima'
c<?nro~me .a ,Informação do fiscal, devendo ser a corrúuu

,n1ca~ao feita porescripto e aillxados editaes á porta (:Ia .
matnz da respectiva freguezin, .' :.
. ' Art. 122. Se, f1ndos 30 dias, os animaes não:fo~~m
reclamados, proc'eder-se-ha em relaclio aos mesmos-co-
mo 5e fossem bens do evento, e nestê caso ficarão salvos
ao fiscal os 40°/. da quantia que /01' liquidada, '.. _.

"

I,

- it1 -

Ar!. 123. Os que de proposito soltarem animaes
em pastos alheios, em terras cel'cadas ou em plantações,

,- destruindo, illudindo qualqucr tapume, ou abrindopol'-
.' teiras,seriio multados em 30;>, e em 60, nas reincidencias.

Ar!. 124. Na cidade e povoações nii.o serão totera-
" dos c1ie, soltos; o fiscal os mandará matar, Iicando o se-

nltor do cão obrigado n pagar 5;5000 de multa, e a des-
peza que se fiwr com tal clilig:}ncia. E:{cepluam-se os cães
que esti\'erern m:ltl'iclIlados, se trouxerem colleira com
o respectivo numero da matricula.

Mt 125. E' prohibido C()rr'el' a cavallo de dia ou de
noile nas ruas e pmças da cidade ou povoações, não ha-
vendo urgencia rie necessidade de serviço publico ou
pnrtic.;ulü[' provado: multa de tO;5, duplo nas reinci-
dencias.

Ar!. 126. Nas povoações é prohibldo :
S 1.. Soltar cabras e carneiros que não estejam

peados, rie maneira que não possam prejudicar as plan-
t'leões alheias .

• ~ 2." Soltar porcos, cabritos e carneil'Os, sem pastor:
multa de 1;;000 por cabeça.

Quando niio conste quem seja o dono do porco. ca-
bra, cabrito ou carneiro apanhado li fazer damno, será
npprl~hendido e arl'ematado ni! primeira aurliencia do
juiz de paz, que a fará publica por editaes. Feila n arre-
mataçiio, se deduzirá a despeza realisada. .

~ 3.° Nas ruas da cidade é prohibido soltar' porcos,
cabritos, carneiros e cabras, ainda com pastor. Pena de
perderem os contra:lentores os ditos animaes, que serão
apprehendidos e entrcg-ues á santa casa de misericordia,
pal'n seu consumo. As penas e1este arligo e do àntece-

'dente terüo 100'é1rdep()is rle aclvertidos os contraventores
pelos fiscaes 011 procurador da carnara ..

S -LO A apprehensão das cabras. porcos, cabritos e"
carneiros,de que tratam os arts. 126 e ~3desta,:; posturas,
comprehende tanto n raculdade de apanhar vivos os ditos
animae:;, que forem encontrados nas ruas da cidade e '
p()voacões, corno de matai-os. Esta diligencia só será
effectu.ada por pessoas competentemente autorisadas.

, Ar!. 12i. Na pena do art.112.5 incorrerá o baleeiro,
o dono de carro, ou qualquer vehiculo, flue transital'
rJblas ruas dn cidade'e povoações, em noite escura, sem
lanternas accesas .

Ar!. 128. Os animaes bravos, que possam otTender

TO~IO LIV PARTE I.I
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CAPITULO III
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as pessoas que encontmrem, serão conduzidos preso~
quandQ o não possam ser, um dos conducl.ores os 'dre
cederá, at1verti!1do ao publico e particulares: mU\(n d
5;' por cnda anl,mal. . . . .. :

Ar.L. 129. E pl'ohlbldo soltar o an.lmal damnarin fluo
se podia conservar pre~o ou matar: multa de 30~; c qUal-
quer que encontrar o animal damnado o porlerá matar

ArL. 130. E' prohibida a dansa tom algaznrra na'
casas da cidade e povoações: multa de 5;';\000 a cada
pessoa. .; '.

Arl. 131. E' permiltido aos escra vos toca r e dansa
dentro da cidade e povoações, mas unicamente nos I
gares designados pelo juiz de paz. -. . •

Art. 132. Quando em alguma rua houver lu multo
de.sorde1n, occulti1Ção de criminosos, ou illcendio, ÓS vi-
sinhos illuminarão immediatamente a fl'ente de suÍls
casas, sendo a visados pelo fiscal ou agentes fiscaés', ju
zcs de paz ou inspector' de quarteiríio: multa de l.í:i}OOO

ArL. 13:L E' prohib:do tocar caixa pelas ruas e pra-
ças da cidade'e povoações, sem licençü do juiz de paz:
multa de 5;';\000 a 15;,;\00D,duplo nns reincidencins. -

!oi:""; .

SOBRE CO~TRAVE:"ÇÕES COXTR.\. .~S PESSOAS

Arl. 'i3.1. O negociante ou la\'erneiro que co'rnpraa escravo, sem licença por flscripto de seu senltol', O
pessoas sob cuja guarda estiver, Jncorrerà na rn~lla
20~, duplo nas reincidencias.

Arl. 135. E' prohibiJo fazer, sern necessidade~,v.«?f.
rias, nlaridos e dar gritos nas ruas e praças ria cldad
dar liros ou soltar foQos de noite: multa de 5;;000. ", .

Art. 136. E' pronibido escrf!Ver disticos ou fil{l!.ra
deshonestas, palavras obscenas n.as portus, pared~~ p
muros dos edificios ou casas, sUjar as paredes e p~r.tl\.
com qualquer immundicie: multa de 15~ a 30" e'~~d
pio .nasreincidencias. . ;:.;

Art.'137. E' prohibido proferir-se. em publ.ico, p'u
lavras indecentes, praticar gestos ou lomar attll~çie:d
mesma na tureza, a presenla r quad ros Ol! figuras' q1fen
sivlIs li moral: multa de 10~. .

TITULO Y
CAPITULO I

SOBRE A INDUSTRIA EM

Art. 138. E' prohibido corLal' os

. ,
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tes da~ fO!ILes ~u lIguas publicas: multa de tO~ duplonas rerncldencJ1ls. I

• Art. 139.. ~odos .os propriel~rios de predios urba-
n~:. o~ n!ra~:> S'l.o obrl8'il?~S a ext.tngull', pelos processos
e:.tnb"lecldo:-" os formIgueIros eXI:;Lentes em seus l1~rre-
nos,. sob pena de pngar u multa de 10~ por cada fOI'mi-
guelro e o duplo nas I'eincidencins.

P~r<1 exe~uçãl) desta. disposição, os Oscaes dos d istri-
ctos SilO obrigados a perccrrer os terrenos nos meze'
de març,0 e agosto, e depois de fazer ° necessario exames
ll?urctlrao aos proprietarios ou inquilin()s ou arrendata~
fIOS um ~rilZO razoavel, nunca rnCllor de 60 Jias findo
o q~al, nua a~hnn~o e!Li~CL()S os ti)rmigueiros, p'romo-
[era o proccs~o c1~tnfracçao, Invranclo-s8 de tantos quan-
wS forem os formIgueiros encontrados.

A cu_mara farta publicnt' esta disposiçiio par editaes,
gue serao affi.'i:n,dos nos lagares mais publicos.

. Ar:L 140.. A camara compele n extincp.ão dos for-
mIgueiros eXIstentes nos terrenos publicas •
, ArL 141. Os proprietarifJS, inquilinos, arrendnta-

nos ou aggregados, ql1f~negarem iW'Tess(} em seus terre-
nos aos fisca~s, para o.l'eferido exa~ne, solfrer;io a mui-
ta de 30;', 8 dias de prIsão e o dobro nas reincidencias

. A.rl. 1~2. Incorrerão na multa rb 30-' e o duplo na'
r~lncldenc~a os que fizerem va[[ns dentl'o rios limites da
Idade. O Infr'acLor serü obrigildo a enJ.upil-os.

CAPITULO II
D.H SERVID.ÕES Pl!BLICAS, ou ESTR.-\DAS

Art. 143. ~ingue:n poderá .Usurpar qualquer parte
e terreno. publ.lcl) e nem aproveitara o'desfructo ou pos-
~ POl' mais ant.lgJ que seja : p~na.s de dous dias de pri-
ao e rnulta de 3U~, duplo na relncldencia.

'O' Nu mesmayenn inco~rerlitJ aq~e\les que Usurparem
a",ua das fonte:; ou chafarl~es pu.blrcos, desviando loda
qu parte deI las ele seu ~esll~o legitimo.

Art. lH .. 0 propnetarlO que por qualquer modo'
~baraçar, QU I.mp~dlr que se façam em;suas terras as es-
r~da~ nec~ssarlus, solfrerá a multa de 20;; e o duplo na
elOclc!encla .. A:; estradas terão um leito cle 16 palrn:>s de
argura, deSVIOSe clesc:)rtina:mento de 7 palmos de cada
ado, semp~e que o lerreno o permiltir.
• Art .. (45. ?s propl'ietarios sb obrigados a da, os-
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, puderem c~mprir as 9!Jrigaç5es impostas nos arts, ante':
: cedentes, sobre pontes e 'cstradas, por excederem ás suas
forças, o fiscal e agemes fiscaes representarão à camara

.' patí.l esta resol ver como ent~(]del"
A~t. 156. Para boa execução do disposto no presen-

te capItulo, o figcal e agentes fiscaes percorrerão os res-
pectivos districtos uma vez em cada trimestre: multa dá
30;'000.

Art. 15i. Os carregas ou ribeirõe~, que percorre:-
~ rem ,.terrenos de maiS de um dono, serao considerados

propriedade comrnum. ' . .
" . Os possuidores das partes superiores não podem des-

viai-os ~e seus teitos naturaes para ~;uasobras' ou qual-
quer ml~ter, sem que, dentro de seus terrenos, o restitu-
a~ ao leito natural, afim de não prejudicarem as servi-

'. does ou obras dos mo~adores da parte inferior.
I, Ocontra ventar será mu l~ad? cm .30~, sujeito ,j pa gar

.0 damno que ca.usar e a restItuIr o l'lbelrão ou correg<Jao seu antigo leito.
Art. 158. A ninguem é.permittido fazer represas

que alaguem os tel'l'enos alheiOS, as estradas e servidões
- publicas ou particulares: multa de 30;,;e 0'05 ,infractores '
'. obrigados a pagar õ dumno que causarem e a desfazer á

sua custa as represas, que tiverem' feito.
o Art. 150. Os ~o'radores o'u p~oprietarios das casas,

ou chacara~ por onde pllssarem carregas,' rios ou vallos
"od~~sg.?tos, (leverão se!llpre te(~os limpos d-desemba'raçn.:.
odos. nao podendo serVlr-se'delles para despejos'ou' servi-
d~e~ de qualquer natureza ,que se.iqm.' , ..'
. 'Ao lnfractor m~lt~ de 30~, Es~a disposição é eIten-

oSIVil aos mO,radore!,,ou propnetarlOS dos. terrenos que
"confinam com taes nos ou vallos. . . :, \
:..~ ': Ar~. 160: A"cã;ma~à~an~ar'á', um~ vez p'o~s~'m!lnI1','
condu~lr em carroças.,c despeJar em loO'ares desiO'nados-

',:.por edUas.e o li xo das ruas e praças desta cidade? sendo '.,
• osj)rop~ietarios ou inqui.'inos das casas obrigados, '~e0 ' ~.-~;.t 'o

vesPera 0!l nos mesm.os dHlS atéás' 8 horas darnanhã ,a,.~ _~." ".'"'
varrer e juntar ~!lÍmonte:? ó Jix~,para ser tomadó :p~l~~;. "'. >,..~;~,
conductores. Os IOfractores serao multados em 10~:e Ó' I,' '- o'

: d9,.br_((nns!e,incidencia?:. ':, '~. ! : .... .' ~ "_.~;~::. :;'

"::":.Út. 161. ',E' propjbido lavar rou';la. ou dá quá'lq'u'e'~:,
m?~o turvar as aguas dos corregos e fontes do gozo.pu-
bllco: multa d.e 10;';009 e ..o dobro nas reincidcncias... '__

I • • ~,.
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lIonunciar-se o dia da arremataçiio por editaes de 30
ias. procedendo-se á arrematação independente deavaliação. _

Art. 182. Apparecendo nos districtos e freguezias
00 municipio bens nas circumstancias de que trata o
al,tigo antecedente, o presidente da camara. por si,mples
afficio. dept'ecará aos juizes de paz, encarregando-os
alls diligencias da at'I'ematação, á qual deveráas:'ji;5tir o
Isca!. Desta arrematação lavravá o escrivão de paz um
lermo assignado pelo juiz de paz, fiscal e arrematante,
endo o dito termo rernettido ao presidente da camara.
Observar-se-ha sempre o disposto no artigo antecedente,
quanto ao prazo dos editaes.
. 'Art. 183. Do producto das arrematações se dedu-
ziriio as despezas de publicações do editaes, selJos, depo-
sitas, sustento e transporte.

Art. 184. O seeretario da camara perceberá os
emolumentos de 2j; pelo feitio, pelo trabalho do termo
âe. cada lima arrernataç,io. ,

:\rt. 185, Todo aqu~lle que appt'ehender quaesquer
ens do evento será gratificado com o equivalente á vi-

gesillla parte do prúducto liquido da arrematação" .
Art. 186, Se dentro do prazo de 6 mezes, contados

da rJata do deposito, apparecer o dono do g-ado appre-
hend ido, reclamando sua propriedade, será obrigado a
provaI-a pelos meios competentes, pam que possa ter
logar a entregoa do objecto reclamado, pagas pelo re-
ela monte as despezas da apprehensão e deposito ou li-
quido da arrematação,quando, e,sta j~ se tenha elTect!lado.

Art. 187. A camara munICipal fornecerá dous livros,
rubricados e numerados por um dos seus membros, ao,
secretéll'io ejuizes de paz dos districtos de róra; um para
lançar-se a arrecadação dos objectos apprebendidos,
com todos os esclarecimentos necessarios. e outro para
o lançamento dos termos das arrematações .

TITULO VIII
CAPITULO I

SOBIIE A PRAÇA DO lIERC.WO

'. , Art. 188•. A praça do mercado desta cidade é a es-
tação central dos gerreros mais necessarios ao consumo
de sua POpulação. sob direcção da carnl\ra municipal,
que se fará representár por um agente.

SOBRE BENS DO EVE:'fTO

~ 718. ~

. TITULO VII
CAPITUTO I

.üL 176. Nos casos dos artigos nnteçe.g~ptM
quantias adiantadas constarão de documentp~,!l~ i
dos ou mandados assignar pelo que as receqer., ,o
.rão I 'provados ~om duas testemunhas conte~te;~ ; D~
correrão nas ditas penas: . .

~ 1.0 Os que forem impossi~ilitados por ~P.n
~ 2.•. Os 9ue, antes de se retirarem, restlt~.I.re

quantias recebidas. .' _ .
~ 3.. Os que ~emorar~m o servu;o pai' l!lC?!~yp

diligencia ou serviço publico.

TITULO VI

CAPITULO I
MBRE AS ESCOLAS DE PRIMEIR,\S LItTT!I~S .

Arl. 177. A camara inspeccio~ará as es.c,C?.I.~?
primeiras lettras, publi~as ou partlcul~re~, n~m:e n
alO'um de ~eus membros ou uma comm!ssao. !,

o Art, ti8: Nenhum professaI' poder!! obst!l,r 'a..
os designados no artigo antecedente ~sslst~m a,s;.h.
e colham os esclarecllnentos.necessnrlO.s para ~,em 3J
zar do modo por. qu.e se .enslna a moclda~.e : .m.,ul Il

. 200). duplo nas relncldencléls. _
Art. 179, Os pais ou educad~res dos orphao

bres e dos' expostos requererão a camara PP.[R a
dãr dar-lhes o necessario na.s escolas de. ~nsl.(1.9 p.
bl ico ; instruirão seus requel'lrn8ntos com Ig(9:Q,
do fiscal e agentes fiscaes e attestado do: fl,a~oCJI
ca péllão.. fi t - ' .. "n
' Art. 180. O fiscal e agentes Iscaes, era~ ~e t:

cuidado em informar á camara sobre ': .edu~açaq.
ção e existencia dos expostos e orp!wos po_~res .
amparados.

~ .,... l>'
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enle á secretarinc1a camara um balanço do movimen-
ia da praça, e fazer todos os snbbados um resumo sema-
ai, do qual dm'á copia ao pl'oprietario da typographia

nue irnpI'ime os trabalhos da camaru, para que a publi-
que no jorna l. .

~ i.O Entregar no fim de cada mez ao procurador
a camara o producto da renda arrecadada, exigindo-

lhe recibo em livro a esse mistel' ~des'.in:ldo.
~ 8.° Providencinr pela exacta observancia deste

regtitamento. solicitando do pre:>idcnte da Célmara quaes-
ilu:er medi.das ~cgulamentares que sejam uteis e que
eJUm aqut omltlldas.

Ar!. 19.). O administrauor perceberá a quantia de
25;:000 mensaes.
,.' Estes vencimentos serüo pagos mensalmente pl:lo
procurador lia camara.

Art. 196. Das multas impostas em vista deste regu-
lamento, terá 100{. o que denunciar os respectivos in-
tractores. '
. Art. 19i.' Além dos balancetes, o aL1minislrarlor é
obrigado a apresentar trimestralmente, por occasi<io da
reunião ordinaria da camara, um relatorio l!f) sua ar!llli-
nistraçllo. no qual dará as ôbsel'vações que julgar con-
venientes sOQre a praça. .
. ~r!. 198. No impedimento da adininistraçiio por
ais de "3D dias, fará suns vezes um dos s'Jpplentes rio

fiscal do districto da cidade, que terú dil'eito aos I'c::;pe-
ctivos vencimentos,
,,' Quando o impedimento exceder ele 30 dias, sem mo-
tivo justillca vel, 11 cumara lhe nomeará substituto efie-
ctivo, podendo ser este nomeado interinamente pelo pre-
sidente da mesma camara, até que esta se l'euna. '.

'Art'. 199, A camam municipal cobrará na praça do
merc<;ldo os impostos constant~s da seguinte tabella:

POl' 15 kilos de' toucinho o carne salgada, 60 réis;
por 15 ditos de..café, 80 réis; POL'15 elitos cle nssucar, 60
réis; POI' 40 Iitro:; de feijüo, 60 réis; por 40 d ilos de arroz
'(em ca~ca). 40 réis; por 40 de arroz pilado, 80 réis; por
:.tO'dilüs de milho, 40 réis; por 40 ditos de. farinha, 60 réis;
por 40 dilos de fub:í, 40 réis; por 40 ditos de pol vilho,

~ 720 -:- .

Ar!. 189. Os possuidores d ' . .~

~ã~t~~;I~~d~~a~xoe:p~'I~o~u~aP~~~f.~ d~:~ir-~~ ri~~si~~¥
ma Ola, que sera c1)ntadl1 de /', d rca o dura0

de1or, e decorrida essa hora. po~~:'~o ~ pr~slnça dó ~e
Jac o. Quando houvel' carestia de O"ene~n e -os por Qi.
J
.~1Igc;~ara ~ode.rá alterar o prese~te a~~'O"°opreside'o, ne~e~sano. o ,co%r,

Art. 191. O' infractor • d d' .: .
aote~et1ente, sotTrerüo

l

11 ~~ltaaJe dgg~s~~~es do ;~~tig
rl. 19.. As mercadorias ". (,

forem desiO"lwdas por u .'1 que na tabeVa 'aba.
de qualq o . m sunp es- etc fica"

A uer Imposto, mas sujeitas ao dispost l m.'lsen
1'1. 192. Os neO'ociantes u o no arl.

ros a que se refere 00 art ') ° q e comprll rem "os gen
lenham paO" . _. • sem flue os vend d
20;;\n 30;,;. 00 a taxa respecti va, sotrr~rão a n)uiiR él

Ar!. 193 AquelI' q d . ..,' "neros que ah' h e . ue en tro da praça venCi "
respectivo' .1 ouver comprado, pagará por sua ~ g. ~ Impostos. ,vez

Ar!. 19~. A camara t . .
administrador, ao qual co~~e7~: servIço da Pr:nç u

S". Conservar a ~raç .: .em boa O'uard') os . a c~m asseIO e seguran~
mais obj%ctos fornecrJ~~sp' e'l~e~;~~~, balanças,. lijrõ

~ '). Mant d ra.. "{:
tro áeli'~ se com~e~l~r ârn na praça, obstando 'rjue
assuarias. etc., para o~uBesinCt~tos, ~rovocaçõ~s" IIJJU
q~ando preciso fOI' o ap;io d,.rpol~ ? sua autorid.~S 3." Yerifica~ . .a po leJa. .,'~, ,
corrompido~ ou da eXlstenCIa, na praça, dos' O' n
denuncia i impel~ ~es, qua~do delI.a desconfiar. g ,

! fazer 'que o fiscal dJd~ .tS~Ut~ poss.t1id~r~s os vend I
sario. I:>rrc o os InutIlJse, se to' h c

Quando hou~'er d"v'd á '.. ~~.,;
generos cha U ,a cerc.a da cOrJ'upcão.(J
si ou p~r pe~i~r qualquer nutol'ldade pOliciaí,';qu'e

~ 4.. O d os. q~e nomear. resolverá ü duvida.'
o toucinho, S~I~~~~~~t~~~r dOImercado .mandúá~"
vaçãn. nbriQ'1.lndu ao tropeC?sa n~cessa fiO á sua co

~ 5.. Fazer r 11'0 a. tirar a demasia.'
dó moviment[) da er~a~;rl) espe.cl1l1 toda a escr.iPlli llC
e. sahida dos "'enero: ~l o mdlc,( o, l!0tand,) :!1Í'(j"ntr
medida, regist~ando ~'rn,~I~O" .elc araçao de sel!,:ge
a quantia paga aó cofre n1uh~l! a 10 numero' d? tala9 6 ° ,\ "0" OlclJ;?a , . ". ' . s:Slonar todos os taIoes, remetl~[]do. meo

..•. ~...~..
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60 réis; por uma duzia d~ rnpaclura!;, 20 rt:is;' P~l~s
lell~::tsde barro, ovos, gall lOhas, frangos, queijos,- ore:

Arl. 200, Esle reB'u.la,lOento será eXlen,-;ivo"a,l.ód
os '.ogares deste mUOlcrplO que n L:afl1ara julO'ar'-eo
venJenle: o ,/ '

TITULO IX
CAPITULO I

\

:\rl. 201. f<:ica restabelecido o imposto de aferi
pelo modo segUinte:' '. i

São ,obrigados á afcl'iç!iO de resos c medjd~'s,
conformidade dos paragraphos sub::ieCjucnf.es, lOrlasi
pessoas que venderem por grosso ou n retalho, eni"'ca
para esse fim aberta, com alv!1l'ú de licença ou se
e~le, cornpr~hencIendo-se nesta classe as fazendaS,tsi!
çoes e fabrIcas, qu~ dentl'O dellas venderem gcneros
sua cultura ou fabl'lca, por grOS!;l' ou 11 relnlhc}',

~ 1.. Pela aferiç;iO de pesos pa'iar-se-h:l '&'-;000.
~ 2.. Pela aferiç;}o de merJidn!; de r.aracidade 'S
S 3,. Idem idem pela de lineares 5~OOO, I,:'

, ~ 4.. Pelas balançns, sê.fa qual tal' ~ tnman!Jo"eIldade, . 2,000. . .
, Ar!. 202. A aferiçfio s~~rá feit:l dUl'illlte o ml1znell'o de ~ada anno, em todos os dins utei.-;, das.)í)<

da rnnnhu, ás, 3 cI~ larde, no paço munIcipal, ,'de\{
as respecll\'as gUlas ser entregucs na secretar
accordo ~om as dos. annos anteriores. .rf~. "

Aos IOfrnctores Irnpor-se-Í1n a multa de 10';;, a 30
duplo nas reincidencins. . •. -(r

Ar!. 203, 'para a cobrança do imposto dé'}1V
a cnrnara rnul1lcipoI fica nutol'isndn a confeééion
B'ularrnente o~ a providencial' corno e qü~iitâs
~lJlgar conv.enlCnle, valendo o que ror por e[I£1 res
l~dependeOleme~te de appl'ovnçiio. d:l assemolé
vlnc.lal ou preSIdente da provincia, comtantQ 11'1
rnod,lfiqu~ ou altere de qualquer modo a taxá, d
pecll\'O Imposlo, nem o numero nctual dos el1'Wl'eg
<.la carnal'a. '. ":\ '

Art. 20.\. A.camaraarrecadar;i unnua'r"mé'nt
guintes impostos: . '.- I

S 1.. ,De cada uma casa de cornmissão, cOll;ig
ou agencia de comprar quaosquer generos,' gu
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um aO'ente, ou comp['ador, por conta pro~t'ia ou de ou-
irell1~ pal'll exportaçfio, 50;';. .

S 2." De cada .masca,te (le obl'a:i de obl'üs de prata,
ouro ou pedras [JreclOsas, 200;,. , . ' ,

S 3,. De Cüda mascale de objectos de lumlell'o, la-
loeil'o e caldeireil'o, 15~, ,

S -t.. De cada mascate úe qualquer g~net'o ou obje-
ela não mencionado nas postUI'üS c poragraphos antece,-
dentes, com excepl;üo dos mascates de pt'OclUClOS ou al-
tefnctos dn pt'Ovincia, 50~, .

~ 5," De cnda uma fabrica de cel'veja, ou Ilcorcs
esriritu()sos, .10:;,
. ~ G.. De cada l'abt'icD, de tecidos, 100;;,

~ 7," De cnda f'nbrica de I'undição, 100:;.
~ 8," De cada I'abrica de cUl'roças e concertos l'espe-

cti\'os, :.W,;. ,
~ 0," De cnda fabrica de CIll'l'OS, 100;). , ..

, ~ tO, De cada cilleim ou olaria, I'dbl'lCa de llJolos
'ou telhas, 20 • "" _.

R 11. De cada casa d: co~teltarlô ou ['~flOaç!l0, ,20:'
S 12, De cada uma fabrica ele charutos, clgalro:"

um!) picado, ou de urna casa especial de vender estBs ge-
nel'OS, 30~. \

~ 13. De cada, ag,mte de contr,atos ohero~os d:- ~o-
ciod,lde anonyrna de seguranl;a ele vltia, pI'oprleda?es e
semelhantes, 100", .
. ~ 14. De carla pnstol<le invernada, 20-:>: '

~ i.l. De cada hotel ou casa de pensa0 na Cidade,.
40~.Tendo bilhal" pagará mais 10". _ . _ .
. 9 16. D,~ cada holel nas p:)voaçoes e estaçoes, 20~.
Tenúo bilhar, mais 10~, .
.,' ~ 17. De cada casa de bilhares, 40". ,

. ~ 18. De cada restaurant aLI casa partICular de
fOrnecer comidn, 20". ..

. ~ .19. De cada um kiosfjue, 20;;, _ '.'
. S 20' De cada u:na casa de col~hoes, 1.;)':. ,

. S 21. De cada officina de latoolro, fUOIlelro, caldei-
reiro e outras semelhantes, 20;5,
", ~ 22. De cada pharmacia, 30:1.
:.,' ~ 2:3, De cada'uma c~3a cl~ vender drogas no lagar
onde nio h:)uveL' pharmacli1, 1<>;:;:. . ~
: s.24. De cada casa de relOjoeiro, oUrives, 20;': Se

tiella, porém, se venderem rel?glos, correntes, ou oOjecto
de prata, ouro ou pedt'Us preCIOsas, 40";.

..
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~:r D' - ":1 .l. e cada uma casa de tI' .,'vendam instrument s ' ,cu e ano, ou em
I'urgla, 20:j, o p!JYSICOS,mathematicos oÍ19d~

S 26. De cada ca'a fi IJ ' ,''1fogos artificiaes lO'" ::; ou a :'lca em que se vendere
• ~ ~)_ • 111_

ro. s%lie\'ro,D~gi~~ac~sa ou offi~ina ~e alfaiate, s~';
0luoutra qualquer ~~~oc~~~~~~;~ndtid~ureiro, cutfl:\
p 1'1, lO". neste parag

~ 28. De cada loja de barbeiro ou cab ll' . '~~g.De cada fabrica de chapéos 30: elrel~O.,
~ . De p.ana uma padaria, 12;'.' . ','
S 31. De cada urna pes-- '"de dentista, 50". :s:.Oíl que exercer a profi-
S 32. De cada um retr r-t ' -!rnachina, 60;5. a I::; a que tirar retratos p
~ 33, De cnda um leiioeiro 10~ # "

S 31. De cada cochei rn ou' . d
e ca~r?,. e de receber animae';> a t~~~~ 3~glugar ~n\im

~ 3;), De cada casa de deposito d'e ~adeir •. ' ~.
~ 3~. De cada um acouO'ue tO~ a.~!.30~.
S 31. De vender em" o • •- '.

freios, sellins. cnbeçadas ll~aoscceateaçaoarreios:.s.êll
quae~quer art'efactos da prbvinCia~~;'1~ata ou ~al~~s

S 38. De conduzir em expo ' ',- , ' .'~'
ou br'a vio, em jaula ou 'O'aiola noSlmçao,.a~I,ma~ e9sio

f' 39 D' I:> , UIllClPIO '.20~
quad\o- . or e cada mascate de figuras de O'esso im'a
t ') ", namentos de casas 6 obieeft -.'~ .es, ~O~" J os<. semu
. S 40. De cada livra0' I' , " '~~'".crlptorio, 12"., I la, pape ana e obJe~t.os:
~ .ti. , De cada moinho na 8idade-e ovo/:~'~ g., g~cada um _ra ncllo de tropai, 201'.\.':~.es,

f' ,100"000.' cada cu::;ade vender bilhetes: âé10l

, . ',te,ria:,fó~~d~;a~~~fc~~~ii~~~056~e vender bil~~i~~
, S 45. De cada individuo qu "1'" ~, da. vender bilhetes 'd i e, sem t~t..c~,s~.,hc

: '5; nact.a{eeseurnumclplO'.60~.
• i? 46. De cad~ t,n~trlcula de cão, Wt;. :~':~

.. ~n. Da exhtbtçao de cosmorarna, por'nóite
I S 48, De cada espectaculo bl' ". L

" ,represenlaçõe? drarnati~as, eques~~es IC~~r;{dT°ÕiS

q
ros,concertos vocaes ou instrumentae~ preslidfõ-[ta

. uaesquer outros espectaculos de' .roque os .ef!lp'rez

, I
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lfiram lucro, excepto aquelles que forem datlos em be-
eficio de instituições pias, 20~.S .•9. De cada pessoa que vender animaes no mu-
ici Rio, 30;;.S 50. De cada advogado formado ou provisionado,
edico, engenheiro, de qualquer classe, e agrimensor,
~OOO.S 51. Dl; cada parocho coIlado ou encommendado
capellão, 10:;;.S 52. De cada serventuario vitalício de justiça,
orno sejam tabelliães do publico, judicial e notas! escri-
<iesdo jury, escrivães de orphãos, curador geral dos or-
MoS e deposita rio publico, 20;;.: S 53. De cada metro de terreno vago, onde não haja
iOcaçüo de natureza al~uma. nas ruas nbertas, 200 rs.
~ 54. De cada casa ne modas e r.onfecções, 20;;.

• ~ 55., De cada rehiculo de alu~uel, tendo.\ I'oqas.
,,000.S 56. De cada vehiculo de aluguel, tendo 2 rodas,
O~OOO., S 57. De cada vehiculo de uso particular, tendo 4

odas, tO~., 9 58. De cada velliculo de U50 particular, ten do 2
odas, 10~.

~ 59. De vender doces e quitandas, 5".S 60. De cada fabrica de sabão ou velas, tO~.
S 61. De cada uma licença para construir ou re-

onstruir casas, jardins, dentro da Cidade e povoações,
~OOO•
'9 62. De cada rez que se abater, para se vender
arne verde ou secca, 2~. '
" 9 63. De cada porco, idem idem, 1~.. S 64. De cada casa ou estabelecimento de cor lu-
eS,20\';). '. 9 65. De cada engenho de serral' madeira para ne-
ocio, 20~.. 9 66. De negociar, em mascateação, fazendas e ob-
ectos de armarinho. sendl) em cargueiros, 150".
" 9 6i-. De negodar, em ma~caleação, fazendas e ob-
~ctos de armarin1lo, sendo em volumes conduzidos ás
coslas, 25~. .. : 9 68, De vender, em mascateação, fazendas e obje-
etos de armarinho, pequenos volumes conduzidos á mão,'
,esmo a titulo de conduzir amostras, tOS.
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mUlllclpaes, que IOl'cm devidos. O illfractor pagará a
muIta de ~O~,o dobro nos reincidencias, além da obri-
gaçiio do 'pagamento dos impostos.
. Art. 208. Se no decurso do anno financeiro qual-
uer negociante, dono de officinas ou contribuinte seme-

lhnnte, tiver de transferir a outro sua casa de negocio ou
olficina, e com elle tiverde transferir a licença concedi-
dn no principio do anno, será valida a transferencia. pa-
gando o adquirente mais 25 °I. do valor do imposta mu-
nicipal, tomada na secretaria a nel;essaria aberbação,

Art. 209. Os donos das lojas e olficinas que, além
dos productos nns mesmas manufacturados, venderem
tamuem produetos cOIJgeneres, fabricados fóra do mnni-
cipio ou do paiz, pagarão mais os impostos espt:cinlrnen-
,te estabelecidos para taes productos nos diversos para-
grap!tos antecedentes.

:\l'l. 210, A camara municipal poderá cassar os li-
cenl,:i1s concedid?s, com perda do imposto pago, a !toteis
e restaurant, uma vez Que, por informaçoes da po-
licia, se verifique terem-se con ve rtido em casas dest i-
nndnsa fins deshonestos, \.lU a actos otrensivos da moral
.:pub!ica.

Art. 211. Os fiscaes são obrigados:
Si 1.0 A remetler ao procul'ador da camara, até o dia

30 dI) novembro de cada anno, urna relação de todas as
casas e olficinas sujeitas aos in. postos m un icipaes, no-
nws dos diversos contribuintes e qualidade de genero de
:negocio ou profissão. com observações demonstrativas
,das mudan~(as ou ditrerenças occorridas. '

" S 2.° O pI"ocurador da camara, á vista da relação,
fará em livro especial, até o dia 31 de dezembro de cada
anno, o Innçamento de todas as pessoas que devem pa-
goar impostos, constando 'os nomes de todos os collccta-

.dos do municipio, objecto do imposto e a sua impor-
tancia,

,Os infractores dos paragraphos antecedentes serão
multados em 30:; .

Art. 212, Aos mascates, caixeiros ou agentes de
',quulquer' mnscatE'üção que, encontl'ados a negociar den-
'tI'O do municipio, não apresentarem a competente li-

o ~fmça, serão multados em 30", e a pprehcndidns os obje-
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~ 69. De cada reO'istro de cart d . '
pharm~1ceulico e outl'o~, 2;:;. a e n~,tural,!sa

~ 10. De cada unlll casa de barbe' J

1'0, em..que se venderem perfumarias, ~~~,ou cabe~!elr
~ 11. De cada um botequim ',' ,

pectat:ulos publicos, 10;5. proVI:sOrIO para os e
~ 72. De cada barril de aguardente 500 .' "
~ /3. D.e cada vacca de lei te 12:';\' r:.;. .

Cida~e: ~o~~lcença para lirlll' pedras' nas sesm~;i;~
Se esta ped ra tor para uso proprin 2', ' '
I:: 7' P , :;> ,
:; ,), ara ternos 100'radou' I 'd" ,,-

de animaes superiol" a qu~tro p~~~ ~a (:I ade QU'rÍ1grexceder, 4~. ' o"ra por cada u!!l q

S ~~. t!cença para venJer leite na cidade 'IÓ; . 'S ' lCença para carneirns no ,'. ,"
20;:;, sendo por 5 annos e 100;, ~end cemIlel'10 gera

~ 78, De cada casa' em ' .' o perpetuas. :-
zendas se,ccas, objectos de air~~;?~h~nte se ve?d.erell)
ragens, ttntas, louça e crystaes, 20~. ' perfumana.~, ,ti r

~ 79. De cada casa em (lue S'" I - ~ats,10;,;, v ven( erem roupas- i
S 80, De cada casa de molh d . :", '

ou a varejo, 20;5, ' a os, sal par ,atacai)
, ~ 81. De cada casa em que se d :-.;...\

~)ilnte generps seccos e molhados ved~ ~~~ oC~fJ~uhct
be e, por atacado ou a varejo como cera rum ,,~.1>fj

o ~as d; trança e cO~lros, ~O;;." , .' " \,.%~,el
, .~ 88_3, De negoc!ar em papel pintado 'lO;, '''".,

:; '. De neO'oclar'em dr O' ~ I' - ',l:'
eIi~,tem pharmac~as, 20~. 00<1.:>, nos ogares o[),~,~
. " Art. 205. ' Os mascates de ou "," , "~4':

P?r.a ?bterem;} respectiva licenca r~ ~, p,,~I~as.pI;,~ç,~os
ntClPl?, são obrigados a prestaI: um~1 ,~~,.~ocI.adr qo.... .
quantIa de 2:000;:;00LJ. I n~a I, ,~n~~'

Art. 206. O anno an ' .,: ',: .~~.
janeiro a dp,zembl~o. 1 ancelro munl:~Jp;l1 e.c.o~~~rl '

. ~~:'i'
-1. .-'4':

CAPITULO II . " 'r, ~ '
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elos de, ma?cateação e depositados', ~té qu~ 'paO'o
re5(lefll va I~cença ,e as despezas que accrescerein~

. Não teya" porem, logar a apprehensão, be'm
serao reslltUldos os obJectos a pprehend idos desd c° infractor der fiador idoneo que, por termd . S,{'f:S
sabilise pela importancia,da li~ença, multa e' cu~tas.

Art. 213. O sccreta~lO, alem dos emolumentos
Ihil competem pelo regimento dê custas judiciari
que se refere o decreto n. 5,131 de 2 de seterril:i:
1814, cobrará das partes os emolumentos seguintes'

S 1." ,De regist,ro de titulo" diploma ou oútro'
quer es~rlP.to pubhco ou pa.rt~cul!lr, excepto .aque
em Cf,ue10r Interessada a mUlllClpahdade, 3i). "

~ 2.° De cada attestado que passar, 2~, ~'11
'~3.' De cada termo de contrato que escrever
S'{.' De qualquer outro termo ou auto q'~é

SJr, 1~, "..; "
S 5.' De alvnrás de licença, 1:;. ., .

CAPITULO lI!
DISPOSiÇÕES GElUES

A'CERC,\ DOS ,MEIOS DE EXECUÇÃO

, A.rl. 214.:. 9 fisca.1.e agentes fiscnes' reqrlisÜa
auto~ldades CIVISe ~l\lItaros todo o (luxilió quej'
precls? para a boa execuçã~ das posturas,'':-ll.ssí
poderao ch!1~nar qualque.r Cidadão para oscoadju
qualquer dlilgenclll. O cldad,1.o que se neO'ar ~sera
lado em 10~. o :~:'-~. r '

, Arl. 215. O .infractor autoado, que quizersa 15
a multa~o podera fazer a0 procurador da camàf'
do lambem as custas feitas. ',' I1,Jt;

Ar\. 216. Toda a pessoa que menoscabâr i
lar o 'p~ocurador da camara, .fiscal e (laenles-fiscae'
exerclcl~ de seus empregos, lralando'=os com ip'a
des~esp'e~losas, ou oppondo-se ao li vre exerciéiõ~d
attrlbUlçoes, será i.m.mediatamente preso e 'fémeUl
c~dêa, a ordem dOJUlz de paz"do districto res'pedi
o~ta di~s, trinla mil réis de multa e o duplo ,na

,cldenclas. . . . . ,- :'," '.
AI'l. 217. E"permiÚido a qualquer cí'daüao

~s auto~ tle infracção deslas posturas, . ,'.
Jam a~slgnados por duas testemunhas
Oscal e agentes fiscaes.

\9. - n9 -

RESOLUÇÃO N. 3550 - DE 5 DE OUTUBRO .DE' 1887
p~rova o ~Odigo de postl;ras' da camara municipal de S. Seba.stião

do Paralzo.
': O Dr. Luiz Eugenio Horta RUI'bosa, presidente da
Qvincia de Minas Geraes. : Faço. sa~er a lod~s Çls seus
abitantes, que a assemblea l~g.lslatlva pr~vlncl~~. so-
re proposta ria camara mynlclpa! de S. :sebustlao do
àraizo, decretou a resoluçae segulOte:

Art. unico. E' approvado o ,codigo ~~ posturas .da
'mara municipal da cidane de S ..~eb~stlüo. ~o ParalZO,
üe a esta acompanha; revogadas as dlsposlsoes em con-
iario.

Mando, portanto. a todas 1\S.ul!toridades ~ qnem o
nhecimento e execução da retenda resoluçao perten-
r que li cumpram e façàm cumprir tão in~ei~a mente

o~o nella se contém, O secretario desta prov .•ncla a fa~a
mprimir, publicai' e corr~r. Dada no palacl? da pre~l-
encia da provincia de ~llllas Gemes, aos 5 dUIS do mez
e outubro do Anno do Nascimento ne Nosso Senhor J~-
us Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexilgesl-
o sexto da lndependencia e do Imperio.

LUIZ EUGE:i1O HORTA B.\RBOS.l.

Selllida e .lj~bÜcada ne~ta secretaria aos ti de ja-
eiro de 1888. "

O secrelario,
Francisco Isiduro Barbosa La'Jt

C'~d("'~de posiurlis' da' camara mtl~icip:al da. e ' . ,,' .' ' .
cidade de S. Sc~astião do' Paraizo

TITULO I
DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

,':
, . Art:. 1." Contravenção ou ~nfr~cçii.o é t~d_a a aéção

ou omissão voluntária, contraria as dlsposlçoes destas
posturas. ou'dê edilaes que del.las façam parte. , . '

Ar.\. 2.0 Contraventor ou mfractor é a pessoa ,que
co:mmelle a llccão ou omissão, que se diz contravenção
0J iúfmcçáo. . • '
,;' . . .. " .

r'Ovo' LIV"P.\RTJ:' 1.'
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. ',Art; 3,' Ha reinciden~i~, .quando o cà,~tra'~".
fOI conderym,ado neste mUDlcIpIO, por haver' cô.~n
a mesma In/racção, tenha ou não cumprido a' _.mryle

.~rt. 4,' Praças são os Jogares do interio~e~a.
voaçoes e que com melhor disposição ahi se a h ~~
e havendo duvida se al"'um corno tal de~'a se~ ç are
drado• a camara o decida'á por editaes, qu~ àcar~g,~~
o pa rte destas posturas, _ . "'. !az

Art. 5,' As penas são: prisão, multa obriO' "_
fazer ou desfazer e advertencia. I. ~~9.ao_
, . S. L' A pena de priSilo se executará a~ mao'daahUIZcompetente, na forma das leis em virror depo' o
°duve~ passado em julgado a sentenr-a qll~ a decret~Sna a lrrevogavel. • . ;
, S 2,' A. pena de multa se executará nas "I~'

cIr~umsta.nclas., quando o int'ractor não a paO'a,.,~m
. TelOs amlgav~ls. em vista do auto respectivo g-d
(Ie por elle aVIsado, , ./. P.

. n~3.' A pena d~ fazer ou desfazel' ob~i""'a -~:-iI{~e'
o In racto.r a cumprir esta obrigação, rlenLro'~ do /
de dous dtas, contados para começflr tal cump . p. a-
e do razoa vel para ulti ma [-o. Est~s prazos se~~Il}ep
p~oroga velrnente determinados na respecti va 'sent~~ç 1
nal? co.rrerilo contra o infractor, se dentro delles' .u
se jUstll1car não cOlJtraventor. ~;.aJn
. S .~ •. As advertencias a pessoas determihad'~'~"
c~mprlmento de alguma postura ou posturas' sá.'rrl P.
ta:s pelo. fiscal, ou por ordem do juiz de paz, pe'lo Js~r.
res~eic_tlvo o:: qualquer oflicial de justica quel nás l,
c~rtll ao. . . • '. f '~

. Art. .6.' 'Quando.nest~s. posturas qUâlquer'a''rt~ c
ti v~r m,aIS d~ uma .dISRo~IÇilO, a obrigação de' fazec
de:sfaze! . e nuo fazer SUjeIta o infractor á pena neU
ta.belecIda pela contra venção de cáda uma daJ.'éHs
çoe~ ; excepto:' . " ,- ....•. i.

d t SI:' QUdndo o contrario esteja pelo mesmo a, e errnlOado. .< •

S 2.' Qu~ndo tantas fOI'em as disPOSiçõ~~"'~ug::r esta~elecI~a, applip;ada suure cada lima deliâs
, . '.• nest a q~Inze diaS de P~lsão e ,multa de trinta. ~il're[
: .: e .ca:so, a pe!1a se entendera applicavel soment' a

esta lrnpO~!ancla. pecuni~ria e ~quelles dias' d.e-'plis.
A~t. 7. As lI(:ens;as suo pedidas ao preside'nle'

camara, e ?a conc~ssao ou denegação dellas terãó:ré1;.
so aS.Pdarte:s que se julgarem agO"ra vadas pa ra a' câma
,reunI a. O recurso de que trata ~ste art. ~e instrhe.;

. ( .:

;'N. 19. - í31

-petição diriO'ida ao presidente, ou traslado fiel del!a, ti-
aâo por officfc,ü publico. contendo o despacho que ne-

g-ou a licenç.a ; na falta desta pelição e despacho, com
ustificação de que tal petição tai dirigida ao pr:esid~n~e,
B por elle inrleferida, com a disposição ou dISPOSIÇO~S
(testas posturas, que autorise ou não a cencessão da IL-
'ença recorrida. .

Art. 8.' O r.ecurso de que trata o artigo antecedente
erá in'terposto ex-ofliGio pelo presidente da camara

guando, contra a informação dada pelo fiscal, nos casos
em que esta tem lo~ar. ~onceder a. licença requeriLl~.
. Este recurso tera e!feIto suspensIvo. .' '

Art. 9,. Presente á camara o recurso Interposto ex-
olficio, esta mandará sobre elle dizer o res'pectivo fiscal, e
üecidil'á definitivamente. . .

Art. 10. Para concessão de terrenos para edificio,
o' presidente, ou vindo por escripto o respecti vo fisca I so- "
bre a vaccancia do terreno, e o arrenJador sobre se ella
vai orrender propriedade particular ou se não deve ser
fcita porque o terreno pretendido deva ser conservado
para uso publico, altenderá ou não, provendo a qu~ se
não inutilizem espar-os. .

. Art. 11. Nas ditas concessões se atlenderá mnis a
que o augrnento da povoação vá do centro para as extre-
midades, evit!lndo-se assim que sejam os arrabaldes ha-
bitados anles de estar o interior occupado.

Art. '12. Quando dous individuas pretenderem o
lmesmo terreno para e~jf]carem ~asa ou casas, será este,
de preferencia, concedido ao que melhores vantagens of-
rerecer, pelo aformoseamento, asseio, solidez e salubri-
dade.. .
. Quando os pretendentes se obrigarem a fazer edil1-
cios iguaes, em.as ditns condições, se obriga~.ão, por ter-
mo lavrndo em avulso pelo secretario, em presença
do presi~ente, qu~ assignar:á. t,arnb()~ com as partes; e
logp para á sorte, que' deCidira da 19~aldade d~s cu'.
cumstancias. O que tudo se assentara em segUida ao
dito termo e se archivará pnl'a constar.

'. Art.' 13. Não se cOl1cederágara cada edificio den-
tro das p-ovoações mais que dezoito metros pal'u a rr~nte

'e vinte' para os fundos; estes ultimos I1carão redUZidos
sempr:e que'com elles vú ou possa o fundo do novo edil1~
cio arrendeI' p'ropriedudes pruticulares, ou ruas, praças,
'fontes e mais lagares do uso publico.
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eÍlll'e os dous tel'mos dados, tomando-se as duas quan-
lidades e applicando'se a metade.

Art. 20. Quando as" infracções fore.1n dent~o dlls
casas dos cidadãos, o~ fiscaes só p.rocederao ~!~ vIsta de
íJenuncia nssignada pelo denunc.lante, e podlrao . facul-
aade ao dono da casa para verificar a ~en':lnclaJ e o
que a negar incorrerá na multa de dez mIl réIS e ClOCO
dias de prisão. ,
, Art. 21. Qualquer cidadão habil para testemunha,
que, tendo presencIado a violação de posturas,. recuzar
assiO'nar o auto como teslemunha, sendo para ISSOcon-
vidado pelo fiscal. será multado em metade da pena
imposta no artigo violado; ne~te caso, o fiscal con vo-
cará duas testemunhlls, que asslgnem o auto, e com as
mesmas la Yrará oulro auto contra quem recuzar sertestemunha.

'Ar!. 22. A disposição do artigo antecedente. terá
inteira applicação no caso gue se neguem .a st:rvlr ue
peritos as pessollS que pelo hscal forem ~onY1dadas. .

Art. '23. Os fiscaes, sempre que sahlrel~ em correi-
ção, seríio acompanhados por omcial de jusllça, que re-
quisitarão da autoridade compelente.

Ar!. 24. As condições est}p.uladns po'r ~ontratos, ~as
obras da cama ra que SP.adlnInlstrarem pelos proprlOS
arrematantes ou por encarr~ga~os seus, têm ~orça de
posturas, 'sendo o contrat~nte ou arrematante ob~19ado ~
salisfazel-as, desde que sejam competen~ement~ .Ju~gadas
as 'infracções que se derem na execuçao do serviço ou
obra.'.. , .
:.. Ar!. 25. 'Toda á ,pessoa que se oppuzer áex~cu,ção
o~stllS posturas sofI'rerá a ,multa de,30~ e dez dws , de
Prisão,' , " , ' .

' 'Art. 26. O anno financeiro da camara se contara
oe V, de janeiro ao ultimo de'dezembro.
:-: Ar!. 27. Fica' revogado' o ar!. 16l da resolu,ção
'.2061 de 1883 relativamente ao Porlo da Joanna no

Rio'Grande pertencente ao dislricto de Nossa Senhora das
ores do .úerradn, e restauraua a resolução 'no 1,462 de

31' de dezembro de 186i, que fica fazendopar,te destas
oshlras: 'visto como aquelJ.J.districto faz parte deste

'!lunicipio. '
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_,Art.u .. As licenças para~continuação dos n;go •sera.o, reque~ldas:' ,', ..
~ 1.0 . i~té ao dia. quinze de novJ:nbro, pelo~' 'DP.Dciantes residentes nesta cidade.' I~ .-;'l)

~ .2.° Até ao 'dia trinta d') mes'lIo mez, pelos De
ciantes residentes fÓI'a de trinta kilomatros da mesQj

Fpra d~stes prazos, pagarã9, além do valor-'dos.j
postos.mlllS 15 % sobre a totalIdade dos- mesmos I'

Art 15. A 'multa, ou qualquer outra'tpen'a"Oj
posta por. estas ppsturas, não isentã o infractor
pagar o I:espectivo imposto a que esteja sujeito;:e'Dein,(j
pagar o uamno .causado. ., . :' ../;l'~.

Art. 16.J'0.das'a,s ,~ezes que,para a .cobrança q~=m
postos, multas, lIcenças, productos 'de arrematações o
outra fl4al;que.r .r~ncl!l.rn~niciplll; for necessar(o :.ó,~Ó
prego do~ ruelOSJudlçlarlOS, etr~ctu!lndo-se pen,hor.a º
executac19pagará' ao'/o 'sobre a' qúantia pela quàl" $0 reexecução. ' , . ..,. \~.",'

A~t.,17. O eontraventor que, tendo bens oumei
para Pllgar a' multa, a que hou ver sido' condeíiijja
o~ocultar"alheiar ou deIles dispuzer por quarquer~ln j'
p~O'ará n~ ca'dêa ..com 15 d iaS de prisão, pro.:v.a
turlo. Sem, ,p()rém. 'snlto Irlg,) que mostrar haver 'pao.()
o~ ,oifer~ç~e:sej~ ~,ceHó fiador idoneo. . .' :~.Ir'

. ~'Lo' Qüando' C? infractor' lllUltad? não tiv~f~,
pt!.rapagar a:~u!ta,_s~rá est.lI ,convertida ~m';~!iy\ç
n~s'qt>raS,!f1,uHl,clp~e?,á ~azao de,' 1~000 dJ.aqo,s,-:,•
prehcnde!lâo,. ne~li~,q~:;pos,IÇãoo ,pagamento ..dÇl,S':9~szas e custas JUdlCIOfias. . ~

/ S~2.0 'Pelà contraventor escravo pagará li""'mullã
seu senhor, ~ qU~lDdoeste não queira. ou nãó pos~.r~~ r
s~rá c~nv~rllda Igu,almente. e.m servJ(;os que pr.e.~lilr
dito escravo nas obras mumclpaes, á razão de Unl1tiffi
réis diarios, ficando comprehendido nesta çJisp()siçdQ'

.pagameo.to das dl:lSpezas e custas do processo 'da i
'fr~cção. . . i~~~"',

' ~ 3." A falta ,de prestação de serviço, sem cau
legitima e provada, sujeita o contra ventor a pagadrnal
20 % ~obre ~ valor da multa. São causas legi.ti.m~~\âo~
ça naproprla pessoa ou em peS:ioa da falnllw. >t:t I

Art. 18.. ,O presidente' da ca~ara é' lIuto~i'S~à('2.~
ar,denar, no interval-o das sessões ordinarias, ;:desg
zas que não excedam a lOQ~OOO, :,'./, •

Ar!. 19. Quando nestas posturas se estabelecer'
mlllimo e o minimo das penas, o medio será ',to ~'d

~
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DAS A'ITnIBUIÇÕESc.

Arl. 31•. O porteiro ou r-onlinuo vencerá - annual-
mente a gratificação de 120". pagos trimestralmente.

Vencerá mais os seguintes emolumentos:
. De cada pregão de praça. 500 réis. Dous por cento,

deduzidos da importancia das arrematações de bens do
even~o, ou outros quaesquér, levados legalmente á hasta
:publlCa.

Arl. 32. O r,arninheiro vencerá a quantia de 500 rs. J

de caJa legua (5 kilomr.tros e 555 metr03) de caminho
'que fizer no servi~o da municipalidade. contando-se ida
e volta. ,'. I

. '. Quando o caminheiro que fizer o serviço, for n reque-
l,rtme~to da parte, vencerá mais, 2;';000 para sua con-
, dllcçao .

Art. 33 •. O fiscal desta cidade vencerá annualmen-
: le .200~, pagos trimestralmente. .

~rL. 34. Cada.um dOS fiscaes das freguezias de fóra
da cHiade .vencem annualmenle a gratificação pelo
modo' seguinte:

O da !'reguezia do Aterrado, 100~, e os demais, 50"
'cada um, pagos trimestralmente.

~stcs vencerão mais dez por cento do producto dos
,bens dq evento que forem arrematados nas respectivas
freguezlas, nos termos .prescriptos por estas posturas.

. Art.' 35. Os alinhadores perceberão, pagos pelas
partes,de ~ada um esteio que alinharem, 1~500. Exceden-
d<? este trabalh? a seis horas, ter,10 tão s6mente 4~OOO., .

quando o alwhament,o for em obras ou construcções
publIcasyserá paga pelo cofre da municipalidade meta-
-de dnquelle emolumento. .'

~ unico. O dono do edificio ou construcção, em que
o alInhamentó se fizer, dar~ pessoal nece:;sal'lo para que
o r:nesmo.se faça com exactldão. .

CAPITULO II

. .
. . Art. ~6. Ao se.cretario. compete:

.... ~ ,L" Fazer a escripturação de todó o expedie"nte da
camara . .
. . S. ~.' Passar. todas as cel'lidões que lhe rorem pedi-
UilS, llldep!:nl1ente de ..du,;pacho. .

. .', ~ 3." '. Ter em boá guarda e arranjo os livros da ea-
, mar.a. e lud ~,quanto pertencer ao archi vo.

. • ••• r. .

TITULO II
CAPITULO I
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DOS ElIPREGADOS D.\. CU/An.\

~rt. 28. A camara' terá:
Um secI'etario.
Um porteiro.
Um procurador.
Um caminheiro.'
, lJ~ pscal na cidade, e um em cadá povoacão d

mullIClplO.. . ... :. .'
.Um alinl!a,lol', e um nas frerruezias fora da 'cidade
Art. 29. O secretario vencerA a gratificar.ão arinbâ

de 500~; pagos trirnestra lmerite. . • ,":
, As partes lhe pagarão mais os seguintes ..émolu

mentos: '. . ,
. pe cada .r~gistro de titulo, diploma, outro 'qu~'lquer,
eSCl'lpto publIco' ou particular, não entrando :'nó ....i.!u
mer~ .daq!lelles qllaesqup.r documentos ou papeis. íÍ
mUOlclpalIdade, 500 réiS. .'; 1.

De cada attestado que passar, sendo pedido ao presl
,dente ou á camara reunida, 1:tb000. .;, ih;; .
, De cada alvará de licença, 2~OOO. :" ..

. De cada termo que. escrever, qualquer que ,ell~'se'
,3l)000. ,.. . .; , ,..' , . ,'1 '. :

, De cada ce.rtidão, e todos os mais actos que.p'ratic
ou escrever e que não ficam especificados, o mesmoí U
p~rceberem os escrivães de primeira entran~iã. nôéiy
.na fo['ma do regimento' das custas judiciarias 'a' que;s
refere o uecreto n.5737 de 2 de setembro de 1814 e
cepto quanto ás buscas por convenção com ,as p.atles
quando o papel buscado está parado por mais 'trinta it
nos; porque, qualquer que seja o tempo da' busc\a,
secretario .s6 cobrará por eBa 4;';000. ' "'.', •

Arl. 30. O procurador percebnr;Í vinte 'por, .cén.
das ~rrecadações que fizer amigavelmente, e trinta po
. cento da~ que fizer pelos meiosjudiciaÍ'ios .. ,~."', . ,

.~ ,umco .. O procurador, quando exercer suas~fi.m
..ções em .prt)cessos que. requerer contra contríb%óte
ou 'contraventor, 'sejani elles de natureza ci vel ou:'crim
c~b.rar~.da; 'parte vencida, quando esta não .~ejá\ ..~. u
lllclpalLdade; os mesmos emolumentos taxados nos-ar
71 a 84 do regulamento já referido, e o mais qúe v.eÓce .
os procuradores, responsabilisando-se. na' forma'd .lei
pelas pena,s prescriptas contra os advogados •. ~ I •
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çlio, pád,\rá disso enca rregar na~ freguezius, deba ixo de
. ua responsabilldade ou fianria, á pessoa apta,coro partici-
ação feita P0l' elle á camara.

Arl. 39. AOporteiro ou continuo compete:
. S {.. ExecutaI' as ordens da camara, do presidente,
os vereadores, secrei.al'Ío, fiscal e procurador, no que
for concemente ao servil;o du ea ma ra. '

S 2.° Ter em boa guarda e conservar no maior as,-
seio os illoveis e todos os objectos pertencentes á camara.

, S 3.' Abrir as portas do eoificio, nos dias, e horas
marcados para as sessões ela caroara e dos tribunaes, em
'audiencias publicas.

~ 4." Ter sempre cheias de agua vnsilhas para tal
fim destinadas e os competentes copos,S 5.' . Estar presente a todas as sessões, para apre-
g-oar na porta da ca:nara os bens ou rcndas elelta que
for~m postos em hasta publica, e bem assim, a praça
de qLlaesqlll~r obras. para cuja realização se charnar coo-
curr.entcs, dando parte á CHrnara dos lanços que forem
offerecido~l com declaracão dos n3mes dos liCItantes.

~ 6.0 Atnxnr editaes da cumara.
. S;.o Tucar no sino da cadêa o signal de reunião,
da camara.~ 8.0 Fazer todo o serviço nn cas3. da camara, ne-
cessa rio para a promptidão do edificio, quando se houver
'de reunir o jury ou de se p;'ocel1er a eleições.
. S 9:° Dar parte por escrjpto ao presidente dns lal-
tas dos objectos de uso e necessidade da' cama ra.

Art: 40. Ao caminheiro compete:S {.. Faz.el' todo o caminho ou/levar omcios e or-
dens do expediente da camara.

, Art. 41. ,Ao fiscal compete:. S 1.0 Vigiar pela observancia das postUl'as, pl'orno-
i vendo a sua exeeução pela ad vertencia dOS que forem
'obrigados a elta, ou particularmente ou POl' editaes .

. .' ~ 2.0 Activar o procurador da camara no desempe-
" oho rle seus de "eres,~ '3,0 Executar as ordens da camara.
: '.:'~ 4.. Dar-lhe 'parte em cada sessão do estado de
~sua administração, e de turlo que julgar conveniente, em
",vista de inrM(I\ill~ÕeS recebidas; de todas as üd vertencias
que h(~llvel' feilo; mullas que houv_er irn[!osto, remelten-
do .copta rio auto destas; de todos os serviços que houver

: promovido en~ obras e conslrucç5es publicas, emrela-

L'



- 738 - "
" • l'

ção ~ sofidez das niesmas; indicar' a neces~i(f~'â' :.
tras obras que se devam fazer e propor os' m .eseu etreito. ' I elQs Pll.

~ 5.' Prover o asseio das rUlls e pra r. '~
conserv?r sempre com l!mpeza (11rt.75).ças, a~e.~do_

~ 6. Promover a extlrpação de reptis y ". ;
deI quaesquer animaes ou insectos devo;~denosos,op an tas. or~s l-

o ~ 7." Impor multa e lavrar os respe ,(" .".
Jnfracção, que serão por elle assirrnados c~~vds aU,lOs'
mmu~has ,e remettidos ao procur~dor para o.u~s"t~~t
e Cltos,.caso ~ãu se etrectue o pagame'ntn ami(Y~veiV:lo
I ~ 8d. AVisar o contraventor, depois de pasta a • I

e a~ra o o aut?, de que não ha vendo n a O' "m4
confltmente, sera denunciado á a utoridad~ ~~r:;.p~~o.~
na orma dos arts. 20.) do codiO'o do processo .. ~l}e
de16 S l..o do regulamento n. 48') t de 2') de nCOr\~J1IlOae 1871. - - t em
, S 9.' 'Chamar o 'secl'etario e porteiro ua !'ij

dservJ(~ode cada um necessite para o dese'mp~nq1:iodneveres. ' e 56

Os.tiscaes das ,fregueziasde fóra desta .cidad'
!J1y,tteru_oao de~ta CIdade, trimestralmente, o rela'tóriÕ"d
10. racçoes prallCi.ldas nas mesmas, assim como àá,r
~tJdvOSautos de multas que houver imposto de éõnfo
a e com os ~~ 7.' e 8.' deste arti"'o. '. _,"

" Ar!. 42. T9dos os fiscaes do ~unicipio:' '~á6ij
garem neces_sarfO para o bom desempenho ,,3e:seu5
Ueres, poderao fazer-s~ .a~o(1)panhar de officiaes.de
á ça, precedendo reqUlslçao as autoridades cornpeten

'. s quaes tambe.m pedirão qualquer auxilio de nllventura necessitem. .. , ',;:1

Art.. 43 •. Aos alinhadores compete: ..\",
e St'l. 'I Alinhar e perfilar todos os erlificios'ptilHipar leu ares. .

CAPITULQ IH
. I. DIVERSAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕes PE~AE;;i-,í

Art H é . ' '.' '
secrcta;io n'o ~tabo ~a ~ode d~zembro., coadjuva~qpe
fará co a o e e~crlpturaçao, o proéur
men't 'd,apontamentos preVIamente tomados,.;os lanç
.. ~' e todos os que devem pagar impostos.' ~

peci~l ?esse~ l~nça~e?l?S constal'áo em um, c~qerno
'L" Nomesdoscontribuintes .
,'2." ~esidencia. .

:') ..........
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3.. Qualidade de negocio.
4.' Quantitativo dos impostos.
5.c Ultima data de !-eu pagamento.
6.' Desde quando em atrazo.
7.. Observações.
Ar!. 45. Até o dia 7 de janeiro, o procurador, com a

esma coadjuvação, fará o lançamento de todos os mais
ontribuintes que devem pagar outros diversos impostos.
este lançamento constara lambem em caderno:

L" Nome de cada contribuinte.
2." Residencia.
3.' Motivo da contribuiç,io.
-4." Quantitativo do imposto.
5." Ultima data de seu pagamento.
6.' Desde quando em atrazo.
7.° Observações.
S unico. Afim de obter os esclarescimentos neces-

arios para a confecção dos lançamentos de que trata
este artigo e o antecedente, póde o pI'Ocurador ser coad-
luvado por Lodosos fiscaes do municipio.
, Art. 46. Feito assim o lançamento, o procurador
annunciará a cobrança á boccu do cofre, ,publ icõndo-a
por editaes em todo o municipio, com o prazo fatal de 30
&ias,a contar da da.ta dos mesI,nos.

~ 1.0 Este prazo, entretanto, ,não inhibe o procura-
oI' de receber, em qualquer tempo, a importancia dos
mpostos, quando os contribuintes. sem as precedencias :
os arts. H e 45, queiram pagai-os.

S 2.' O referido prazo não tem applicação:
, 1.0 Em favor dos mascates, artistas e mais pessoas
'ue nüo residirem no municipio e vierem nelle exercei'
Liaindustria, qualquer que elta seja, sujeita a impostos.

1- 2.' Em favor dos contflbuintes que, se bem que re-
sidentes no municipio, tenham delle de se mudar dentro
o prazo.
, 3." E nem tão pouco em favor dos contribuintes que
stiverem em atrazo com seus pagarrientos,de um exerci-
cio pelo menos. '
i Art.. 47. O procurador é responsavel pelo da mno
\le el!~ e seus auxiliares causarem, por n~glige ncia,

c~lpa~ ou ignorancia. Pagará com o desconto fei toem

PARTE 1."

I'

" ~
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"odo o contraventor 'para (lar começo ao desfazimento,
entro do prazo ue dous dias. Findo e"te, o porteiro, no
erso do auto, o certificará; e não lenda o contraventor
umprido a obrigação, dará o fiscal parte ao juiz de pnz
10 oceorl'ido, e entregará o auto ao procurador, que tra-
ará logo de I'equercr o comp6tente processo, afim de no-
amente serem marcados ao infraetor tantos dias para o
.esfazimento quantos sejam razoaveis.

Art. 54. AS'licenças exigidas no art. 52, serilo con-
edidas O'I'atuiLamente pelo presidente da camara, su-
itas sÓtnente aos molumentos devidos aos funcciona-
ias que neltas funccionarem,
: Ar\. 55. N,!'s freguezias de 101'a. serão as ditas li-
cença:, concedidas pelos juizes de paz, que, no primeiro
ia dos mezes dejaneiro, abril, julho e outubro. remelte-
rão ao presidente da camara uma relação (le toda~ eHas,
afim de serem eobrados o:; emolumentos de em pregados
que forelo devidos. .

Art. 56. O que obtiver licença para construir casa
OU casas, o farú dentl'o de um anno, dando principio,
e mais o tempo razoavel para concluil': pena de perder
o direito adquirido pela licença, e de poder o terreno
ser concedido a outro. .
, Art. 51. Os proprietarios das casas ou predio:; são
obrigados a caiar as frentes dos mesmos, uma vez por
nno, ou quando for tambem dulerminndo por p.ditaes
o fiscal: multa de cinco mil reis e o l}obro nas reenci-
(lencias. Por frente se entendem todos os lados vis iveis
ao edificio, .

Art. 58. A's pessoas manifestantemente pobres, a
amara dará a cal necessnria,com que possam cumprir a
obrigação do a rligo anlec3dente, assim como paga rá o
salario do respectivo caiador, quando taes pessoas não
possam por SI ou pessoa de sua família fazf:lr este
serviço.
" Art. 59, A ~llmara mandará plantar arvoredo de
~scolhida qualidade nas ruas e praças,
:" Art. 60. E' prohibido, por qualquer maneil'u ou
ácÇão,' se prejudicar a planta,;ão ou crescimento dos di-
tos arvoredo:,: pena d~ d')us a oito dias ele prisão e multa
tie cinco a quinze mil réis e o dobro nas reincidencias.
, Art. 61. Todas as casas serão llumemdas, A cama-

ra pagará a numeração, sempre que esta não altere a
exis.tenle, sem deliberação sua.
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ilAs OBU,S PUBLICAS E DIVERSAS &lEDID.\S:' "

. A.rt. 67. Se.rão feitos pela camara 05 repa'~oS[:doedlficlOS das prisões., , ' ,.:
Ar1.'6~. ,Serão tambem feitas pela camara- tôüas n

construcçoesde beneficio publico como sej'am':,. I d ,.(~,",aça as, pontes, tanques, fontes, matadouro"e_o
l~as q~ll..esquer obras ou concertos rnunicipaes:" '

, dlsposlçao não comprehende: , "'.~'
.' S l.~ As calçadas dos passeios Iaternes das'ru'~s a

um metro e cincoenta centimetro:; nas frenLes das cd
q~e serão feitas pelos respectivos propl'Íetariosf!a:d
nJstradores ou inquilinos. ' .. '.' t'~

. ' ',1

,S 2,. As pontes sobre os ribeirões e corr~O'ós qu
passarem pelas terras dos fazendeiros os quaés ~ão00
g~dos a tàzel-as, bem como os precisos aterros; •.nos.c
mmhos que dentro de suas terras servem ao: transi
puplico. ~_::'1' ,

'~

....

,
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~ , A disposição deste numero obriga s6mente, quando
ribeirão ou correNO tenha até 8 metros de largura, ou
aterro não exced<f de 10 metros de cornprim.ent.o e 2.de

arO'ura : multa de 10;' a 30;;, e o duplo na relncldenCla,
obrigação de pagar as despezas da obra, aterro .ou con-
erto, que, no caso de recusa, a camara mandara. fazer.
, Art. 69, Para a construcçiio de obras publIcas se
bservará o seguin te :
. •.• A construcção ria obra, depois de discuti~a e
pprovada sua necessitladc, ser;i posta e'!1 ha sta pu~lIca,
ara ser arrematada, passando-se para IS~O os edllaes,

com o prnzo de 10 dias, um dos quaes sera entregue ao
orteiro para fazer pregões., e outro s~rá afIlx~do no 10-
"ar do costume Nestes edltaes se da.ra conheCimento da
âtureza da construção e dos matenaes com que. deva
er realisada, conforme os melh~res recursos do palz.

2.. Durante o prazo de 10 dIas os. arrematantes fa-
ão suas propostas, ,dirigidas. ao pr.esldente da camara,
ne não as abrirá senão no dia deSIgnado no numero
eguinte. . . 'd
/" 3.. Findos os 10 diaS, o presidente. reUni o com o se-
reta rio, procurador e p:>rtelro, procederá à abertura d.e
'das as propostas e mandará que est~ ,publIque as mais
àntajosas e que, por tres vezes, conVide quem m.elhores
ondições otr~reça, lavrando-se de tudo .termo. C1rcums-
nciado, que será' assi~nado po,r toqos, InclUSive o pro-
pnente aceito, que nelle se obrigara a fazer a obra pela
aneira indicada no pditaI. .

f" 4.. Feita a obra, a camara a mandará examlOar por'
'ma comrnissão, composta de tres membros, á qual en-
i'ará copia do termo referido no. numero antecedente,
élo qual o arremat:mte se obrigou e como a fazel-a,
"fimde proceder ao exame "ord~nado, oa!]do delle conta
m relatorio, com parecer escrlpto. e razoes delle.
: 5.. Se o parecer for contrarIO ao a~remataote da
bra,' por e'ste não tel-a. feito como se obrl~ou, o mesmo
ão receberá a"importancia do contrato, ate que a ponha
orno de ve ser. ' "
. 6." Quando algum particular se propuzer a faze~
Jialquer abril municipal á sua custa, se cOTlformara
bm o plano adaptado pela carnara, sob pena de desfazer
-que houver felto... . '
'. A licença para assIm edIficar é gratUIta.
; Art. 70. Quando qualquer das propostas recebidas
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CAPITULO 111

N. -19;

D:-I. LIMPEZ.-I. D.l.S RU.-I.S E PIUÇ.'S

Art, 71. E' prohibido nas ruas e praças:
Laneilr immundicies de cheiro desagradavel, ,
geja 'por encanamento que as'despejem.
Fazer eslrumei raso

~ 3.° Lançar anilflaes mortos ou moribundos: mul-
ta de 4;';000 a 12~OOO.

Os animaes mortos devem ser enterrados nos quin-
laes, ou fora das povoações.

Art. 78. A camara, quando julgar necessario, poderá
declarar por editaes, que ficarão. fazendo parle destus
posturas, quaes sejam os lagares em qnese pode fazer o

.-despejo, ou os em que' se não deve fazer.
, Art. 79. Os moradores são obr'igados a conservar
limpas ns tp.stadas dos quintaes e casas em que rnnrilrem.
, .-\ testai la das ruas compr"-lendp. a metade das mes.
mas, a das praças, 50 pnlmos: multa de 5,,00\.1 a 10.000,
e o dobro na reincidencia. '

Art. 80. Os moradores tanto da cidade,como dosdis-
tricto, são obriqarios até o dia 15 de ab:-il de cada anno:

S 1." A reoocar e caiaI' as paredes exteriores de
suas casas novamente feitas e constru idas.

S 2.° A caiar as frentes e ladôs ext~riol'es das caSélS
,em que morarem, seja o dono inquilino ou aggregado:
"multa do art. 57, á que s;10 su}~itos os inCractores do
presente artigo e seu.; paragraptlOs.
! Art. 81 E' prohibido ernpnchar as ruas e praças
'com materiaes ou qualquer genera de entulho': multa li
do S 6.° do ,al't. 71. Ex:cepluarn-se os dous casos:

S 1.0 De necessidade, de maneira que não se possa,
s~m peri~o ou grave pr~juizo. pedi.r a ~icença do S se-

~guilJte. Neste ca~o, dever-se-ha.pedlr n ltC?ença dontro. d.e
, 24 horas, ao preSidente da carnara, nesta cldade, e aos JUI- ,
. zes de paz, nas dell)a is frelJ'uezias.
. ':~ 2.° De utilidíldH publica ou pal'ticular, obten-
,dÜ7se al!tes 'u compe.~ente licença: multa a do S 6:° do .
",art. 71.
. '. Út. 82. Em qualquer dos cnsos do arti~o antece-
'dente, nunc~' será ~rnb!lraçaflo o livre uso das ruas ou
.'praça~ e os que li verem obtido Iicellça serão obrigados a
. pór 'luzes, di.vi~as, O,Ug9ardas, 'CQmo lh~s for determina-

i .' : 1 • .:' '~l'. . ~ •••

I>

niio .estej<1no caso de ser aceita, por ~er exo~rti':i'
presidente communicará aos pl")pOnen/.cs ~ re.,:~i~
proposta c sua razão, e mandará fazer a obra o .,«a.o

l
C,urador, que a contratará da melhor maneira e~~~'p
lores vantngens do que as offerecidus., -, '",m'm

Art. 71. E' prohibido : _ ..,
, ~ ~.o ~brir encana'men tos nas ruas ou pra

SClenCla do fiscal, ílue in:-peccionará. ç?,s, SI)

S 2.° Fazer excavações nas mesmas ou suas'
nhonçils.' ~ J" VI~ ,t .

::l 3.° Entulllar ou offunder de qualquer maCIo'
cílnél,ne~tos publicos ou particulares. ;:. "os e

S ~'o T!rar ou esgar:élvatilr le['I'a enlre as câlçaCl
~ o. Tirar ou arrumar os rnaleriaes das ' t

fontes ou quaúsquer edificios e conslruoo-es publ.P.9Jl. . . '.: Icas
mOnp.lra

o
que p:"eJ~d~que sua s.egur~lOça ou duração.'

. S 6. E~lluvlal de seu leito aguíl de servidão
bllca ou pal'llCular, ou nella. la.nçar ~rnmundicies: m'P
de la;; a 30i> e o dobro na relncldencla. - . ,~.
. Art. 72 .. Os encanamenlos se conservarão"" s'e

limpos o nsselüdos,. á ~usta de seus donos: rnultà":d' 8
16~e o dobro na remcldencia. ' '.• ~I

, Alt. 73: O.s donos c!as ag.uas nascidns ~o~';~'r)ca
da:. em seu:. qUlC!laes sa? obrIgados a pro videh~êia
sorte que alias n,.\Od.amOlfiqu.e:n as ruas e praç"its',
as obras e bemfelto~lUS dos Vlsmhos : multa 'de ",5' '
e o dobro na reincidencia f~ .,

Art. 74. Os donos do~ terrellos ou quint~is.'
q~ap:s passarem encanarnan,tos, nã.o têm arbitri~!é<'n
?Irelto de ç>bstar'a que.se Inça a limpeza dos. 'rD'e'sm
sendo p~evJ~mente aVisados, salvo se quizerém";a-
faze~ a d,lta_limpeza o.u qwl!rluer concerto á própi'ia'~u
ta os que nao consentirem em seus terrenos e'nthtda
pessoas estranhas. . .._-,w .
" Art. 75. Não podem os mesmos donos dó~:.re~reoo
onde nascem aguas de servid~o publica ou pa'rtic1if
pxca.val-os ou. occupal-os de maneira que diminúàm,
~esvJeI1"! as_ditas aguas, ficando-lhes s<Ílvo óâireil' (
1O.demnl~aç(~C? pel!l desapropriaçüo: multa .àe': He
t~lnta, mil reis,. aler:n ~Iil obrigaç;io de reStiluir.-;i's.:ag"u
a. seu r.ur~o ord~n~r((), s:)b ren.a de cin~o rlias d.e;pr.Js

~r,l.. /6. NI~o uern pode~il ilproprla r-s'~ ' das ~130"U
publica:. ou particulares, cUJa posse p~teja rec_qnhê~i
em p:ncanamentos ou regos, sem autonsaçãolegâJ co
~enllmento de seus d~no~. ou por mal fazer:'muit'a
20;:1 e o dobro na \'elllcldencia, -,
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. .~v Venderem-se substancias venenosos a pessoas
ivres ou escravas, sem. responsabil idade escri pta de
pessoa conhecida; de conceito. e que tenha conhecimentos
precisos que ti abonem na materla: multa de trinta mil
réi6. dez dias de prisão e o douro na rcincidenda
" S 2.. Consentir que vaguem nas ruas cães damna-
dos: multa de vinte mil réis ao dono do cão que esteja
com taes sotrrimentos, ou mesmo sig-naes reconhecidos
(lil!las, scm que por isso se deva satisfação ou indelOni-
saçé10alguma. "

S 3.° Matar para o consumo gado que tenha feridas,
frieiras, ou outra qualquer doença: multa de dez a vinte
mil réis. -

\34 .• "~Iatar peixes com veneno: multa de trinta
mil réis.

S 5.° Estabelecer no interior da povoação cor-
tume de couros, ou outra qualquer manufactura que pos-
sa prejudicar a saude publica, :lssim como chi4ueiros,
sem.qur. estejam calçados de pedras. ou forrados de aroei-
ra e bem arejados: mulla de vinte mil réis.
; S 6.° "Oecasillnar estagnação de aguas infectas:
multa de dez a trinta mil réis.

Arl. 90: O presidente da camara, logo que tiver
conhecimento "de es:agnação de aguas infectas ero terre-
no municipal, m~ndará esgotar as aguas e enxugar o
erreno, se fôr necessario.
". Arl. "91. A camara marcari\ por editaes quaes os .

logares que tem de servil' para matadouros publicos, nes-
ta cidade e mais povoações, emquanto não forem eBes
construidos.' .
I Al'l. 92 Os cur'rnes' e matadouros se conservarão
sempre limpos, quanto for possivel, tendo especial cui-
dado o carniceiro em nao amontoar despojos das rezes
mortas, de uns para outros dias: multa de cinco a dez
,mil réis.

Art. 93.. E'probibido :
\3 L° Venderem-se alimentos' corrompidos.

. S 2.° Falsificarem-se generos alimentícios ou be-
idas, misturílllno-se-Ihes outras substancias para aug.

menta r o seu volume ?u quantidade.
S 3.°. Utilisa~-se, alimentando-se ou vendendo, carA

ne de rezes.achadas "mortas, qualquer que seja a, cau5a,
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dentro das I'especli vas t'reO'uezia .. ...., ••.
soa c~paz,para não extr5'viú'os, ;;o~do lO pe~lgte

, 2.. As que forem ped ir:! I' uc o, das. me~
ti~simo .Sacramenlo, e as qU:~ie~r~~ lrmandad~s)jo,
mlsso lIcença para pedil-as. n no seu ..,comR
. Ar!. 102. E' prohibido r . "
Invocar a caridade publl'c" P 0j~odver subscrlpção o
C

. • u, pel Ir! o esmoI tcnça, que somente será con d' I ;15,': sem
da de e justiça do pedIdo se jus~rÍ1I~~t quan~o a ~nec~
pobreza! atteslada por aUlol'idad q. nlPela reconJlec
e tres dlds de prisão. ( e. mu ta de de!- ~iJ r

. Ar!., 103. E' prohibido : . ~.•...'
!.: I' . . ' ' ,. ,:; . Flllglr-se alO'uem inspira0 .:'

m'~ls, ou predizer cou~as tri-te" I °IPor potencla in
na rias, com que ca u . d ~ ~ ou a ,egores e extraoiil
moral a alguem. se nmno ou preJulzo rnater~aI.

~ ?' I ' -.,.,.
.~ _. nculcar-se curador d r " :"

lestlils, por meio de feiti os ~_enlerm .•dade~ oü.
accenados: multa de lrint~ ~il o~~~o~srl ra?es, gestos o
Nas mesmas penas incorrerão os ~chefee,zd Ia~ de:~ri
quaesquer pessoas que derem as" . ~ e larnllla,
ou coadju\'al-os por qu"lquer ~en~~ a taes emb s

,u maneira. .
A.rt. tO.L São prohibidos : • ;4
~I' O ' ',':;. 5 Jogos de I? d .. .• '.

b~~:~Ji~~~i;i~sdaoum~~~tllogusre~r~l:' d~la~e~~~io~~.~~~1:n~
~ 2' '. .. m avo agem .. ~. ':f..

tQridad~ c~~~::~~:~, que não foren~ co~cedidâs po
S 3.' 'A venda de gene . .\

o~jectos, por meio da extrac~g~' d~I~~es ou 'qual~sq
Vlspora, com carlõe' 11 meros .de uSS 1.' 2.' e 3 • ,:J ~u sem.e es. Os contra veri~ores
dobro.na r~i~ci~:g~f:,o a multa (./e trinta mil.;"ré~.

Ar!. lÚ5. ~ão se pode á b' . ','tos sem licen a da r il rIr casas de jog'os'
. réi~: multa dÇetrinf:~iía,.q~e custará vinte ~\çinc

~ .' ' reI::; e o dobro na remcide
:; UlllCO. Nellas ou em I . , .•. " .

ou outro 100'ar é pro'hib'd qu~ quer casa 'de. 'oeg e
nores de'virfte ~ um I o queJ<.lguem escra.vos
ou qua/quel' outro ~~~o~ R dono da ?usa d~" rfeO'dcr
cravos e mimores 'cr . e a consentir que JOgUll
e o dobro na .' ~ana~a a ~ulta de dez ~ vinte mil r
tutores curad~~~1 eOCIa, alem de satisfazer a seus

. com lai consentime'ntaomhoos e senhores os 'prejuizo
uver causado. " ' :

., :t.
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\ Arl. lOB. Õhomem livre que for encontrado a jogar.
m escra'{ü ou menor de vinte e um annos, dinheiro

ti cousa equivalente. pagará a mulLa de quinze a vinte
il réis, e o dobro na reincidencia, além de I'estituir ao

-cravo ou menor o que lhe houver gan.ho (se lhe per-,
ocel') ou 11seus donos, no caso contrano, ,
" Ar!. 101. E' prohibido (l maior de' quinze annos
iver sem nenhumn occupaçfío util e honesta,quandl) níio
lver meios de'subsistencia. O contmventor será obrigado
ssignar termo de se mostrar occupario dentro de certo
razo. sob pena de ser entregue' em qualquer oflicina,

azenda de cultura ou criaçã0, POI' tempo de um anno,
om direito a(l sustenlo e vestuario e metade do salario
lie se costuma dnr no logar a qualquer trabalhador
em omcio especial. '
. No caso dd fuga, proceder-se-ha como n respeito dos
ngajados para o servi(~o, nos termos da lei sobre 10-
ilçao de serviços dentro do Im perio,
. Quando se proceder contra o tnnior de quinze'an-
os ali meno" de vinte e um, o juiz de paz nomeará .,

uramentud curador pal'a defender seus direitos.
CAPITULO II

SOBRE ~IED1D."S PREVI!:STIV.l.S DE DA)INO

Art. t08. Os fiscaes mandarão collocar di'visas,
arcos ou guardas junto. das elcava~ões ou.prAcipicios

ue hou\'er nas o~I'as, praç?s óu se~vlço~ publicos, pro-
endo com u' POSSIvel breVIdade o concerto dos muros:
ulta de cinco mil réis, e o dobro se.não o fizer, mesmo

epois tle artvertido pela 'camara ou fiscal.
" Art. 109. As 'excavações. ou precipicios. quando

feitos ou causndos por alguem, serão concertados á custa
üo mesmo, que tambem será multado em dez a vinte
, .i1 réis, .quando nitO o fuça logo que seja ad vertido pelo
Isca I. . . .
" Arl. 110. As excavações e precipicios, nas p.'oximi-
adfls rtas servidões e obras publicas, serílo ~onc~rtados
élns <lonos do.; terrenos em que estiverem, quando não
.eja publico:' O l1scaladv!rlira áqu~lle que for obri.gado

ao Cl1ncerto para que o -taça" e nao sendo attenrilda fi
dvertencia no prazo que for declarado, será multado em
ai mil/réis e no' concerto, . '
': ':,' :Arl.' ~ÚL' E' prohibido fazer-se fojos ou laços occul-
...• • , 4.'. .- / . . r ..



TO~O LI' P.\RTE 1.I

'-- 753 -N. 19. !

, .-\rt. 119. 05 sachristáesibem como o carcereiro, sào'
'obrigados a tinr signal de incendio. logo que delle tenha
nolicin: lI\ulla dp. cinco a dez mil réis.

Art. I?O, E' prohibido :9 \.0 Lançar fogo nos camp')s, ainda que proprios,
sem previa nviso aos visinhos conl1nanles, com tempo
5uffidenlo para prevenir o aceiro,S 2,' Queimar as roçlls, sem ter feito acEJIÍrode qua-
tro metros de largura e sem parlicipar nos visinhos con-
tlnnntes o dia em que a tem de fjueimar. Quando, pela
conlravenção de qualquer destes ~3, passar o fogo ao"
.carnpos e matos dos visinhos. solTl'crá o contraventor a
multn de dez a lrinta mil réi~, e o dobro na reincidencia,
além de pagar os prejuizos que causar. .S 3: São cumpllces na contravenção do S anlece-
dente o rnandalario. creado ou camarada: estes serão pu-
nidos com metade da pena estabelecida, e não têm obri-

_gação de indemnisar ao tlono.
, Art. 121." E' prohibido :

, SI.. Ter-se soltos nas portas das casas, nas ruas e
, praças dns povoações, P. nas estradas publicas, nnimaes

bravos que possam olTender os transeuntes: mtllla de
cinco mil réis e o dobro na reincidencia, podendo o ani-

, mal st.)r morlo por qualquer transeunte, quando por elle
, seja investirlo ou ncomroellido.S 2: Ter soltos pelas ruas e praças das povoações
. cães, excepto os perdigueiros, que deverão estar açai-
. mados,Multa de qualro mil réis, além de serem mortos por
ordem do delegado,subdelegados de policia,juizes de paz
ou fiscaes.S 3.. Ter soltos nas ruas ou patrimonio, a não ser

,'em pasto ou curral fechado, animaes de qualquor es-
" pecie, os quaes serão recolhidos ao curral do concelho
I. ou ao logar designado pelo fiscal: multa de cinco mil
, réis 'por carla uma cabeça; exceptuam-se os carnt:i ros e
" vaccas,de leite, quando mansos. '

. Ar!. 1~2. No' caso do arpgo e pal'agrapho anlece-
. dentes, o fiscal annunciará por edilal o numero, qualida-
de e sign;les .105 animaes que forem apprehendidos. para
que seus donos os procurem dentro do prazo de qual'e,nla
e oito hl)j'as, findas.as quaes, não comparecendo o dono,
irão á hasta publica, para seretn arremalados, deduzindo-
se de seu produelo a multa e mais despezas.,

""- ~52 .,.:. ,~
t~S, sem q~e delLes se dê e' ", . . " .. ~ ~:~

''PeDto aos visinhos: multa s£edlficad~ ,11O.ticia'e' conli
g.ação de os dC'ifazer,' e ez a npte mil réis' fi.. 6

A.r!. 112. Os fi ' . ~ ~ ~
antecedente nunca o~os ,o~.laços d~ Cjue trala o.: .
cercadas ou valladas de,,~a!~lO ndns dIVIsas não' ril'U"t.raIdlJ
multa d d

' n~ lilZ8n as ch " a a.' e ezavlntRrnil ", ',ílcilrnsouqtii t. Art. 113 A' rel:s, e obrIga cão de o. d ,0 11
dous mil réi~, pa~1arnara COllc~t1erá liêença, q~' \-~f9~e
tcs,' 9uando dellas n~~h~~ ~ar;.?~s dos arligos arit~~s~a
~s~'q~~POtnddoa obr,igaç;io da~1 ;~a ~da~ilfdn,nopõss~ "res

e

_ . en o obtIdo li ' - ,IVlsas ou lu
ço.e~ n~lIa declaradas sece:,nça, na') cumprirem as'c' za
mIl réis.' , rao rnultados em cin' Onu• . co,a ij

..~rt. 11,1 Os d'a . " .• ~
a~eaçarem 'ruina e cJ~lC~S, muros o~ obras e ca's~;
qllco ou a particu'la qn e. possa .re:sullar dilmnou

, ,q
maneira que cesse o rp' s,:rao des(cltos;ou reedí(]cad~oo u

Q I
e r \0'0 ..uan' o lod ..0 ' -. '" ,çar ru" 0.0 edl(]clO, muro ou b " ~'t~ .

hendiJ~~a di~p~;i~~~ldf;~~te dl~lle, só ~st:1afi~j~o~Wpr
A rt 11.': . A . b ' 11 r Igo. ' . > ir:

• v. o rJ";lÇão d I -t' .co.nçertar, incumbe ag' ro .e (e:, azer e reediOcar'
mlnJstrarlor ou jnquili~ p~?tarlO, seu procurnrlór ' ••
~oncertarem ou desfi o .. :sr.e~.t1.uando reedifica;'
e lJUtl es~ejnm na circ~~I~~t~lnO~.edl(]clOs em que ~mora CI
s~ ~s proprieta'río'i não 'quOcla, ~e pa~ar;}o nos'nlUl7

Ar!. 1t6: S '. Iz~r~m ~atlsfazer as d ' .
obra uu mi.iro dees~1?tter:mo nsslgn~do' rião fo'r'"õ'-'dma

,o,u !lã/:! se souber q~e~ o~ se dOedlficio não for h'a'oi
perr~os não puder dernor o. OllO, ou .se na < o'piríi
mf~(~la~arnenle desfeito' . ar-~e o desfazlm.entó;isêrá ~
s~l1)pre '~hrigado o PI'Ogr~~ã~~ da proprtedaf.le, fi'can
c~~t?t,~s~s materiaes, ' lO, quando não sejafó'"su .A 1 ; . ".,)' I,

,.r .• I17. ~'pr.ohibído: , "'<;::"
~ 1. Fabl'lcar' pol VOI' '. ','f

mavel, suscepth:el de'expl a. oudqu,alqur.r objeCto in
~ :t. 'o fogo ou tj~o ~sao, en.lro da~ poyoaç éS
~ 3.° Soltar foO'ueles tio ~ roqueI Ira, buscapés;",
S 4,' O fo"o °do ar" rtzontn menle. ~-~ '?~ ,

. sendo lançndos~ no:; 10"<l o~ fidogu.etes. gyrandolas; Si)
camara: multa de d o ~~:s, eC~<Ir[l.c.losem "editifes

Art 118 O
ez a ~IClte -mil rei" ',~ "~~. . s cal' ' t ' ..h' .,,'.-'

n~l~i.r,oz, são' obricradtrn !}(fOS!ferró.iros, 'ped~ei;"s'~
P!lvoaç~es;loiõ q~e d~lt ~qu;l1' ~.o .l~c~n~io 'df36lgl
vInte mIl réis,' ,n an, oollcllI:mulia ae~â..'

• J'~.
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~mlicença da cálTI"ara, e pela licença pagar-se-ha o que,
e acha determinado no nt'l. 216 destas 'P()s~ur~s : ~ulta
le quinze a trinla mil l'éis e o dobro.na relncldencla. ,

Arl. 132. E' prohibido locar clIIxa pe.las I?raç,ns e
uas som ,licença : multa de cinco a dez mil réIs. Exce-
tua:se o toque de calxas militnres;que é ind~pf1ndenle
a licença,e oque~nnu!lcia qualquer especlaculo para
'qual lenha-se pedido llCeoça. '
.' Arl. 133. E' permittido aos escravos locar e dançnr
'as ruas das povoações, mas o delegal~o. subdelegndo,e policia'e juiz de pí1Zpoderão determinar a esle res-
eilo o que convier ao p.u~lico.. '_

Arl. 134. São permlltldo~ os qUlmbêtes e relnad.o~,
!lue coslumam fazer os escravos, ac?mpanhando os J~l-
es móres da irmandade do RosnrlO, comlanto que nao
ejam de noite. ' .'
. Art. 135. Osque intencionalmente arrumarem o~ras

ou serviços alheios sof1'rel'il,? a multa. de dez a vlnle
il réis, além da obrlgaçao de sallsfazer o damno

ausado.
Art. 136. Os que, em' sua passagem, propos!lal-

ente ou por mal fazer, deixarem aberlas as porle!l'as
!lue vedam as planlações., se.riio n~ullados em dez a vmte

il réis e o dobro na l'elncldencLU.

CAPITU LO III
'DA SEGUR.\NÇA DOS l~DIVlDuoi E PREVE~ÇÕES DIVERSAS

Arl. 131. São armas de delesa: espada', pistola e
ewolver, bacamarle, clavioa. clavinole, lacas depo£!-
a, azagaia, sabres, estoques, chuços, pu.nllaes, cam-
eles gra odes de mola, lan~as o o~lros Hlst!,ul~e~los

perfurante9r Estns armas nao podera.o ser. IraZlda~ .. ~em
licença, pela qual. se ~agará vlnle mIl reis. Esta licen-
ça só sera concedlri~ ~ pessoa que" mostrar haver pa-
o os respeclivos dIreItos na eslaçao fiscal do terrn~,
ara ó eif'Jito da licença que houver pedIdo á autofl-
aue compelenle. Exceptuam-so :

i.o
. Os espad ins dos mngistl'a'.1l)s e pessoas g radns.'

. 2. ° As es'parias úe officiaes da gua rda na cio nal,
úando fardados.
, 3.° As <Jl'rnàs dos olicines de justiça e dos pedes--
es;quando"exercendo 'o olieio.
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a do diroito de indemnisaç9.o do objecto ou roer~adoria
~e se tenha gasto ou' destruido no uso do escravo OU
.enor, ou por qualquer accidente causauo por este.

Art. lHo E' prohibido :9 l.0 Imputar a a\guem, em publico, contravenç<lo,
OU defeito que o ex.ponha ao ridiculo, vexame e irrisão,
OU s~:speitn e má repntação.~ 2,0 Espancar, ferIr, cortar, arranhar ou maltra-
tar nnirnnes alheios, mnnsos e uteis.S 3,0 Corlar as crinas ou caudas dos animaes por
acinte a seus dono\;.

0

9
.•..°

0

Escrever u isticos ue interpretação ntTrontos
ll

OU lOJurlOsa nas portas e paredes, JaneHas, muros das
caSàS, ou sujal-a~ com immundicieso

AOSinfraelores dos 9 9 l.0, 2,. e 3,', multa de lU~ a
20~ e o dobro na reincidencia. AO infractor do 9 4,', mul-
ta de 20;) a ~O:) e oito dias de prisão, e nas reincidencias,
multa do 30;) a 60;; e 30 dills de prisãO. '
j Art. 145. E' prohilJido dar tiros dentro dns p")Voa-
ções: multa de 5~ a lO~, se for de dia, e de lO~a 20:1), se

for de noite.Exceptua-se o caso de necessidade de matar reptis
venenosa:' OUanimaes damnados, e os mais em que es-
teja a existencia do contra ventar ,em perigo, provado

tudo.Arl. 146. E' prohibido, nas práças e ruas das povo-
ações, levantar de noite altos gritos, sem que deHes P:)5-
sa resultar utHidade alguma, ou se:n que a isso obrigue
a necessidade ou medo: multa de tO~ a 20~ e o dobro na
reincidencia., i\rt. 147. E' prohibiuo entrar.s~ em quinlaes OU
propriedades alheias, salvo os casos permitidos por lei.
,e os de necessidade justificada: multa de 5$ a cUlla in-

fractor.
. Art. 148. E' prohibido: .
: ,,9 1.' Occultarescravos fugido5 ou consenti\~Os em
casa, sem particioar aoS seus senhores ou á autoridade
c.)mpetente, dentro de 24 horas, sendo m )rador em lo-
'gar OUem distancia de duas leguas, e o tempo nec.esss

a
-

rio, sendo em maior distancia: multa de 30~ e oit~ dia~

do prisãO, .. S 2.' Guaruar cousas que 0'3 escravoS furtarem:
'qlu\la de lO~a 30~ e o duplo na reincidencia.
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CAPITULO IH
D.\ VE:iD,\ DI!:GENF.ROS E OUTR.\S I'ROVIDENCI.\S

Art. 157. Nenhuma loja ou laverna,casa de bebidas
ou armnzem, ou qunesquer outras casas de neg-ocio. of-
ficinós &. se estabelecerá no municipio sem licença, a
qunllcrá logar lodos os nnnos. pela f,)rma recommenda-
dn no al't. 14 e seus paragraphos: multa do douro do imo
posto da mesma. licença, além das [TiUisem que possa
incorrer.. Arl. 158. A' nenhuma pessoa é permillido atraves-
sar ou comprar por atacado, dentro desta cidade ,.e nas
estradas, alé á distancia de 25 kilometros, generos ali-
menliclOs dcstill,ldos ao consumo publi~o. sem que este-
jam esposlos á vflnda no lal'go da ma~ ou em outro lo-
gar que foI' mais conveniente e desii'nado pela camara,
pelo tempo de,tres dias, em lempo de enrastia, e 2.\ hora's.
em tempo de abundancia : multa de 30~ ao comprndor e
de 30~ ao vflndedor

, .. A1't. i'li!. O:; importadores são ,obrigados a .eipor
á venda, a relalho. os referidos generos, pdo espaço de
tempo determina'do no arl. antecedenle, e 56 depois de
decorrido elle, poderão encostai-OS ou venqel-os em uma
s6mão.,' .

. Art. 160. Em t~rnpo de carestia, o fiscal inspeccio-
nará o lagar onde devem estar expostos os generos ali-

'menticios. fazendo convergir para alli os que 'estiverem
'em óutro lagar, e não'permiltindo que ~.éngarri por ata-
cado. .
. Art. 161. E' permiUido a qualquer. quitandeiro de
genp.ros alimenticios 'levantar napraça barracas para
,re.sguarilal-o~. resoeitada .<1 .ordem '8 espa.ço que lhe
,f9r m{l.rçado ~Jo .~scal. . .' .
. ., . .
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heb\das alcoolicas, nàn, as' poderão vender, para.S1r ahi
beblrt.ns. a escravos. crianças, pessoas com prindpio',oe
!lmbrlng'uez ou que trouxerem armas d~fezas: multa de
IÚtla 20~ e o dobro lia reincidllncia.
. Ar1. 156. Todo o e~cravo que. depois das 10 horas
da noite. 1'0[' enconlrado nas ruas desta cidade. sem
bilhete de seu senhor, ou de pessoa sob cuja autoridllde
esleja,seriÍ recolhido [10 corpo da guarda das prisões. e
no oulro dia enl['eguo ao seu senhor, que pagará!n mul-
ta l\e:2;';\000.

...:..iií8 -'

• '; ~ 3••. O senliordo e~cra . . -'. :,.,.;
c[pação ,dó S, t.~ será ob~ig da"? quem se'.ti2;er:a.'P-a
zas feitas com a mesma: e coma o ,I paga r tudris as tleso escravo. .

.CAPITULO II
SOBRE RIXAS E~TR~ PESSOU '

Art, IH),. Ninguem poderá ['et [' ' .• t.,:
d.as. fouces,enxacias, ou outras quae~(l~~~ 1~~U(târ llJaClia
:.mu como roupas, animaes é1rrcio~1 rar:nenlas ta
tencentes [\ camaradas iraball::> f ~Ulros o~Jectos'p'e -
sab o protexto de ha ver'em ' la: O[e~ ou j?rnalelro
lada qualquer quantia jomái::>o~qe~~IOls recebIdo . adia0
em troca ou por conta'rl _ . . ( uer. outra 'cOlis'
te~em Jeilo : multa de5,ts ~~spect[ v.os s~rVlços. e não os
objectos re.tidos?ll OCCull~do:.e obr[gaçao dp. restituir 65

. ..\1'1. ~'.l0. Nmguem poderá tambe '; .. :' <

para ~azer qualquer serviço e d '. d m . contratar,:,s
recebIdo adiantada a im • ~lXar e fazel-o,ltenct
sal vo os casos de im 'possiJWiJ~d~[~o~~lle ou par~e :d~ll

d
e~pregarl.~ e.m servIço publico: multa °fen;g, ou d~.estar.
laS' de prl.sao. Esta disposição com l • h ~ da303!e e

todo o serVlço,lcomo part d II pre en e na.o s
ver por co~ta pr~stado al:u~ .e, se o contraventor 'ja}iou

Art. 1,,1. Nas penas do a t .' . .,. ',f

aquelle. que desamparar em ~. ~n~ecedente .inco~.rér
cu.vallar, muar, laniaero' !lmm 10 o gado~' vagqum
objectos, antes de lev~I-os'a~ud~~tli~o, bel comI;) ;tr.op~."''''
co~ as' mesmas excepções. ::> ~ ou ogar~s ~J~~t~ao

. Ar1. 152. Nos casos dos t • ;,';çosajustados o seus re a,r s. 149, I"Oe 151;.osse~v
publico ou particul~' ~~s serao pl'oyados pelo,-e3cript
temunhas contestes, qualq~~~O~ depo.lme~tos de,du_à:s:tés-
contratos. serviços, quantia adi~entSaeJlati Im.p~rtad9çJa ao

. Ar1. 153 E' rohibid ' la OLlajusta a.' .
crianças, na~ casfs de nRao o. ajuntamenlo de; esc~avos
au"em serviço das pessoa~l:IOClO,.sem estarem compraníig

. casas ou pessoas ( . que o~ g~vernélm. Os donos ôa
'. aju:ntamenlos. ser~~e ~~Ifgd~~narn'oque consenti~em~la
. 'Art 154 I E' b e~ ! '1>. .,.".M

. individ~os e~ cas~ad em pro~lblda a. p~esênça' ~d~e~e
ahi .e,sl.\yere!TI por orde~~I~er~::>. prostllU ,dali, ~al VO.s
nham 'uuto['ldade.' Pena par P ~soa que so~re ~l!t:~.l-

1 • 2' horas e multa de 2;). a a olla da casa : pr .•?~?a
. Art. 155. Os donos de ta " ~.'
de negocio em que so vend vernas e de qu~e'squ~.r,.q,asa, ' . erem por quantidade' 'ffi1Ud:

'\ ~~
-\
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Art. 168. O juiz de paz,logo' queesteja.de po~se ~as
riações apprehcndiclas, mandará por officwl d.e JustIça
timar o elono dellas para que, dentro do prazo ullproro-
vel de tres dias, as venha receber e pagar ao dono das
stagens e plantações destruidas o dllmno yausado e.to-
aS as despezas da apprellenção, conducçao e depo!'olto.

Art. 169. Se, findo o prazo de tres dias, o dono elas
fiações apprehendidas n1io se apresentar par:} resgaln.l-
,satisfazendo as disposições tio arL. antecéde.nt.e e maIs
multa cios art:,. 16.') e 170 destas posturas, o JUIZ o.e paz
s mandará pór em praça publica, por elle preSIdida.
m assistencia do secretario da.camara e do fiscal, ,en-
eO'ando-as a quem maior lanço olferecer; do que se la-.0. •.
rara nuto mlnUCIOS~I. .,

Sendo nas freguezins, o jUil de pal respectivo pre~l-
irá a pl'aça, auxiliadn pelo seu esc['iváo e fiscal elo dlS-
ricto.
, Arl. 170. Além das irnposi~.õcs do arL. 168, 0, dono
as criarões pngaril mais U multa do arL. 165, nlen~ de
das as despelas da nppreherlsãll, conctucção, dep~slto e
raçn.

ArL. 171. SatisfeiLns lodas as imposições do arL. anle-
edenle, o excesso liquido do pl'Oduclo ~a praça será
elojuiz ÚE; paz entregue aos dunas dus.,:rwçoes arremll-
IJas de vendo ludo conslar nn respeclr Yf) ;]ulo.
Út. 172. Quando o producto das criações al]erna-

das IÓI' insuficiente para a soluçilo i.ntegTul do ,que
tilbelecem os a rts,a ntect'ltientes,o dono dellns fica a Inda
riO'ado ao pn(J'amenlo do que (le' custas e despezas ac-

res~er sobre o ~, •.•lol' obtido na praça. . '
Art. 173. A importancia do damno' causado pelas

iações apprehendidas será estipu!nda por a.cc~r~o !nU-
o dns pal.tcs interessadas, ou al.bltramentoJudlcla\. ...••.
Se o dono dns cl'Íações se recusar a nomear o seu

rbitro, o juiz de paz ~omeará um ~ sua r~velia, sendo
este caso escolhido ainda um terceu'o arbitro parn ctes-
mpatc, .quando haja divergencia no~ respectivos.laud~s
irnportancia de tal arbitramento, sua base e eXlgencla
,,'ra a parte interessada.

Art. 174. Os proprietarios e agricultore5 confinant~s,
c !liin ti verem suas di visas tapadas.não poderão pôr crw-
es !lOS pastos o ca poeiras limitrophes, sem prclVlo acc?r-
()COlOseu visinllO confinante, e aquelle que o fizer, 10-
rrériÍ na multaepena do ar!. 165.
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pelrnle procederá segundo o disposto no arl 173, segun-
da parle. . r d

Arl. li!), Quando as'lerras em comml.!m Jor~m ,.e
criar, e algum socio quizer planlar em ~apoes.,s.era obl~-
gado u cercai-os, sob pena de perder ~ dlrel.lo a I~d~mnt-
saçii.o ou dall\no causlldo e de pedIr a Imposlçao de
mullns. d 11Eslas disposições cornprehend~m lo o nql1e. e que

. planlar na dlsl.anria meno~ ~le. meia legua dos logra-
douros das fazendas, quer diVididas, quer e!u commum .

Al'l. 180. E' prohibido a qualquer S?CIO, sem ~o.n-
sentimenlo dos consocios, dar ~ggregaçno para. reSidi!,'
ou planlar na fazenda em commum: mulla de l.l'lnl~ mIl
réis, e o dobro na reincidencia, além. da obl~lg.aç~o de

, despezas ao aggregado, a quem pagara os preJulzo::. que
causar. d .

Arl. 181. E' prohibido corlar-se os malos a ol'lger~
das aguas, e os que assombrll:ffi os lo~ares por onde pa~-
snm ellas, ainda nos propl'lo~ predlo~: mulla de dez a
vinle mil réis e o dobro na relncldenclil.

Arl. 182. E' prohibido corlar-~e, qualqller. arvore
fruclifern, ulil ou rle madeira de lei, ou pl'~prlil .pa.ra
conslrucçlio, sem q~e se o, faça parn 0m ulIl,. ~a.::. ::.ó-
menle para eXlrnhu'-se m~l de a~elh~~ ou COll::'~~ ~ef1l~-
lhanles: mulla de dez a VIOle mil réiS, alleRlo á quall-
dadC' da arvore ou mndeirn. .

Arl. 183. E' prohibido {/lzer cercas ou tapumes d.l-
visorios nos limites communs dns fazendas, sem ~revla
parlicipal;ão aos ~isinhos c0t:fina~les: mu.lla de vtnle a
lrinla mil réi5 n!em da obl'lgaçao de de::.fazer, quando
se verificar s~relT1 p'rejudiciaes aOÍl ('.onfinanles, .

S I." Quando amigavelmenle nii.o co~co.rdare.lO. na
fáclura dos fechos ou lapumes nos dHO.S lunlles dIVISO:

. rios,seriio elles feitos pela fOl'lna delermlOacla no arl. 170
. t: seus SS. d' , . .. . . S 2.. Quando c:; louvados. IV.lrpm orno .suas ()PI- .,
. niões, o juiz de paz adoplará o qU(~Julg-ar m,llS razoavel
ou for convencionado enl:io pelas (~~rle5. Esles louvados
ou arbill"Os são os de que lratam os S~ 1.. e 2 .• de (lrl. 176 ..

Arl. 18-t. Siio prohibidos os parys, cercas ~u curraes
para apanha!" peixes no~ rios ~aud,aes, l'lbetr'oes, c()r~'e-
••.os e valles: mulla de vlnle rUll réiS, e o dobro na.reln-
gidencia, além de serem demolidos á cusla dos lllfra-
c lores .. ' .
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Ar~, 175, O consocio ou herdeiros não poderão me-
t~r, cnaçoes nas l~rras de 'Cullul'a e lavoura prô in
d17nso, sem cOnSenl\lnent~ d.os mais ?ocios e herdeiros.
ou sem qu~ p~~ceda aos 1I1~lspensélvels lapumes: multa
de dous mIl reis de cada ant:TInl, além de (Jarrar o damno
causado. o

Arl. 176 .. OS.lapumes divisorias se rã') feilos á cus-
la dos prOpl'lelanos, observando-se as regras seguiples:
. S .1.. Se os in.leressados mi.o accQrdarem s',bre '

necessldar}e. e qualldade d9 lapume, uome;irão nrbHr 5
peranle ~ .JUIZde paz. flue, tnclo ao lagar, resolvam'~s~ljre
a !l.ecessld~d~ .e qunlldaJe do lapum'l, aLLendendo á 10-
~alldade, tacllldnrie, eco~ornin, segurança e durúçii.o' o
r~esmo; n? caso de l'e~ellU de uma das parles, a nomell-
ç.ao do arbllro reSpecll\'o compele ao juiz de paz,'o ser-'
desde logo nomp.acto um lerceiro pal'u o Jesernpalé.':'

.~ 2." Orn~recendo os arbilros os seus lal\flos. assig-
nar-se-ha um lermo nunca maior de oilo dias pitra o
começo do lrabalho, o um prazo razoavel para a sua
conclusão, "

. S 3.. Se uma das parles Mio comcçnr, ou não con-
clUIr o ftlcho nos prazos mnrcndos, a oulra poderá fazer,
lorla a obra e formnrá uma conla C1lrrenle ducumerlLaif
para haver ..da parlo rer;usanle melade do preço:t.. '

,A esla .conla correnle só poderá a parle.'corl.lrari
oppor,orro ou engano..' .', . "

.S 4,' A parle que de qunlquer modo seoppuzer
pagamenlo, ser'á mulladn em quinze a lrintá mil réi
além da obrigação ~e png'ar, nn parle que lhe co'mpeli
as despezas do serviço, conl'orrne 11 conla apresentada.

Arl. 177. E' prohibido aos socios nn propriedn~e (J
cullUI'~l ou ca!'T!Pos de criar empregar maior"'s~rviç .
deslru\l;ão ou COrle de malos, assim COIWI maiór'~n
mero de criações, do que lhes possa compelir ... ,,;" •

Pelo qUI~, a requerimenlo de qualquer dos inl~r~~s,
dos á !Iulol'lclade compelenle, nomear-se-hii.o' arbllro
que declarem o numero de criações que cadil'um\pq
ler nos campos, pasl[lgens, sem ruina ou deslruiçãa'des
l~S, e a exlensiio de lerren.il que cada um 'poP,erá ,éu[

. tlvar annualmente. sem nOlqullnmenlo das malns;'ulleil
dendq sempre á devida proporç;i.o em relaçiio-á .par
que cnda inleressado liver na. propriedade: o infraclO

. será mullado em ll"Ínln mil réis e obl'igndo 'aindâ Q,f. -
. lirar a criaçào que demais meHer nos cnll1pos ou paslo

Arl. 178, Nos casos do artigo nnlecedeole, oáoco'
parecendo a parle ou parles ciladas, a auloridade .. com
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AI't. 192' Quando a estrada ou caminho for de a!-
"'uns lOoradores, são obrigados os que delle5 se servI-
rem, nos concertos e sua conserração; devendo re-
clamar. se nenhum dos referidos moradores, quizer fazer
o trabalho, qualquer dos que, forem ~el1e llIteressados,
p~rante o fiscal, ,flue mandara fazer a custa dos recal-
citrantes os rervlços'

Art. 193. As disposições do ar!. antecedente são
applicaveis aOs r.onsocios. ou co.11~r~eiros de uma fazen-
da ou terras que não estejam dIVidIdas, ou mesmo que

~estando, a estrada pertença a lodos por direito e boa
razão.

Ar!. 19.\.. E' prohibido t"par, mudar. estreita~ ca-
minhos e pontes ou quaesquel' outras obras publIcas:
mulla de vinle a lrinta mil reis, além da obrigação de
pôr ludo no antigo ~s~a~o:

ArL. 19,>. A prohlblçao e pena do art. antecedente
comprehende lambem o caminho palõlicular, ainda que
delle se sil'va um ~Ó moródor.

Art. 196, E' prohibido abrir novas eslradas ou ca-
minho, em terras alheias. sem consentimento do dono, e
sem licençn da camara, que resol verá conven ienleme~te,
depois de ouyir o dono das terras: multa de dez a vlote
mil reis ..

Art. 197. E' pl'Ohibido conduzir madeiras d~ rasto
pelas pontes, estragando-as: multa de dez. mil re,ispara
aquelle que, havendo estl'agado a ponte, nuo a deixar no
antigo estado. ' '

TITULO, VIII

CAPITULO UNICO
SOBIIE ,\ 2DUCAÇXO E SOCCORRO$ AOS exrosTOs

Ar!. 198. A camara, logo' que pucler, estabelece~á
uma casa destinada á recepção de AXpostos, para depols

'serem dislribuidos a amas, 'Haverá na casa, ou I'oda de
J oxpostos, amas de leite para amamell~ar as crianças em-

quanlo niio forem dadas a quem as cl'l~m.
Ar!. 199. Ernquanto a camara não fundar esta

ca'sa, providenciará a respe,ito da criação elas ~rianças
desvillidas. Oll das que não tiverem paes, com llIforrna-
,ção do pa rocho ou fiscal.

Art. 200. A camam confiará até á idade de sele annos
a criação dos expostos e de quaesquer desvalidos a qual-

. ~.~I '
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, Art.. 18.5. ,E' prohibido' ' ..
~ 1.0 Matar córvos e'. ' .

, ~ 2.. Matar cOGom' ,ma, e ~?rJema. ,
producr.ão isto é das, pClldlzes, no tempo de ':
bro, nove~bro e 'dezuermabnteos mezes de setembro ouslua~30 C m, ' ~~. açal'pel'dizesna'te ú'" -
ça, d~ :seus donos: multa de::id rras'IIVI~Jdas, sem licen
remcl~Jellciil, ez cru reiS, e o dolJrÇl,'ni

CAPITULO V
DAS SERVID,jES E ESTRADAS •

Ar!. 186. Não poderã ' ,',. ,',
por suas terras se abram ~sfs r?~rJetarios impedir"q~e
tal, que por ella poss~;; tra~~it~~, l~ extensão e lnrgufã
ros, e terao descortinamento d J Ivremente dous cal'
s~lvo em logares onde a e. ous m~)trosde cada la'do
!1ilO promettam que se ~aiureza e aC91dentes do terran
mfractores serão multados a donvenI~nte largura: 'os .
dobro na reincirlencia em ez a tnnta mil reis ê b

A!'t. 187. Os prop'. t, '.., - " 'I'
go~o as i:nlllundicles ~Iea::~O~ sno Obf'lgíl~ios a dar es-
rUJnilrp.rn ou tornnre:n-s~ i o, ,a::iqUf-! d,il1nnrficnrem, ar::
cas: multa de dez a trinía ~~ill~r~?t.las as servidões publi::'

Art. 188, Noscaso-d' leb, , .,~.
sdefa.rão sob. plantaçõ~s :Sege~l~~',~nt,ecedente, os esgot6s
eclmavel necessidad - l:H arras, s6 havendo ,in-

~~ pelo proprietario ;~~'lCatando-se o l~gar desiO'ri~á-(
JUIZO e otTeuSll da se~vidão ppreubql~efôr posslvel, se~ °pre_

Art <89 F' Ica. .' .~., . lCam sujeit /, cf' ' ,
'cedente os àrrendatarios do~Stas ISposlçoe~ ~o art. ànte-'

Art. 190. Os pro ri ,,~rr~nos ~Ulllclpaes. ' -
tarem e trazerem liJpa~ta~ I~::iesao 0Rr,gd(jos a conéer-
que passarem por suas 'erras sentu 1adas as estrádas

. ás,~gu,as, desassombrand'o os ~/a~e?das, dando esgoto,
Ce~::iarlO, na forma estabelec'd mln lOS, qunnto fôr';ne-

. estlvas e aterrus onde forem ind"!O a~t. 1~6, e fazendQ'as
excedam a dez rnelms ri . l::ip.en:savdls, quando não.

O qu' e eXlenSilO " 1'fi e a Isto se recusar I ' ' ". 'Iscal, que lhe m IrcariÍ u'm' l/POIS rie advertido',pelo'
certal' ouuli-tl!\'r" R't j' p a,zo raZr1avel para "con-tilj . t' u ,:s ral <1 em sur I 't I' . ' ..• (~ em VJnlea trinta mil '" (::i.,e::;ai uS,sera,m'ul-,
gaça? dentro do prnzo ilssiO'rne~:SI.:senaa cumprir a obri,:,'.

Ar! 191 O "'" u( O. ',.,r..", . , s proprietari ,', ,', •
s9br,~' os rios ribeirões e c os saa obrigados, a fazer
de,mandallJ e~teios: mu'lta drre~os as rontes que filio
alem de ser feita a obra a' suae ez a vlote mil reis, 'custa, I
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CAPITULO II

19,

DIPOSTO DI::TI::R~lIN.\TIVO

Al"t. 217, O PI'ocul'ador ou agente cobrará:
~ \.0 De carta mascate de fazendas ou armarinho

~üd~'ogas, que niio residir no touoicipio, 200~ ..
, . S 2.° De cada mascate de fazendas, armarl~ho. ou
rogas; residente no terma, que rnascatear em rltsl.ncto
iverso,' 5ü~. . I. S 3.° .De cada mascate de fazB~l1a~, arrnarln 10 ~~
rogas, que mascateal' dentro do dlstl"lcto de sua resl-
üencia, 20~. . . -
~. ~,4.0 De cad.a :n~sca~e de ouro~ prata ou JOlas: n,ao
residindo no mUnlClPlO, o llnposto l!e .3q:;), e sendo resld\:n~
(e ou ne.gociante morador no mUOlCIPIO,10;;. Podem seI.

DAS LICENÇAS

Art. 207. Os negociantes que venrlerem sómente
eneros do paiz pagarão pela !icenç1 5'5000.
, ArL. 208. Os que venderem conju,nctarnente l3'eneros
o paiz, ou sómente malhados de tora, pagarao pela
icenr;a 6~OOO.
" Art. 209. Osque vend~I'em conjunctamente generos
o paiz. ou molhados, fazendas, ferragens, louça, etc.,
agarno pela licença 10~000. .'
• Art. 210. De cada uma casa de negocIO que som~nte
ender fazendas, pagarão pela licença 8~000.
. Art. 211. Os que, além de quaesquer generos men-
.ionados ~nos arts. 207, 208, 209 ~ 210, ta.l1Ibem ~enriel'em
'rogns me_dicin.a~s, pag~rúo, ~Iem da ~Ice~çn a quep?r
quelles sao. SUJeItos, mais a licença e~peclal para dlo-
as, a qunl e de 1O~000.

Mt. 212. De cada uma batica, tO~OOO. .
Arl. 213 03 negociantes de qualquey mercadOria

ue seja, mas não especificada neste capitulo, pagarão
ela IiGença 3~000. .Art. 21~. Os que sómente venderem sal pagarão 4~.

Aft. 215. Licenças a ciganos par!1- estarem .em qual.
uer ponto do municipio; POI' tres dIas, p'aga~ao 5~000.
. Art. 2l!i. Licenças para a venda .de bIlhetes de
Citerias concedirlas pelo podol' competente pagal'úo 30~,

CAPITULO lU
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N. 19.

dido, exceptuando-se: porém, 05 de percepção de venci~
mento, .;)!jOúO.

S 28. De cada licença de que trala o arl. 96, 30~ .
. Art. ~l8, Os festeiros, procuradores. emprezarios,
directores ou actores pagarão pela licença:

. ~ 1.. Por um dia ou tanie de cavallinhos, 10~.
9 2," Por uma rp.presenlação lhealral, não sendo

theatrinho Iparticular. IO~.
~ 3.• ' PJr um presepio, tO~.
~ 4" Por um reinado ou festa nas ruas, 10~o
9 5." Fica expressamente pruhibido o espectaculo

de touros ou CULTO: multa de ;{O~ e dez dias de pl'Ísão.
e o dobro na reincidenciao'

Art. 219, Toda a pessoa que possuir carros ou car-
l'etão pagu rá por citda um:9 1.. Sendo carro dentro ou nos suburbios da cida-
de, 3~OOO,S 2.' Sendo carro ferrado, 4~000:

~ 3." Por um carretão, 4~000.9 -t," São sujeitos ás disposições deste artiA'o todos
os possuidores que morarem no circulo desta cidade, em
distancia de uma legua ..

Art, 220. Os carros de que trata o artigo antece-
dente serão carimbados por uma só vez pelo agente ou
procurador da camara, á vista da r.espect,iva licença:
mulla de 5~000 a IO~, '

Art. 22t. Todo o empregado publico de nomeação do
'governo imperial ou prOVIncial, cujo titulo deve ser
registraoo !lOS livro') da .camara. poagará p~lo. registro
'2:)000. Quanoo a nomeaçao for do JUIZ de direito da co-
',marca ou juiz municipal, tambem o titulo deve ser re.
'gistrado, e pagaril l~OOO.
.' A mesma 4uantia pagará pelo repistro de seu titulo
'qualquer empregado de nomeação aa camara. que, na
, forma da lei, tenha direito .ao ordenado, por centos ou
emolumentos; pagará a mesma quantia pelo registro de

, altestados.
Art. 222. Quando os impostos municipaes rião fo-

rem pagos (Ir. promplo em suas épocas marcadas, proce-
.,der-se-Iin executivamente á cobrança dos mesmos, como
se procede a respeito dos impostos provinciacs.

, Arl: 223:. As pessoas que obstarem ou tentarem obslnr
que se faça a arrecadação dos impostos municipae,s serão
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vendidas sem :m 'tno municipio. • po::.o as obra;; de Ouro ou prâti{ti .
g fi. D ] . l!llã
~. e cac a cientista 20~
~ t:>' De cada retratista, 20;;. .

. ~ 7." De cada funil' , o '.
~T~ld~~b~ono mUl1iCiPiO,e~;>°óo~~I~el::~[J~nOt~folhelfo 'não

, 8 8.. . no I~~~nici-
i? De cada barraca ou bote' ' ....~~o' ~e cada u~na loja ou ten~~II~~emporar:í9, 51
~ lI' por um dlíl ou tarde de voln t~rta, 3~gOQ••
:í . OI' cada noite dO' n Im, 10" o,

especta~ulo gymnastico, 10~~ cava~lInhos ou qüal~u
S 1-. De cada casa d ' ", ~ 13. De cada uma I~e~ogos permilli.dos: 2fj'i{OO'

carne aos quartos ou !1 retall~o ~~~~~ para se ve'oder:'
~ 14.' De ca,la Cil' ',i>. .='""

lho, ó<'>~OO. ,::.a em que, se vender c~rne ata
S I i>: De cada licenca d 'o'~\excavaçao, 2~OOO. • e que trata o al"l. 113,1!ar/l

, S 16. De cada barril I rr . \ '
o n.unicipio, 500 réis. (e llouaruente import~d.o par

~ 17. De cada enll'enh °d .. :.-;
s.e fabrli~ue aguarde,?te, 6"0~0~OVl o por ag~a!' n~gu
b . S . De cada dito movido b o .' ':.' .','
rI?ue aguardente, 5t.1ÕOO. por OIS, no q.ua[ ....5'
'. S ,I\). ' De cada ecJIl' h d ' .-~negocio, 6~000. oen o eserra que trnbalh
. S 20. De cada pessoa . ' .: fo: .

d
S1caou realejos, marmota bue cOln.db~zlrcaixas d
o. ~aga, fi~OUO. ' u ex 11 Ir macacos,'e

. . S ;21. De cada casa em o' ~',
.1IrtlficlO ou gyrandolas, 5~000(!ue se fabnquym fü _ (l

" ,S 22. De cada machina d" . ~,o
cafe, sendo a vapor 15;5'100" e ~ Impar ou beriêfiCJ!J.
ceptuam-se as' I e mOVida por ()crua ',10' .'

'prIelario. que se prestarem tüo sóment~ ri~:se x
S 23. De cada quin- k'l .

exportar dO,llIunil;ipio 10ze, o I ogrammas de baf!'" ') , reis. ,'. '.
, . ~ ~.(. De cnfia advoO'nrl . ,"1:.-..
~~lrcll~d?r, Il~OOO.. o o que tem eS~l'lptoriq;."O~;
:-i,lo'sllJeltos a este i "- .
d~}ó!~?O município ~~~1s~odeo~u~t'():~l1d?s qu~': 'íer.

~ 2<>. De cnda cnrlOl'io de 101' II~e: caus~,e!TI juiz
~ 2&. De cnda ca l o d P I,Ws, l~.,,;... Ti ~
S :H. Do cada atre~gd e tabelliães, 6~000:1/.;"

o que a camara passar.';: B
.: '"
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CAPITULO \'
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TITULO X
CAPITULO I

DOS BENS DO EVENTO

.. ~'rt' 234 São bens do evento neste municipio o

. '.'\.. . com marca ou semrrndo vaccilm, ca~nllar, muar, que, 'pertence. '
'''lI . fi r encontrado sem se saber a quem _ '.
e a'A~t. 235. Os ben:~ do evento, salyo .excepç.~~ es~a-
'belecida neste titulo, serão npprehend.IClos, depo"lt~dO,' :
.:ul'rematad.os em leilão, por quell~ .rn.a;s der, reco enuo
.se' .0 seu producto ao cofre mUOlclpa .

DESPEZ.\S ou APPLlC.~ÇÕES

Art 230. 05 impostos, licenças, m~l~ns, e tu10 mnlii~
, lI!::!ar~ecadado for como renda mUOlclpal, sera app
~ado para occorrer ús despezas da camara.

Ar1. 231. As despeZ1l5 são:
S 'L° Gratificação aos empregados.
9 2.. Expediente da camara.
S 3.° Dito (lo jury. .
S 4.. Leis, agua. e aSSeI? ~a cadêa.
S 5" Qualificaçoes e elelçoes.
~ 6.. Divida pas.siva. .. .
~ 7.0 Obrns publICas e e.xtl~~çao de formigueiros.
~ 8.0 Custas e despeza~ Ju~lJcl1les.
S 9.. )fedicamentos a lO(llgentes.
S tO. Yaccinação.
S 1L Im postos.
S t2. Illuminação da cidade.:
S t3. Eventuaes. b
Art 232. Ficam consignndns as seguinLes v.er as :
S I:. Para expediente do jur~ er~ ~ada sessao, 30~.
S 2.' Para cusLas e despezas J.u~lCtaes. 200~.
S 3.. Para qua Iificaç;io e cl~lç~es,20~.
~ 4.. Para medicamentos a Jn~lgentes, t.OO~. -do

,"Al't. .23:\. As mais despezas, c~Jas verbas não s '_
mencionadas no art. 232, serão feitas qua~do deterrm
n~das pela camara,
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CAPITULO II
Art. 235, As autoridades o ri . " . ",,";

pessoas que apprehenderem I ;"'~doIscaos e qU1lesquer
mual" nas condições de ser arr~'natad~cJulml 'I cavaHa'r,
entrega ao procurado .,1 e e ogo farão
dente em oqIcio, este ~~a~~~'ráolnmu~lCando ao presi.
da ',lo"yposltario geral ou n t9ultesde.l~.confiado á Q'uár-pnsl/.n1'10, I I a a a IJste, nomeará de.

~ . : .
::; UOlCO. Entl'eO'ue o animal' '

lia u,,:posita:io, em vista da comm~u .~Ol~aes do cV,enlo
Ihr ao presidente e ord d' Olcaç?-o ~o procurà_
n?tando o recebimento ~~ ve~s'~do deP?SltarlO recebéra
çao e ordem, para ser tuclo ~ : mesma commiuiica'
t~mará em resumo por terr~~tren ~~ ao secretario:~)que
slgnando o president no Iyro competente' 'as.
animal e o depositari~ ~fl;osuo~eque,tctl\'erapprehendido.o

') , , r SI o nomeado. '.
Art: -37, Dep()sltado assim o "d

annunclar a arrematacão por 'd'tPíe~1 ente mandará
~ual será declarauo o"dia dellae

I a I pai' dez dias,".'In
~Idade e signaes caracteristicos d~~~e>nc.lOnando-s!3'a~qu
se ao mesmo tempo as ", '. s _ns, e convidando
eeito, afim de fazerem ~~~~o~'lque a.el1es tiv~rem di
prazo. c amaçoes dentro do i:h

Art,238. Findo.o prazo .'/ :'~<

secretario e porteiro este o ce' et,fipres,enteso pr~sidenI '1'- " , r I lcara e an ..",el a.o,a vista de "umexemplar do d't I nunçl~ra.
, goes necessa rios, chamando a q e I a " e far.á: ~s p.
" ' Art. 239. Concluid uem mais d~~~,::,
receberá uma uia a a arrell?atação, o .arrema a
cofre municipaf confa~i entrar lITI.medtatamente p'ar

, com:,Jetente conheciment~~n~~~ncla del1a,', e'r~~éli
lavrará o auto de arrema ' " ,I o o que, o; secrel

, ' o edital, certidões de pre:g~?O, no quahlse. )t:~íis,~rev
tudo assignado pelo pre~idesn~eorecon eClmen~o~-;:sen

~r/.. 240. As pessoas q~e ,am~hmatante e porte
30s dItos be d - se. ac arem com Ir
de lelfectua~-~f~ ~~~~ recla~nar a entrega ~deJL~~.
com tres testemunhas ~~~Çs~~~ prova,ndo, !npoqti e
ser sua legitima propriedad (que .Iurara£L (te p,
vro, no caso de que a rov;' avrando.se.L~rmo n
ar-se a entrega, a qual t~davi daur,a baste par~ e 13
mante, no acto de se lhe entr~".se aráb, pa~anao o re
pezas do mesmo. oar o em, ,t9,das

Art. 241. No caso de 'q r ..'.,.
s~ja procddente para se ~a ue a prova 0!T~recl£!a

. I, ze r a en trega,do que~ tra

..a.•'/.. 240, is~o mesmo se mencionará no termo, que ser.á
ltdo em presença das testemunhas, que té1mbem 8551-
gnarão. .

Art. 242. Depois da arrl~matação, e d'lntro de um
anno, o reclamante só tem direito do producto liquido
dos bens do evento, deduzidas as despezas.

Findo este tempo, nnda se lhe entregará.
Art. 243. O depositaria vencerá fi .1. do pl'oducto

dn:; arrematações dos'bens do e'lento, e ao mesmo a ca-
mara pagará as despezas razoaveis que houver feito.

Elle é responsa vel pela entrega dos bens no dia da
nrrematação, e não se fazendo,será multado em 30~OOOe
som'erá ciuco dias de prisão, sal V(\ difficuldade insupe-
ra vel de furto ou roubo dos mesmos, ou impossibilidade

. por doença.
Art. 244. Toda a escripturação será feita no livro

. competente, Della constará:
S 1.. A communicação do procurador da camara e

. o mais que consta no ar/.. 235.
~ 2.. Certidão,como consta no art. 238.S 3.. Auto,como consta. no ar/.. 239.
SF Termo de entrega do bem a seu dono ou re-

clamante.
~ 5:. Dito de recurso. Este livro, aberto, numerado,

rubricado e encerrado pelo presidente da camara, terá
um abcedario com os mesmos requisitos, no qual serão

, escriptos os nomes dos arrematantes e lagares de suas
. residencias.

DISPOSIÇ.\O GERAL

Ar/.. 2-15. Toda a pessoa que apprehender gado vac-
,cum,cavallar,ou muar, nas condiçoes de ser arrematado
como bem do evento, receberá de cada cabeça a gratifl-

.:caçã.o de 5~OOO. "
CAPITULO IH

DAS ARR,EMAT.\çf~s NAS FREGUIi:ZI.\S D& PORA D.\. CIDAD&
, , .

Ar/.. 2'6. A camara fornecerá âOS juizes de paz de
cada uma das freguezias de fora um livro e abcednrio

. para a escripturaçáo das arrematações dos bens do even-
tO,nas quaes escreverá o respecti vo escrivão.

Ar/.. 2H. Os .bens do evento apprehendidos em as
ditas freguezias serão arrematadas em presença do juiz



CAPITULO IV
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e do juiz de paZ,nas f'r'cguezias de fóra, terão as partes re:
rlam'antes recurso para a camara reunida, quando julga-
rem-se aggra vadas pelo indeferimcnto de suas rf1clama-ções.

Ar!. 255. O recurso se interpõe dentro do prazo,d,e
c.inco dias, contados da íJrremataçiio. O recorrente dirI-
gi rã sua petição á autal'idade que hou ver despa~I,lIldo o
'indef'~rilnentn, e in,;truirá o l'ecur,;o com as razoes que
julgar lhe assist irem.

Ar!. 256. Recebida a petição,o p~esidentc d~ cama-
mnm mandará autonl-a pelo secretariO, e dar vista ao
procurador, para dizeI' sobre a mesma, dentro do prazo.

,de 3 a :) diils.
, Ar!. 2.57. Recebido o I'ecursú Com as razões do pro-
curador, o presidente mandará que seja submettido a jul~
gamenlo no primeiro dia de ses~ã? que houver, e ahl

. será elle julO'udo pela camarn definttlvamente.
Ar!. i2.58. Quando o recursl? for ele decisão ?ojui~ de

paz de [I'eguezia de fora, o pre,sldente r~andara ouv,I1-o
e não o procurador, nos termos cio ar!. 2')9, e o prazo .en-
tão será de oito a dez dias. ,

Al't. 259. Da decisão do I'ecurso,o secretario intima-
rá o recorrente e procurador. '. '

ArI. 260. Dado ou negado o prOVImento ao recurso •.
sel'ú scu processo archivado,depois das intimações. ' .

CAPITULO ULTIMO
OIVERS.-\.S OIS~OSIÇÕES

Ar!. 261. Quan'do os impostos ,municipaes nãoJo-
rem pagos de prompto! nas é[)ocas marcadas, pro~e~er-

<se-ha execuliuamente a cobrança dos me~mos nos J,!IZOS
, competentes, como se pl'o~ed.e em taes clr.::umstancIas a
respeito dos imposlO~-prOVInCllles. , . .
' Art. 262. 05 ec!Itaes da ca~~ra que conll.verem dIS-
posições adrninistrativas ou pn!IcIaes, e COmmIDarem pe-
nas, com declaração de que fica0! fazendo P!lrle_desta!t
posturas; depe'ndem de approvaçao da assernblé.a pro-
vincial' enlretanlo, produzIrão lodos os seus etrelIos' le-.,

.gaes, e ierã~ inteiro vigor plJr um anno, contado da re~o-
luç<io da'camara, sendo approvada pelo governo provlD-
icial. '. .
. Ar!. 263, As penas de prIsão estabeleCIdas por ~s-
tn::;posturas poderãu ser commutadas ém pena pecuma-

de'pa~i,(l ~.processo será o.mesmo, com as seguinles 111-teraçoes: ' " _, _
Lo Servirá ge secreta rio o escri vão do juizo~' .:~;.
2. o -Recebera. li i.mporta ncia d as arr~ma t,a'çqes Ó

fisca.!, que passara recIbo, para ser transcnpto no respectl VI) termo. ..; .
3.. O juiz de paz, que tem as attribuições do pre~ideo

te da carnarll, sernp!,e que fizer e~trega de bflns aos Are
clamames. ,recor,rRra para.o presidente e.x-o(ficio, e este
r~curso tera etreIto suspensIvo para se realisara dita én-trega. , . _

Art. 248. Recebida a importanl:ia da arrema'taçr\o
pelo fis~al, este ri remetterá ao procurador. afim de1~.iie
ser env!ado o c?mpetente '.:onhecimento, para tambê
ser copiado no lI vro. . ::

'~"'-i..,)

':r: •
o.-\. ARRElfAT.-\.ÇÃO OE GAOO VACCU1I INOO:ll.\ VEL ','

Ar!. 249. Exceptuam-se das d'isposições d~ ~rt~~~35
o gado va~c~~ brayo, reputado indomavel, existente
neste munlclplO. cUJa arrematação será feita sem 'mais
formalidade que as pre$Cript.1S no art 250. ' . .' ;

Art.~50. Avisado o procurador de que em q'ua que
lagar ~xlste g~do bravo, c.om ma.r~a .o~ sem ella, é,.c ri
dono nao se sa Iba que.m seja. se ~IrIg1 ra- ao 10gar.iLJd' C
do, com .p(;~soal_ sufficl~nt~, e ahl, conhecido o géLdóIbr
vo pela IndICaçao do fazendeiro, seu administrador O
qualquer pessoa que o dito conhecimento lenha' i:í "ViSl
de cada rez ou lo.te,o venderá em leilão, a quem r~a.infêr.
e~crevendo depOIS um auto de arremataçlio, que sera as
slgnaqo pelo arrematante e tres testemunhas,e delJe"•.c'o
stará que foram observadas todas as formalidades~'''p'r'
criptas por este artigo. :' .:;

. .\rt. 251. Este auto será entreg-ue ao presidênt
lJ,ueo mandará archivar, depois de copiado no livrõ:

.Art: 252. A pess0!l que noticiar o indicar: o lo a
onde seja encontrado o gado de que trata este .!.:cat!H
receberá de cada rez arrematada 11 gratiDcaçiio c1e.2;'i.

Art. .253. Nas (regue.zi~s de fóra, na rill~a:do.~:p1:Q'u
rad~I', o fiscal tem ilttnpUlçao para o que e dlspos!. .
capitulo. . ','

CAPITULO V
DOS "'RECURSOS

Art. 254. Das decisões
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CAPITULO I

aos ti de ja-

"

- i7i

o :secretario,
Francisco [siduro Barbosa L.h~

. r. N, 19.

Sellada e IJublicnda nesta secretaria
. neiro rle 1888.

DISPOSiÇÕES Pr.ELI~I:HRES

, t ri'" ,~"dis-- o'ni-siio con ra u ,,~Art.\ 1.. Toda_~ <.t,c~ao)~ll ,,(iil'~es que dei las façamposiçó~s destas pO~..?1 a~, ( l':.'

parte, e contrnvenç~lo. . 'I"neia qUi1ndo o contraven-
ArL. 2,. Hnvel'da' rel~tl '~u'n'icipio por ter commet-tor já flli condemna . I) ne~ ~ r ,

tido a mesmn contra~.~nçaoi'll'O'OS que em melhor posi-
Art. 3.. Praça~ ~(H~ os)' _o ovoaeões; e entrnnclo-se

cão se. acharem no InterIOr (t~'\1fteve ser considerado, n
ém duvida se ,al.gl.lln ?oml~t ~, (fue ficam fazendo partecamara u decldlrü P')I Cll a s.
destas posturn~, . ri~1io nlnlt,t, ou obl'i~aç,i() de

Arl. 4,. iSns palavra:>-p. : b'O' lo o contraveotor(a:er ou de.~ra:er,entende-~e /1cUl o I'loélf

a cada uma destas, pe~a~ o fi r de multa, I) o rnu!tndo
.\rl. 5.. Quan.lo <l p"oa o .,' clla redU7.1da á
• '1) pn 'sa pnO'nr SP'lil l Ifor l,io pobr'e. que na, .:> '. ''?ll ~i1 réis: e se a IIIU _

prisãf), contando-se cad~lld.él. ~ ~~lfrerú nãG obstante, umta fuI' menor que um \IH I \:" ~, .

dia de prisão, I Itndo fl)f escravo, c seu senhor
ArL. 6.° Qunnt o o n;u, 'o multado empregado

nlio quizer pag~r. a n~u tn'r~~~~ oito tlias. .
nas obras rnunlc~paes du ue ntlstns posturas se tm-

. Al't. i.. As 1L~en~(lS de . ~ ~tal villa c respecti vos
põe ~brigaç;j() ser~~/u~ce~rd~:~;ra.e nos dislrictos de
distnctos, .p.el~ prC~l e~ e a ectivos, snlvo quando a

. fora. pelos JUd'~tesI1:si£~~/~if.el'sa autoridade para con-, PO~tUI'(l ou C I a o

cedel-n. O e sentirem (lO'O'rllv:ldos pela CtlO-
, Art. 8.~ . s qu.c s\". - Pf~I;:? juizcs de PIlZ po-

cessiio ou r1.cncgnçao d~ Ic~o(.<a 'r 'v;;-. de petição, emd'r'io ret:.lIrrer par:l a (.Ilmar(l, po .. .
e '. tivns oe SU(lS queixa:..

que eXpOnhllfTl os mo . o . ~briO'(lçilO de 1:17.el'ou des-
Art. 9,. PJl'a começo a. 3u POI' qualquer outra. fazer,' imposta por c::ilas postur,ls .' .
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. da districto haverá dousArt. 18. Nesta vllla e el~~~\l fl ernqunnto não hou-
alinhadores nomea(~()s pel~ c~, '~~t;'~cr,ões que a ca.mal'a
verem pl~n05, cinglr-sl~~~_la°o'~:;aL'!:io dê dous mil réiS por
lhes mllllstrar, ~ v~ncel"o e li!Jcar ou reedlficar,
cada casa ou edlficlO que ~c alinÍladores alinharem ou

Art. 19, C~~'!1retc ,a_o~ou obra, conforme o plano
perfilarern_ o edldcLO" ~aCalta as instrucçõe:i da .camarn.
da povoaçao, ou, e~ ~1L.1.'~lIida na villa ou arrallles com
Nenhuma cas.a s:ra con::.LdI' é direito, .
menos de qUIll!-v pal~o\l~ :(l~ licença da ca:lll1~il. e nos\rt '>0. l'iesta VI <1,:>~ '0 se poder'; edIficar ou' . - . . de paz, na u __

arraínes, sem a Llo.I~IZ fazer qualquer obra que po~~a
reedificar, conc.ertnl ou .' itR do dobro do salarlO
prejudicar o allnl~arnento: ll1~e o edificio. concerto ou
que venceria o a1Lnl~a?or, ; l~ sr'rá dell1olido no lado,obra I,rej'udicar o a!Lnnam~n I \ou' :) cu"ta de seu dono.

l t 't cU'pl'ejlllll.: ,< "'. 1"'-ou somente na par e I e .. n1inh;]liol' contraVlt~r a ( I:;P:[
Art. 21. Se o propllo: '<Tari) de mllltn quatro r.nl

SiÇlio do artigo .a~tec.edânt'~U~l,l~u:>ta, na fOI':na rio artigo
réis, e a delTloltçc~o ~~r le ('eparal-os no ponto em queanlerior. com obl'lgaç,1<? .~
estava antes da de,n~l1L?t~~mo1icão do edificio, concerto

Art. 22. Ol'd~!:a a a , ríetario ou seu procura-
ou obra, será notltlcad~ o 'W:fo ou alinhador, nos, casos
dor e na falta destes o LOqu ~lh cumprindo-se tudo
do 'art. 20, para procc~erel~ili~o ' p'o'I'ém, ha rerá do pro-
marcallo no art. 9. O Inq. 'Ic'contarà no aluguel.' . d -pezas que fIzer, ou ( ::. . I' ncaprietano as e:; I " ou o que obtiver Ice .•

Art. 23, O a rrene a t~IIIO~er obra, é obrigado.a prlll-
para levantamento de qu, q ntndo da data da !Lcença,.
cipial-a dentro de um an~~~ ~tO ~ pa""ar o imposto do
e não o fuzendo, fica ::;~.jelr~nuncia~' o direito e vo.lta~
art. 162 S 37, emquan.to naf camara poderá, por 1ll0tlV.0~
o terl'eno ao USI)publiCO. . '. um anno o sobreditoátt'endin'is, prorogat' por mclb _

' prazo . -I nrtirrf) antp.cedcnte sao
. Út ~4. As diSl?~SI.Ç~;r~'~I:~li;tilrios, e ~ prazo pa ra

applicavels aos ,antigo:; : do dia da publicação das pre-estns se começara a contai
sentes posturas.

4
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lei ou contrato, se assignarü ao contraventor um prazo
razo~vel, e o mesmo se faril p.ara completaI-a; e quandb
(!~pOIS de find~ o prazo, a obfJgaçfio néio se achar SíHis.
f(JIla, mandara a camílr'a fazer' ou destilzer á Custa Cio
Contraventor, contra o flual se procederá executivamente
pelo que for devirlo. . '.•

Art. lO. Os fiscaes dos districLos de fora da vi/Ia
parLiciparfio ao da vil/a ílS infl'ilCçÕes de lei e prevari.:
cações dos empregados pLÍ!Jlicos (fé seus districtos, bêm
eOIlJO é!Scontr'avenções que nos mesmos tiverem I))""ar:

O fiscal da vill;1, cofligindo todas as infracçõesque
horll'erem chegado ao seu conhecimenLo, fará um Í'efá-
Lorio, para ser apresentario li camara, ", 'J'j

Ar!. I I, A impnsiç;io das penas estabr.leCldilSPQr
estas posLuras nt.o isenta os contraventol'es da obria:a_
ção UI} satisfazer o da:nnn causado. . :;) ,,'

Art. 12. Os fiscaes. quando sa!Jirem em diligenci~
do seu car""o, porJerfio ser acompanhndns rio escrivão
~e paz O~l /la Subdelflg"acia e de qUillrJl.ler amcial de jus,: .
Llça, requ ISItanrll).o pal'a uso da a uLOI'idade competen te~

Ar'L. 1:3, Com quantn aos fiscaes e ás autol'idades
po/iciaes fique cncal'l'eg-nrJa n boa exeeuç;io dilS pres.e'cl"-

'tes posturas, fica, COlll tudf), o direito snlvo a ql.a[quer
pessoa (le denunr:iilr nos mesmos casos, requerenélo
contm os contrn ventares o que for de direito. ' '~

.'\1'1. 14. Nu:> concessões dl~ terrl~lIos pnra constru'c,;
ç15es, li cam;da Lerá milito em \'ist.~ quo o:>'pov.oa'~o
cresçílrn do, (;enLro par'a oslal/05, eVitando-se por 'ést
modo que sejam habitarios os al'l'iibnldes allles de :e~t31I'

'. o centro uCcupadf), afim de que nas ruas, de um a outro
' morador, não hnjam largos e5pnços. ,_' ....

Ar'L. 15. Se dous ou mais individuas pretenderem o
mesmo' terreno, sel'á preferidú aquefle que Offi~l'ecei- ';i
CO[!stru,cçfio mel.[Jt)res condições de asseio, erega~qiri;
solidez e sa lu brrdade; O" , ~"

. Art. 16. E' prohibirlo fazer~se vallos ou ca\'aúiôs
' ,limites da vi/la e armiaes: múlta de cin(;o a dez mil'

réis, e a obrigação de desfazer o vaI [o 01.1 ca Vil. ' .."~ '.
. . ~ ..' .o\rt. li. Na ürrecadação de SUilS rendas; e cobr:iín-;'

ç~s dos impostos, que,poder,'io ser elTectuadas por ilurfii-
'nIstração ou lI/'rernataç;io. nl) tndo ou em parte. a,'C
mal'a Lerá o processo executivo adaptado nas leis' pr _
,vinciae3 para fini se me IIli.H1te, podendo o prncurador
propor á camara os agenLes que entender precisos,'sôl)
sUá 'responsabilidadê, piir'a mais prompta arrecadação: o'ueobrança.' .'

,-

. ,

N, 19, - 77~ -



TOllO LlV P.UlTE 1.'

o e~canum.énLo ou rego, aos quaes, sendo ItJila a purlíci-
pa~:üo do dia e hora cm que se preLendo f<lzer 11 ltmpeza
do encanamenLo, rego, ou conc'1l'to, o impedirem, sotTre-
r'<io multa de dez íl. vinle mil réis. Exeeptua-se o caso
em que o pl'Oprietario antes queira fazer a limpeza ou
concerto ti sua custa, do que admitlir lia interior de sua
propriedade pc:;soas eS.Lranhas.

Art. 32, Os edil1cios, casas, muros ou obr115, que
arneal;arem ruina de que possa resultar damno ao pu-
blico ou a particulares. sel'cjo desfeitos ou reedil1clldos

'por quem de direito for, de m.aneira que cesse o perigo.
Se só umn parte cio edil1cio, casa, muro ou obra ümell-
çJr ruirw. só essa parte fica compl'ehendida na disposi-
ção supra: multa de quatro a oito mil réis.

Mt. 33. A' cusln LIa eamara será feiLa a numeração
,(las casas da villa, e assim 05 letreiros tIe designaç<.1o
de ruas: uma vcz feilos a numerac,io e letreiros. serão
conservados pêlos proprietarins ou °inqu Hinos Lias casas,
sob multa de cinco a dez mil réis.

Art. :34. E' prohibido cercar ou tornar do seu uso
exclusi vo qualquel' terreno que de longo Lempo pertença
aos moradores em cornmum: mulLa de seis a doze mil rs.

, Ar!. ~.). E' prohibido tapar, e:5treiLar' ou mudar, sem
licença da camara,:lS estradas ou caminhos que cortam
a's' fazendas ou pl'opl'ieLlades. bem como vedar' a aber-
tura de !lavas, que a cllmara autorisar, salvo c'l indemni-
sação,: multa de quinze a Lrinta mil réis.

Art. 36. E' obrigação de c:Jda um concertai' e con-
servar as estradas ou caminhos de servidão publica, que
cortam suas propriedades, tendo para esse etreiLo descor-

. tinados um metro e quarenta e qualro centímetros de
, cada lado, e com esgolos de dez em dez metros de dislan-
cia: multa de cincl) n dez mil réis.

Não comprehende este artigo os proprietal'Ír,s nimi-
amente pnb'rcs, sobre o concerto de cujas testadas a ca-
mara proverá. '

Art. 37. E' obrigação uns r.1Z~ndeiros ou rroprieLa-
-rios faZerem ou conservarem as pf)nl~s que ligam as es-
tradas e call1inhns di! servidão publir:a, dentm de suns

. proprieuades, nii!) tendI) n,s mqsrnas pnnles mais de oito
metrns. de cxtf}nsãl) : multa de dez a vinte mil réis, Aos
.que de pl'Opositn urruinarem ou demolirem as ditas pon-
l('S e as de serventia particular dos :"azendeiros, llJulla de

- 7M _\

. Ãrt.. 2;;. ,\s runs que se 1,' :,' };
Lreze meLros de la,. •....ura e o' beclOcuo:e~em LIa abrir.terãL1e 1"000 o,,~ ::.CInco met .

il;:l a 30;:;000 pa,.~ os ;'Ilinllnd' ros: muIta
l~r'L 23. E' prohibldo faz'el'-se (ce~'~~::"~ fiscaes:,. -,

frente r1IlSruas e praças de 'Lil \ .", • S (I) mllde.ir<l..n
por cada dous rnetrns e v' ::. I ,~. pena de Um mIl réis
IIté ser demolida. Esla di 'r~g~:.~~n~JrIl:lros a~nunlrn'r.nle
Luall"e!1t~l eXisLentes, fi~d:) ,,~ça'~'~~oe::.tende ~s cercas"ac~
t:ooc:el!lr!o para serem (Ú~ r~. de um anno, que é
fO/'lna do art. 23. mo Il a::., o qual se conla~á na
, Art. 27. Os quinlaes o I

c.1.sas na frenLe seniu la iIu )'errenos que não Livirem
tillpa, p~d,.as, ou pu redes Pr~b~c"col~~ nl~lrdos de adobes
lus com It 'u( ••:o ca,a as nu c I: 'M'

I • a ura nunca menos d~ ,',. o~,er-
cenLlmetros' s" a~as ' ... ( O,b meLros e vlnLe
?~O .ou par,ie dell;, e~; L~~~g:~I~~~~I~~~lg~~fle~!UI'o. pare.
sLILUI9°, emquanto durar o Lem I' P a ser sl!b-,
madeIra: ')mulLa estabelecida Il~o a~L~~~~so, por cel'c~ de

A~t. _8. A consen'ar'ilo e '. ' "
paredoes e outras ob'ra' li, , rcparo::. das muralhas'
ticios ou prisões public':; C~lIILça~rFa~rase,qu.l"lnça dos' edi~
poços Lanqu ( , ( ( ::.,pontes, re •....os d'aO'úa '
fi ' es e quaesquer oulras constl'uccõgs d bO '.' •
ICIO comrnum, ali para decoro serão leita' ~ I e, en,-

Exceptuam-se : ' ::.pe a cnOJara.
~ I • .. ,

d ~ . As obras cuja r.~ctura O'io era d . b'" "f:
e i~~~b;1~~1'd~~1~Oeíil~~1~:?0t~~~ll~~; Iu~:g~n L? ~e~eS~~i~~?:eo.

~ 2.. \s mulO::. pdla sallsfazer'

~:~~~:~~'li~,~~~~t&íà:1~F~~~~~,:~:~~;:,~~'pl~'teó~~
a e l.0 de oUlubro do mesmo aOnno. - e o ~~~::(,

ArL, 29. Quando nlO'uem se p . '_~
quer das' referidas obras á rOflu~er a fazer quaês:,'
conforma r-se com o pl a no dils~~ propl'la eU:ila, deverá'
ça, que lhe será concedida nTat'ui~~;na~nPtereCned.etndo.Iicêp° "", e::.e ca~o' ~. ArL, 30. E' prohibido: ' ' ..

'obra~, ~.~ ~ ;;cu iI7:lln~1l desmanchar quaesquer 'd'as '~'iLà
'. S ,2.• _Abrir encnnamenlo nas rUas " "',/';;,
parLlclpaçao ao I1seal que fÍs'i 'lir" e praças"sem, .S 3.• Fazer' quae 'C/' .' ,:o ~ .'1. ",".
Suas visinhanças, ber~ ~~~1~X~il;~lgf~es. nas ruas, praças e

. S 4.. Lançar maLeria ' rc:; e. poyaes. ,:~',
os~ncanamenlos publicos ;~,~U~~:'4fer ~ntulhos, enLupy:
a OHomil réis, e obriO'ação de a;ÔlcLu~re::.:mul~adequaLrO

ArL 31 ,osdon3 d r u o no antIgo esLado.
~, '. s os, terrenos pelos qllaes pa~s~r.

N. 19 .. - 781
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c~ores, aos quaes:apr~sentarão a conta :Ee quan~o aquel-
If's não paQ'uem, pl'Ocederüo ti cobrança ex.ecutlvamente,
e pa~ilrão então os infraclo['es em dobro. "

Ar1. H. Os moradores desta villa e dos arraléles suo
obrigados a conservar limpas as testadas de suas casas e
quintaes, A testada compre!tenrll:' um ter(.;~ da .rua." e
dous metros nas orar.as : multa de quatro a Oito mil reis.

A1'1. 4.). Os 'llln~rnos moradores são obl'igados, ~ob
.ns mesmas penas do arl.antecedente, a. rebocar e as~elar
',as par(~r\cs externns de suas ~asa~, ,obrl~alldo esla dlspo-
Sil.;:ioaos proprietarios, e os It1ql1\lInos e aggregados qu.e
habitarem as propl'ieLlades: multa de cinco a dez [\li I
~~, ' .

Ar1. 46. E' prohibido empachar com Illatenaes e
, quaesqu8r g~neros de entulhos as ru~s e praças: multa
'. de qU3~ro a oito mil réis, alúm da obngaçao de desentu-
lhar immediatamente,

Exceptutlm-se :
~ \.. ~ecessidafi~ tnl que não se possa,. sem perigo

. OLl g'rave prejuiz'l, pedil' a \icençn do S segumte, e nest~
. caso será ella pedida dentrn.de 21 horas nesta vllla, e nos

arraiaes, dentro de quat['o dIaS.
~ 2.' Utilirladc publica ou particular, obtendo (\

competente licença. .
. Ar1. 47. Em qualquer dos casos do art. antecedente,
"punca será embaraçaria o livre uso das ['uas 9u pr~ças. o
, terá lo.!!ar a pentl de de~entulhar, !ogo .que seja ll!lImad?
.e n;io ober\cra. 05 que tIverem oblldo lICença serao obrl-
" gados a pãr íuzp.s, divisas ou gu~rdas •. CO,I!,O lhes for de-

te.rminado : multa de quatro a alto mil reIs.
: Ar1. ',18. g' perm illirto aos proprieta rios fazerem

'jardins e' arborisnrem aS f['entes de suas casa'; ou pro-
priedades, nos esp1tçOS l1ue excede['brl1 05 nove m.ctl'os

. para o \iHLl transito das ruas, observando-se o allOha-
menta geral.

. Art: 4<), às proprietarios nesta villa são. ubl'ig~clos
a'ctllç,\r de pedras um metro e sessenta e seIs centlme-

. tr05 na frente de suas casas, nas ruas, praças e largos,
, sob a multa ele fluatro a oito mil réis.

Art. 50, ' Só é\ perrnillido fozer enterrall1~nlo nos
cemiterios publicas, ou nos que fore~n e,st~belec.ldos po.r

:' il'OlUndades. ficando vedados os cemlterlO~ particulares,

I'
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quinze a trinta mil réis, além da o\)riO'acão de as fn-z '
. á sua custa. o • • ,rem

Art .. 38. Quando as estradas ou caminhos de se .
dão publica passarem p'"lr fazendas em commum ou rv-
tarern s:)mente serventia a seus moradores a obriJ~\~
dos cOllcerto.s e conservaç,io pertence propbrcionafr~1(Q.o
te aos possUidores em cornrnum. : ,ep

Ar,~' 39: Quando o. carni~ho for de alguns morai:l~
res e n,!o e::::trada~ publicas, sao os moradore:õ que deU
se servirem. obrigados a concertai-o, paO'as tlsdespé
na proporçao das testad,1s de cada um delles, .," ~a

, Quanoo algum ou nlguns dos moradores nüo' cu~-
pnrem, este dever, poderá qualquer Ilelles fazer o conc:er
to ou limpeza, e haver a despem dos outros que não 'éon-
correralT', sem q,u~ possam .?ppoy cousn nlguma á quan'
tIa qu~ se 1!1e:eXI~lr, caso nao SCj1l c1nl'amente excessiv
Esta dlsposlç.ao nuo.cor~p.re,hende 05 herGeir05 de urila~fa-
~enda que nao esteja d.IVI,clioa, ou que estando,ldestatla
p~rtenç;~ a ~9dos por c!lrelto ou boa razão: Illulta dedêz'
tl'1n ta 10 1I 1'815. , " '. :./; ''::.

Ar~. 40. E permltlldo, para a construcção' ou 'con
servaçao de pontes, o corte ~e madeira:;, ou extra'cção"ae
pedra~ no~ matos ou p,ropr~edades particulares, conl'i
demmsaçao aos. propl'letarlOs pela estilllaç<io coin'm
do logar, COI~ IOtervenç<io do n~cal, ou d~ juiz-U . ' '
Aos que recuzarem,: multa de OitOa dez rTllI.. réis,. fi e
da perda das madeiras ou pedras, que em todo o'êàso e
I'ào empI'egadas.

_ Art. 41.. As estrnd~s ou caminhos que a camar.
mandar abrIr, ou a~ltorlsar, teráo pelo menos lres 'in
tros d~ largura, e um metro e quarenta centimetr'óS'
descortlOamenlo de cada lado, e esO'otos ele dez eril ê:I
metros. o

CAPITULO lU





'I

TOIIO LIV l' A.R'fI 1.I

como inculear-se cUl'ador de molestias, por meio de fei-
tiços, oraçõo:" accionados nu g'rstos: r~na de priS;io po r
quatro a oito ,lias, e multa de dez a vinte mill'éls e o du-
plo na rl~iflcidpncia.
. ArL. H, E' pr'lhihj'ln f,'z!)f' tiljnS, laços occullos, ou
armadilhas CJm armas de fogo, ou com qUilPSqUl~I'nutras
offensivas, ainda que s•.ja eru Lel'l"ilS proprias, sem 'que
se publique e notieie-se aos visinh')s conf1nautes: multa'
de cinr.n a dez mil réis c obrigaç:io de entupir e desfazer
Os sobreditos fojos. laços e armadilhas nrio serão em
C1:S0 algum perl/lilLidos nas divisas das fazendas, não
valladas ou cercadas, nem nas chacaras ou quintaes
n iio murados, ou cercados: m ulta-a mesma,

ArL. 7.5, E' prohibido:
~ 1.° Fabricar PO!VOI'u 011 fogos de artificio no in-

teriol' das povoações,ou lora dos logares permilLidos pela. camara ..
~ 2.° Os f"g'l)s de roqueira ou buscapés: multa de,cinco a dez mil réis. .
ArL. 76, E' prohibido :
~ 1.° Lançar 1'1)g'0nos cnmpos alheios.S 2," Lafll,;ill-Il liaS caJllplls pr'opl'ios, ou cle que pos-

sua parte em cnmmuJll, seul que tenllil feito [lvisn aos
visinhl)s confinantes e consf)cios,'e ant"s dos mez(~s de
agosto e janeiro: rnulta df'~oito a dezeseis mil réis. As
' disposições supra não vedam as queimas para aceiros
. de roças de capoeil'as, que devem ser feitas até ao mez
d6 abril. '

S 3.. Queilllêlr a propria roça, sem que tenha feito
',: aceiro de cinco metros de largura. e avis!) aos visinhos
confinantes da roça, ácel'c~ do-cJia da queima: multa de
cinco a dez mil réis, além de inJellll1lsar o t1amnu quecausar .

. A1'1. 77. Os sachristi1es e cn rcerei rns são obri ~lJ(fos
. a délr signal de V)g'o, logo que lhes chegup. a n')lil:ia de
que ha incend.io er~1q~.nllJlJel' CUS<lou edificlO: multa..~de qUéltr.) a OIto mIl reis. .

" Ar1. 78. O ebl'Ío encontrarfo nns ruas, prnçns, ou
outros hgares publicas, srrá (Jresn 110':;dnus casns: 1.0
de acha r-se em estad" de t'awr miJ I a a 19-u8m ; 2.° de cor-
'reI' perLro de não porl'~r aCilutela r-se de qu alque r .ma I
ql)IJ lh.~ .:;,br'lVip.r, P"'l"O 'lu~ s 'j-I o b'1ha,lll, S'H'á entre-
g~e á SUJ familia, ou cOdtluúdl1 á casa de qualquer pa-

CAPITULO Ir
SOBR!!: ARTlF1C/OS PREJUD/CI.H:S

E llEOID,tS pneVESTlVAS De
COs'rnA AS PESSOAS

Xrt. 67. Siio prohibidos os . '"' ~ d " '4
.. vernllS, ontequins c caSflS le ,.1t°...,o:> e pa:!lclas nas la-
pl'iS'io por tlllillro 'I ~'i't(')il! . P,I::>o'loU hote~3: pena de"
'1 " ,., ih emu l"ld"quln .'ITII I'els, e o dlll)!o na ,.(,)'n 'I' 'I'" ,', '" ZI} a tnota .',\ 't li" ,_., "nCl<1, • •' I . Ju. Os propl'ipt'I/';n' •

ql,~r cnsa fora Gas cf)ndj,;'õ .:l,(:)U . morndores de qU~I-
se j'Jgill' l/llill{luer jo'"'o de Z~rl~~ ill t a~tl~c~dentc, ondê
prll' cada dia, nu no'11e que ',,: '('rp.~gll~ilo (:mco mil I'éi$
res ou scientes do j'o'"'o Se :>'.J.).."flr .. :;endo conhecedo:.,
dore- ...., " " POIelO. nao forem co h':s, ou nlll) tIverem nflLici •• ri ' ,n ece-
OSj')gaL!ores, caLla um por t' j (~jogo, Ocum obr!gil(Jós
multa. . . O( o:;, ao [Jngarne.nto ",e1esta

Art.-69. Acamaraconcn .,. '-,~'.
estabelecimentos dI' que fa e era. lceoça aos doo:)s do
por esse filCLo ficam'senno ~~lnl~~jÇll:)doart. 67, os 'quites
dej'o()'o E I' ~I! era os caSas public' ~o ' "ssns lcnnçns CUstar'io dI' as
enta mil réis, a arbitrio d • "'L! . cem a cento e cinco
to~ do onus do ar!. 68. o pre:>r ente da caroara, e isen-
. Art, 70, I'"'uill licenra p cI ..' . ' .•

. prehenrfirlns noo art. 63 :., .0 ela conceder a.ns 'cqm-
casas publicilS c;fejogn.' sem que fiquem COn':;l?eraao.

Art. 7/ E absolut ••m L h'l . .; ",
'blicas d~ jl);"o il ~scr"lVO~ e en e pro I )ido nas Cilsas "P.IJ-
qualquer jógo' a (Únh'eir'o: I~UI~endr~d de :n. ilnno.i:)ôg:~'f
sobre o dono dn casa. a e ez a VInte mII',~eJs
, Ar1. 72. E' da me'rn.. .' '1:' ~

c?s!ls, e debai.m dilS me; (, n~rrnelra Pl'ohibida 'les,sil,
dlVlllur)s ~m taesjogns. ma::>penas, a presença des$~~ i~."

Art 13. E' prohibido fi' '. .,,...
cias invisivei5 ou predizer ~~gl~-sLe.!nspll'ado por po~e.n-

., so::> l'I:;tes ou alegres, bem. (.
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dI) subsislenda. O conlravento(' é obrigado a assignar
tMlnl) de !OO:itrnr-Sb empreg.lllo rlentro do um praz') rn-
lOn~'el,sob a pena que il autnririalle competente lhe COIll-
'. ~ _,r. dentro ele sua allrilJuição. E sendo pessoil men")('
ao 1 annos. serú entregue cm qunlquel,' officina. fazenda
de cnltura ou criação,pur tempo de um anno,com direito
de sU5tento e vestullrio. e metade (10 salaria qllP. se costu-
ma dal-no lagar a qualquer tmlJalllador sem omcio espe-
cial.

No ca:"\olie fU!{:lou r~inriflenciil de viver de50ccupa-
do, soITrerá a pena da quatro a oito dias de prisão, e mui-
ta do dez a viut:l nul reis.

Ar!.. 86, E' prohibiLlo tomal', reter, ou occulLar as
, rcrramentas, roupas. animaes, ou quaesquer valorcs dos
.camaradas, trabalhadorcs ou officliles, sob pretexto de
haverem os mesmos recebido jornal, salario, ou quaes-
quer valoros adiantndos. por conta ele seus serviços, e 05
náo haver feito: multa dl~ cinco a dez mil réis.

,\ ('t. 87. E' proh ib ido :S 1.. Ajustar-se para qualquer serviço ou obm, e
tendu rr.cebido to(ln ou pa rte da paga. sa la rio. ou {nensa-
Iidacle. ou quantia convencionada, desamparur o serviço
ou nbandonal-o: multa de cinco a dez mil réis. -

S 2.. Aceitai' qualquel' obra por empreitada, e aban-
'danai-a antes de concluida. sem previo distralo : multa
de quinze a trinta mil réis, e dez dias de prisão.

Al'l. 83. São justos motivos, para isentar da imposi-
, ç.lo das penas dos dous artigos antecedentes, a doença
que impossibilite do trabalho, a mutua dispensa, seguic1a
de restituição da quantia adiantada. ou serviço publico.
, Arl. 89. A's disposições dos arts. antecedenles se en-
tendem ficarem sujeitos os arreeiros. carreiras ou tocado-
,res de tropas, boiarla,porcada e os trnbalhadores db roça.
ou de 'lua l'luer sc['\'iço de la vou l'U.n:;si:n corno pa ra viaja r.

, Arl. 90. ' E' prohibidn comprar a escravos COU::iilS
de 'l~Hlll1up.r valor. sem ol'dtlm escl'ipta nu verbal de seus
.senh'll'es: ,lIultn de cirwo a nt'Z mil reis,
" Arl. 91. E' prohibidr'\ acoutar e:;crHVOS ru~i,\'os. ou

si'llp\"smentP, tel-0:; em :;llilS casa:;. sem que illl:nlllliala-
ml~nte s~ faça [lviso a seus s~nhnres, s n'\u conhr~cido:; •
. ou á autoriuade policial. quando nno o forem: rnulLa fie
dez a vinte mil réis. Não fica sujeito ás penas deste art.
o que. dentro de oito dias. remeUer fi cadêa o escravo fu-
gido, cujo senhor for conhecido.
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prnzo OP. 24 hflrns; e deduzidas a's custns e d~spezn5, reco-
Iher-s8-ha o liquido ao cofre, como remIa Inunicipnl, cn-
vendo, p:Jré1n, no donl) rios porcos o direito permillido
no arl. ,pagon a rnultn.

Arl. !lJ. O dono Ih c;'io não tem dil'eito de pedir in-
defllnisnç;~o do val1r do CilO, Cjui\o,11 sp.ja pM qualquer
P~SS,);ldo r')VO m')rlr) iÍ o')ile 0'15 ruas e pral;;l;-; da v\lla.

Arl. tO:). E' pr;lhibill) entrar.se n licença dos donos,
nos quintaes, rot;\s e plantnçõH alh 'ias: multa de cinco
a _dez mil réis. O e:;cra\'o flue for enconlrallo n:1s planla-'
ço~s alheins será preso até oito dias, se antes seu sanhor
não satisfizer a multa,

Arl. 101. Os que de proposito mellerem quaesquer
gnd,)s nas plantações alheias. ou terras tnpadas, abrindo
pnra esse fim porteiras, ce:-cns ou tapumes, serão puni-
dos co~ prisão de Cjualro a oito dias, e mulla de quinze
u trinta mil \'éis, além da intlemnisaçiio pelos prejuizos
cu uSllclo~.

Ar\. 102' Os fazendeiros, ou proprietat'ios que crin-
, rom nnillHles cavnllares, muares c vaccuns, são obt'igados
a _contei-os, d~ r.nodo que nii() possam olTende/' as plnnta-
ço;~s de seus VISlOhos, as q'la9s L1evem S'3r cercada~ pelos
seus donos cnm cel'ca:; deitadn:;,e com mourões bem afin-
cados, em distancin rle cenl() e rlez centimetrss Uln'" do
outro, com vnrns rl)rtes e bem amilrraLins, que fiCjuem
nunca menos rie um melro e setenta e seis centimetros
.de altura •. podendo ser lamhem cerca em pé. ou de te-
'soura. muro, valia de dl)\H metms e quarenta e dous
cenlimetros de uncn ou largura, c Llous' meLro:; de pro-
fundil\a(le. cavns de dous rnetros rle altura, arbustf\S de
espinhos, be:n unidos, ou pilntanos naluraes, capazes de
ob:;tal' n"passagem das crinções.

Ar!. 103. Nilo estnndo o tnpume conforme o nrtigo
anteccílente, os tlnnos das plantal~ões. a.lém d~ perderem
o direito de indemnisnçüo, serüo obrigados a \)agar pelos
meios legae:; as oITr:lnsas ~ue fizel'em aos a nimaes.

Arl 10L Quando for achado animal vaccum, muar
ou cavnllqr dentrorle rO(jfl, plantações, ou terras tapadas •
.senio til'adl)ssem off,.H\Sa, e inconlinent~ se nvisarão nos
. d0l10s r1o~ animaes, para contei-os: multa de dez a vinte
mil r,~iS, .

Ar\. tO:>.' No caso porém de alguma rez ser bravia,
e Cjue por isso rossa rpsultar peris;o. ou seja"precisõ of-
fenuer a.. rez, o df)no desta é o,brigado a tiral-a. a a poga r
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de d"z'a vinle mil réi~. a rez nas planlações : 'muü~
Arl, 106. Se o dono d

ac~di~ no aviso, pnr si ou ~1 r;z ~ abnnrionar. ou n.~n
o dlr?lllO do~pedir indemni~n~ã~ u~~'i~~'OIT~:;l.eci~ísOperdê'

..•.r. 1 I. Em lod,) o _ .n:>éJS( rez
dono da criação é ob' I ca::.o, menos no rin arl. 103' .(
qu h . rJ~nco a parrar rr p ~' . '. o

e.. ouver a de:-;lrllição: mullao rle ct, reJ~lzos. s.empre
se.o.pag~menlo ria deslruiç:,o não r. eZ a, Vlnle mIl réis'
,. Arl. 108. Uma \'ez v', lor amlgave!. '.'
náo ve~ar a enlrada <ia~ ~~~~ o dono das criações; e
fl~~~lil~~es. 'dasconrluziril ~o curraf~'o ~O~~~~hodaroça, õu

- " m cspacho do Juiz d r: .' e por pe.
das criações ou cria cão ilra e paz, lará a VISOao 'dono
morar em dislancia d'(l 12Pj"1' no prazo de 24 liol'as' 's'"ao n ." d omelros c n l ' .-"ue morar millS dislanle :v' l . es a proporção

,ra.fa!?~.Io as ?uslas 9ue hou~'c:rfei~~.ar conla das crrações,
!TIl reiS,' alem de ficar obriO' d . mulla d~ dez a vinle'
IOdernlllsaç;io ou a indcmni~1ar g feios meios legues ?á'

:\.rl. ,109. Findo o prazo marc amno causndo.' "
ou crl<1çoes não cOIOparec~ndo ndo .., o oono dn cl'iaçãp
~~o pagando as riespezas e muI L~Ps~~:;1 ou por.oulrern,,<e
çoes poslas em pl'aca e arrem l d 'lá a cnaçao ou cria-
o pr'oduclO, rleduzil1as as CUSl~Sar~~~I~I~!~O,~ml.oilO dias, e

, corno renda da cu m<1l'a, se não' lv.I-S". 111 ao cotre,
denlrodo praz') de 30 di for recl,lrnada a r.nlrérr

deduzida a mulla do a rti~'o Ctls~,em que,~sta se etreclUu,r
Al'l. I tO. E' obriO'nç'io d ' \, , h.

(J~nlro dos !imiles dn '" viii o p:opn~lal'lO, ou rnorad
dlO exislirem torrllirrueil'osu e no:; arraliles. em CUj0 pr
tO,do aquelle que ~e j 'lror~lOver a Sua exlincç'io'
cu~prir no prazo 'de ~~â'r~ verLldo. pn,ra fazel-o, não',ro
artIgo . Os lormiO'Úe.ll.I~. pa,~al'a o Imposto do ~ ; do
gra~ouros publico~, ~inl~~os '1elhle~tes nos logar~ 'élõ
serao eXlinc[os á cosla da c~~ar~btlados ou con~edidõs,

ArL. 111. E' prohibido IJlíltíl' ;)~.
codornas, ernas e serierníls ser ( ,r-se. \'~ados. perdizes
terras, salvo lluando Ilell' , . n pelnllssao dos donos da'
gel d ( as enlrarem \'1' I ' " .n caça or: mulla de do' "nl,o p'erseglJldo

p. •••a. além de indemnisar Us a qualro mIl réis por'
nos rins ll'rras. O damno que causar aos Ho

, . ~rt. 112. As hor'las, u' " . ,,~;';;
l,C!~Il()red,or ou \'isinhlllH'a ~ I~ta~:s, pornnre:i, e roçasóti.
CI') de lres kilomclro' J o:; pl edlOs. na clI'cumferen-
ou cercas ;rue vedem ...•~ ee;l~r~ ser l?pado~ com ill'uros
na de mio terem os doilOIi dil'~ita (O gdddo rnIU~o. soq,pe::

, ,. u aos alllnos e de paga~ ~...•."-

, r~m pelos meios ~aes o qamno e oftensas q~e~~ppai'e- .-_
~erem no mesmo gado, .' . . .

- Arl.'.11 3. Quando, pelas chuvas ou ~ul1lquel::oulro
molivo, cahirem os' muros ou cercas, nas divisas das pro- .
priedades silas na ,villa e povoações, os donos ou inqui-
linos das casas siio obrigados recipl'ocamenle a concer-
tar ou reconslruir os lapumes, e quando um deixe de
cumprir esla obrigação. o oulro visinho confinante fará
a obra, tomando assenlo' das despezas, para haver a me-
tade do visinho confinanle; no caso de oppasição, Il)ulla
de dez a vinle mil réis, alé,n da obrigt1ção de indemnisar
o damno que Cilu:;ar,
, Arl. 1U, E' prohibido aos socios e coherdeiros me-
lerem gádas em terrras de cullura, sem que lodos con--
sinlam, uma vez que estejiirn laparias e haja nellas plan-
tações: mulla de dou~ mil réis por ci~da animal cavallar,
muar e vaccum, e de um mil réis POI' cada um dos ou-
tros animaes.' .

Arl. 115. O disposlo no arligo anlecedente, sob as
mesmas mullas. comprehende os que fizerem roças em
terras divididas, quando um só lapume abrangel' roça s
de diversos donos, e esl~s não liverem feilo a colheila,
, Arl. 116: E' prohibido aos 'socios, nas fazendas de
culLura ou de criar, empregar maior serviço, ou des-
lruiçã.o, ou filzêr m!1ior corle de malas do que lhe com-

,I' pele, em proporção de suas quolas, e conlra a vonlade ma-,
nifesta dos socios, ou planlar fora dos ,limiles que por
dir~ito .ou. bóa' razão lhe possa caber, ou ou terem
nós campos Ae' criar maior numero de criaçãq. do que
na mesma proporção lhe compele: mulla Je .dez 11 vinle

-'mil I'éis pór ~adà alqueire dé lerreno 'de ,planla de milho
• "que desfructar., 'além da' proporção, e dous,mil réis por

:~~daanimal vaccurn, cavalla{e muar que tiver acima do.
n.~.l'!1~~o,que a, pfoporção lhe ,permitlir, " .

,,~.':.;:, Arl. 111, Todo proprietario de terras em' commum
~:ríão~6de plantai-as, nem arrendai-as, nem criar' gados,

• ,se'm qu-e seja na --seguinle proporção: oitava parle do
.'que possuir, de maneira que~o que possuir oito nlquei-

. : res de cultura; s6 poclei'â cultivar um alqueil'e'por'nnno;
,.se ptànlar, porém, e'o loda cullura 'que' 'possui!"; s6'de~

" ,pois.de decorridos oila annós poderá repelir a cUllura~
":salvo.sE' conlinuat' a planlar no mesmo logar, Nos.carn:
l; pos;,poderiio<criar na propol'ção de dous alqueires para

y' uma ~ez:;nos,pasLos. de'malo" ou pastoS' plantados, :po', ,=
""?iooI_{~~'::"':~' ,...•• i;._:~.... .' • .' I. < ". .. . • ."1 ;-:- .•:.;r" IA.
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. Art, 125,~ Quando amigavelmente ~ão concor~a-
rem, será o avisor'3 que trata o art. 123 f~lt? por offiClal
de justiça, e em virlude de despacho. do .JUIZ de. pa~ do
distl"Íclo, para comparecerem na prnnelra audlepcla e
nomearem arbitros a apI'azimenlo das partes, -ou a reve-
lia dellas, pelo juiz de paz. . .

Os arbilros determinar[io a natureza e qualIdade
dos tapumes, o prazo -dentro elo qual deve. a obra ser co-
meeada e o em que' eleve terrmnar, arbltrarl)ento -esse
que' ho~oloO'ado pelo juizde paz, terá força de sentença .
. . 'Art, t26~ Findo o prazo marcado para o com.eço da

obra. as quotas partes dos confinantes que nilo qUI.zerem
fnel-a, poderá ser feita .pelos confinantes que U ISSOse
prestarem, os quaes apl'esentarão a fin~l as ~on~as das
despezas que fizerem, com as declaraoes espec.lficadas
dos jornaes, sustenlo, ferramenla~ e todas as maiS, e se-
rão pagas pelos confh . tes que tIverem se. recusaclo.-~s
quas paO'al'ão i"'ua!menl. uma multa de OItOa dez mIl

<:> tl I' Iréis, quando se negarem ao pagaml nlo ~mlga,::e '. . _.
Art. 12i. Havendo dous estabeleclmenlos lImltro-

pbes, um de cultura e outro de criação, são obl'igado~ os
'propl'ief.arios de ambos a fazePem os fechos necessarLOS, .
e.o que se recusar será obrigado a pagar a metade das
despezas feilas pelo outro. . '.

, Árt. 128. ~Todo o fazendeiro ou os que possUIrem cl;ll-
turas, campos e cerrados, são obrigados, ~o ,mez de Ja-
neiro ou fevereil'o de cada 'p.nno, a nrrancarem o a~bus-_

..' te .venenoso, denomina'do herva de rato,' ou "qualquer 9u- .
, tro.capaz de m'atar o gado, emprcç-ando 'neste serViço"

:quatro dias com a~ pessoas que traDalha~ em sua ~a-
. voura; ou a proprta pe~soa, co,?forme. aS'.~lrc~mstanClas

de cada um: multa de CinCOa trmta mil reIS, '.
. Art. 129. Todo o fazendeiro, ou quem possUIr cul-

. turas, campos ou. cerrados, para ficar: is~nto da abri.
:~ gação e multa do artigo antecedente, é InrhspensaveL :.

.... ~. S •.• Que até ao ulLimo .dia; do mez de abril tenha
,I avisado simplesmente, aq.pre:-ildente ou úo procuradqr da

camara o numero de pessoas que empragou no armnca-
~'''menlo das !lervas venenosas.' " .
',,: ,<.S 2.°' Que prove, ~om' ~ltestações de pessoas cara-

clerisadas, que se acha m exttnctas as l.1E!r.vasvenenosas
: em 'sua fazenda O'LL suas terras, ou que .em suas terras _
:não existem as laeshel'vas, _ '.

~e~-:'~Ârt; ..t30. O fazendeiro 011 o que possuir terras de:~~.~.~~:l~~-j ,\ . •

TOMO LIV P A.RTE -1.I I .
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. 05 t:iégociantes'qQe comp"rarem OU venderem ,por-pesos,
medidas e balanças não "aferidos; e' o 'duplo ,na reinei •
. dencia. . '

Art. '139. E' prohibido aos aferidores aferir pesos que
, não sejam de metal, ou medidas diversas das do padrão
.'.dacamara : pena de perda do emprego e multa de dez a
vinle mil réis.

Arl. 1.(0. E'da ob'rigação dos fiscae's,' que' 'neste em
penho solicitarão o concurso e cOÍl1panhia dos juizes de
,pá.z, visitar periodica e sepai'aaamente as casas de'ne':'
gocio, afif!l'd~ y~rific,a.rem s(dêm os. pe~à~, tiJe,didas '~,

, balanças mdt,spensavets, e\se",a~ham-se deVlda,!?ente,afe-'
ridos, e'darão parte do que acharem nos relatoqos e,com-

, municações a que' são obrigados por estas posturas: pena
de' reprehensão e multa de cm~o a dez mil réis, e na
reincidencia. o dobl:O e destituição. "
, A!t. 141. E' prohibiilo usar pesos,deargoias;' qlÍe se

possan:t ~irar. ~ torna,r a pôr .fac~lmente nos.ga~chOi ;6
outro'slm, usar de p~sos, I'qedlqas e bal.anç~s sUJ~s, q,!e~
bl'udos, o~ ~om fendas, 'po~ fó'rma qu~ p'ossa o publico
sofIrer preJutzo': mulla de cmco a dez mil réis.'

Art. 142., Os lavradores e 'tropeiros, 'que venderem,
o~.')comprar!3m mantimentos, sãÇ) obrigados,~, a,ferir os
pesos e,medtdas, de ,quatro em quatro annos: multa
de cinco a 'dez mil réis. ( , ' :' , ,I ' • (', '

;Art, 143., ,Os que se recusarem 'a a(erlr OS,seus pe.:.
s 6s'ê 'medidas 'serão' multados em 'vinle'mil tréis;: e na '
mesir:á pena'in'correr'ãà os' que' re'cus'arem 'àpresental-Qsl

.. aó fiscal, em 'corr~içãci, páriÍ. :cla:~J'nal-?~, - I ,,:,., ,: ••".:,:

.. ': Ar,L.lH. Se as, me'<.lid~s, b,alança~:,e 'pe~05 to.~em,'
ralsi ficados, o conlra ven tal' Incorrerá nns penas 'de' ClOeo
, dí~~ de prisll.Oe quinze '/a~trinta mi~' réis de 'multa:

CAPITULO VI
DOS BENS DO EVENTO

j '. AÍ't.' 145. "Os'be~s do :event~ ser'ã'ô;appr'ehefidido~e ,~
" nrre'matadós, 'neste relunicipio;' cohfor'rne as ,disposições
'de"s'te'''capilulô, recolh€mdo':se o seu",pr~du'ctci" ao cofre,:'
. rríüõicipa\, DOS lermos da lei n. 1104 de '18 de outubro, de
.. ; 1861. .'oJ ••• ~.' • _' ..'~ '".,: .•••• I" .,:, ",.-

" '. J ' Art. 'U6~ O gado vaccum, ca val\ar ~ muar, ,q\!o.1:or,
'appre4endido como do evento, será entregue ao' pi:'ocu.-' . . '

.•. -..•.y,.......•...
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dos os actos, promovéndo e a~signando os termo~ do,p,r~
cesso daarremat1lção. ' , . ,
. Arl. '154. Das reclamações sobre bens d? event~}

nos~dislriclos, depois de feita.s as arremataçocls, .só a
cainara compete tümur conhecimento. A arrematação se
entenderá feita com a entrega do ramo ao al'rem~tante.

Art. 155, Todas as 'despezas da arremat~çao 'se,rão
pan-as relo art'ematante. São como taes consldera~a:s as
qu~ se fizerem posleriormente ~ enll'ega do ramo, Inclu-
sive os err.olurnentos do porteIro.

Art, 156. Nesta villa,-a escripturaçã~ recommenda-
da neste capitulo serà feita pelo secretano da camara,
que somenle terá direito, pelo termo da arrematação, ~
dous mil réis. ' _

Arl. 157. O continuo da cnmara, nas arremalaçoes
nesta vilIa, sen'irá de PQrteiro, e perceberá dous po~
cento 'sobre o preço da arrema,taçãC!; mas, se os be~s
forem entren-ues a seus donos, depOIS ele apregondo:s ~
antes rie serem arremnl dos, perce~.erá por cada lote
delIes. que for entregu tresontos reis. .

Art.-15S. Das ,arr .,adaçges que se fizerem nos .dlS-
trictos, terão direito '. seguintes emolument,os: •

S'" OsjuiÍes d az, pelo/auto de ar~em~tação de
cnda' um lote, ou pela entrega delle, um mIl ~éls.

~ 2,' O escrivão 'pelo nu~o de arremataçao de cada
~ 'd 'I é' \ 'I Ilote ou pela entrega delle, ous ml r !S', • .'. 's 3.' O aliciaI de justiça, :quc serv.lra' de 'porlel~o,

o mesmo que fica marcado para o continuo no art. 1<>7.
; .9 4.'. O agente fiscal, cinco po~' cento ~o pro.ducto

, 'liquido da arrematação. ' . " : :.... _
Art.. 159. A camara terá um livro, "em que, serao

laoeados os term0s rie entrega e de arrematação ~os
bens do evento apprehendidos, c0rTltodas as decla~açoes,
de identidade. ' " , ," '. '

Destes termos se juntürá 'copia a~ 'processo. Fome-
,~cerá 'a cnmara a:>sjuizes de paz este livro, para a l1!esma
escripturação. Est~s' livros serão abertos. numerad?s e
encerrados pelo presi~entp. da ,camar.a." Dos re~ettJdos
aos juizes de paz,.j'arão estes passar re?lb,o á camara, por
seus escri vães. .- . ~ . r . _

: . :.r Art. 160. Dos processos ~e arrem!1tação e arreca-
. -daÇão dos bens. do evento deve esse.ncla Imente constar:
,1.', o term de apprehensão;'lJor copIa; 2.', '? auto de ar-
rematação, por copia; 3.', a conta de todas, as despezas, .

•" • ~-'I .: •..\. 7~.'" 4' • - \".
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domiciÍiadõ quê~brir loja'para' vçnder joias, brilhante~
e obras de 'ouro: _

. ~ 10 Cincoenta mil réis sobre o negociante de fora
do muni~ipio, que mascat~ar neste fazendas seccas, ou
qualquer glJnero estrangeiro. . . . d'

~ 11 Cem mil réis sobre o commerclante. !lao 0-
mici1iad~ que vender pelas ruas, estradas, SltlOSe ca-

, sas os objecl.os declarados nos ~S8.• e 9.•.,. • •
" . 912. Não.são comprehen~h.d~s nos ~~ 8. ,9. e 11
- os ourives reSidentes no mU01clplO. ,- t'

S 13 'Cinco mil réis 'sobre a pe.ssoa que nao. lvex
casa de neO'ocio de port[l aberla, e vender sal a vareJo, ou
por atacado, ficando comprebendidos neste 9 ?s.la.z~n-
deiros, ou os que mo.rar.~m em fazendas no ~U01ClplO.

9 14. Quinze mil reIS sobse cada ret:at~sta. " >

~ 15. Seis mil reis sobre cada ,caldeireiro residente
110 municipio. ' .' Id" b .9 16. Doze mil réis sobre cada ca elrelro aro u- .'
lante. . .. d d pe'~ ti. Cmco mil reis e. ca aprese. .

~ 18~ Cinco mil réis de licença aos comp!:,ehendldos
no art. 83. ' , , .' "1 é' de l'lcença" ,9 '19. Cem? cento e cmcoenta mI r IS ",
aos comprehendldo:;nos an.s. 6~ e ~O,., ' .' "d' .
. ; '9 20.' \Dez mil, réis de cac;ta esp~ctacul? p~b!lco .. e.

Igue se cóbre' gratifi~~ç~ó! ~xcep.to se for ç~ ~;-.n~ficlO
(le óbra 'piã.. ~o~.d~. nJl!.01ClplO.', .. ', .',. "

, ., ' 9 21. Cinco mIl rel~ de cada altestado que ~.cnmar~1?-
, ~pass[lr a p'edido, excepto para percepção de vencI,mentos. ,

9 22. Cinco .mil r~is de cada engenh,o. de, sert:ar
',nladeira. . "d' (a!J'ri9 23 De cada enO'enho mOVI o P0I: agua, que -
càr:ull'ua'rdente de canona, a saber."d~ moen~as d.e ferJo , )'
vinle °e quatro mil réis, e de moendas de madmra, ,~~:
inil réis. . " , -d'" e's"que

.. ~1 :.~ 2.(: :De cada 'engenho' ~OVI o por a~H!1a ~ , ,
'.- fabrIcar agurirdente 'de' can~a,. a s.~b~r..~,.de .rt)o~n~.as~~,
: ferró; ,doze mil réis. 'ç, de m.?delra, seis: r01Ir~ls.' c', •

:: ;r", 9125• 'De 'ca.da engenho,que so ra~flc~~ ,ass,:!car,;e~rá adura's,'qliat~o mil réis;'quer faça os dous :~eltos,
. qu'éltáça.'só assuc.ar; ~ se ,fize~ s6me,nte rapa~ur~s, dOus.
" rrin;' reis.' ,.,-'l!.. • ',_ ',. . '.'

':' <' "'9 26. ;,'D~ c'adar~l,qu.e ,se .ma~~re se ~ender ao t~lh,o
. no'Ínunicipio, ".um:m~l rftls.. '
°r to ~< •• '-' -..: ~ ••• ~.. o.,

:"."-
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. '. ~r'~7~~.l)~cada porco q~e se: matar. e se vender ao
talho nesta V1lla e nos arralaes, tresentos réis. . 'I, ,"

. S 28 .. D~, cada dentista que exercer a sua profissão
qUInze mIl reIS, '" . :-. ,.

, ~ 29, De' cada hotel ou hospedarin, cinco mil réis:
~ 30" D~.cada rancho de tropa, com ou sem pasto.

quatro mIl reIs. . ., ','
, S 31: I?~fabricar pol vorafora da villa e 'arraiãés' (

CInCO mil reIs. ... .•
.. S 32. De ~cada catacumba, ou carneiro no éerrü.

~~.rIOgeral, dez mil réis, ., . . . ' --:: ;'~'el-

. 'S 33. De cada ca,rt:o . de fora' que passa r em qu'ul.!
q~er ponto deste mUnIClplO com carregamento, um-riiiÍ
~éls por cad~ 'fez: mas, se vender no município' ficam
Isentos deste Imposto. . .'. H •.

.S 3i. De cada b~r':i~ de aguardente de canna. 'Ca
brlcada fo~a do mUn!ClplO, tresentos réis: ficando sujei
to. a. este lmpo,;t/) o negociante que comprar se 'não
eXIgIr do vendedor, e este fica isent,:, do imp,;sto ~do' •

" presente. .r ,:
'.. S .35.. ,D~ 'c~da ~ lic;ença para' construir' casâ, do:u

, nl11 réis: para reconstruir, um mil réis. . .;: '~
,~36. D.e cada metro, na frente, ele terreno desoccu.:

. pad9 ou devol.uto; em que se conceder liceuça parn'-coll-~
~t~UIt:.?~S,1\.S,Ol,l.q.u<;llquer:~bra, qu.inli~ntos réis por;,um
~6..r.e~,.~,,n!~~.arr~Ia.~s~ duzep~os e .cl~C?enta ré\s., ,.;:.~.

, "~ 37. : De cnda metro, .na frente, dos terrenos ;,con-
. ce,dl.~oS para~ed.i.fic~~; ...c~.sa, e: não;, sendo' eHã' 'téit~'{ no
Pfa.zo .do art. 23,; ce,? reis ann,ualmente, emq\lant.ó.Qâ
eS~Iver lapnd~. " .•.. ',1.,' , .1 _:. • ; '",,,-,., ;

, S 38.. De cada besta ou burro brà vo paulista. 'qu
. se.ve~àer',no Il]unicipi.o •.um mil réis. . '.:.. ~:'~

..... S 39.... D.e.,~ada porco ,engordado dentro da :'vill. ,
.que se .V'8n,~er Vl.Vo,:~u,morto, para fOl'a oa mesma vilIu
t~esml1rels.. . .. :-'t ....~i

.' 'il•.~.~9.. ~~ caq'.l cabeça d~ por.cC?de crIar e'de~engor-
dar nas ..,rua,s da vl,tla,!um mIl r~ls por anno, não 'com
prehendldas ~s~r1as, e!'!1qua.ntl? mamarem., ~~.:':'.;.: .
, ...•~ 4}. ,.,1,)8:cada f~rm!Ru~lro, que .,o'.proprietarió';',pu

.mor~,dC?r conset;.v(lr nos !ImItes da Yllla e nos ~af'raia s
qep~)Js •.do"av.iso :de' que: trata' o art. 110, quinze' miL~rêl5

, ". ~ "42 De ,;cada' pary' n'os rios S Francisc'o"'Ind!iJla
.' Yea,d!ls.!!,Bar:n.b.upy! Jor~e, ;Jorginho, . Porco~,.- Mriihe:!,!s e
1. 'perdu;;ao, cInco mIl réIs annualmente. ,.;';";~ :.' ..

". De ull) pél;ry a outro haverá uma distancia', pelo me,
n?s, ....de seIS kllometros, por terra. . ,

~ lA '. ..:. .• Ó3 -r. .1.', iJ. .'. .

. '.;~ 143 •• Vint~ ~'cinco~ ~il 'réis' aos q'ue fizerem p~of~s-
são.de dar dinheiro li. premia.': -..' '. , _

!, Art: 163.' :De aférição::
'S L" De melro; um mil réis. '. .
~. 2." . De medid~s de secco, de 10 lItfos para baixo,

dous mil réis.' , ., S 3.. Idem de liquido, de um litro para baiXO, um
mil réis. . '. . . . ' 000 .

.' ~ 4." De balança de um kllo para baIXO, 1.~ .. '
. ~ 5,. Idem de um kilo para_ cima, d?uS 1011reIs.

. Art. 164. O lavrador que n~o possUIr 'engenho de,
moer canna, e possuir um ou mais escravo~ ~e lavoura,
eontribUlrâ annualmente para o cofre mumclpal com a
quantia de _quatro mi,t r~is,' c o que nfio ~ossUlr eSI:ravqs
e sim criaçoes contrIbUlr~ com a q,uantl~ rle dou~ ~l~
réis fil'ando uns e outros Isentos do Impo::;to da,afertçao ..

- multa de quatro a oito mil réis. "
Art. 165. O porto publico ~Iorio S. l~ranCli;co, deno- -

minado-Porto da Berna rda-! será em temp~ opportu"
no art'emutado por quem mais vantagens. o.fIerecer ..ao
cofre municipal e ao publico, precedendo edital de trlll-
ta dias. . . ' "

Nessa occasião, a camara, de har.n:o.ma com o arre-
matante formulará' a taxa que \este lera de cobrar dos
passageiros, cai'ros,'ãnim'aes parregad~s e soltos" . _ ' .
. .' "Art. '166.';. Todo:o'emprft~ado pu~l~co de' ~0'!1eaçaq,
do' governo geral "ou' proVinCial,' do JUI.Z de dlretto! ou"
juiz municipal;:-cujo:[itu.lo d.evaser reglstr~~<?;n.os lIvros
da camara, pagará pelo r.eglstro um rr:ll reIS. A mçsma
quantia pagará pelo registro do seu, tItulo qualquer e'!1-

. pregado de nomeação da cam~ra, que, na forma das.lets,
lenh adireilo a ordenaqo, p~rcentager:n, ou emolumento.
-A mesma quantia.se pagara pelo registro dos attostados,

Art."167 .. Os impostos de que tr!ltamos SS 1,:2, 3,
4 b 6 7 8 r 9 10 11,.13, 14, 15, 16, 19, 22,23,24,25, 28,
29,.30,' 3i,.:h', 42 ~ 43 do art. 162, e,o~.dos arts. 163.0 1ô4,
serão paO'os â bocca do cofre m';lnlclpal tOliOS os annos,

.' do prime1ro de janeiro :.ao ,ul~lmo de ma rço. e os que
. 'abrIrem' casas de. negocIO depOIS do mez de. mar~o paga-

, ,:'rão no prazo de trinta dias:. multa de dez ml1 réiS. :.
.' . -:i .. ; Art.- 168. Tambem serao, arreca~laJos em bene~clO
..... 'do' cofre múnicipal.os ill?posto~ segulOtes: .
. " :.: ~ 1." , Cinc<,>mil reIS de hceoça aos comprehendl-

'.. \dos Ino ~ L" do art. 53. .~t: •. ',' .
: .'
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RES~LÍJÇÃ.ON. 3552 - DE 5 DE OÍJTUBR'ODE 18~!
Approva"o codlgo de posturas da camara ~u~~ci~al do. P~m~a ..

, O Dr Luiz Eu"'enio Horta ,Barbosa, predslde~~:.e~~
.' d rtr "Geraes . Faço saber a to os o ,

pro~incla e lOas bléa ieO'islativa provincial,'s.obre
habItantes, que a assem .. ai do Pomba decretou a re-.proposta da c!lmara mUI1lClp " _ , '_',
solução segumte: - .' d

. . . E' approvado o COdlgOde postura~ a
Ar! UI1l~O: P b ue a esla resolução acom-

camara mUOl~Ip'aldo oml.a, q8-' 139 e 161 . revogadaspanha, supprtmldos os 8~ Igos il, , .

as disposiçoes em ccntrarlO.
Mando, portanto, a todas as.autoridad~~g q~~~~c~~-

nhecimento e exel:ução ~a ref~i~d~orI~~~ir~~ne~te -com~,
quü a cum~~é~ ef};~~e~::rft desta provincia a faç~im-
Pn~irri\~epc~blica;e correr. Dada. no pala~io dda'laPsrdegl;;~

' .. d ~rnas Geraes aos CIOCO . _cia da prOVlnC11le lI. t' d Nosso 'Senhor Jesu,s
~h~~~~~~e dr:ntL,noit~~~~~~l_~~it~nt~ e seLe,; ,se~a~esjrri~ ;
sexto da Independen~i~ e dO Im perlO.. •. , " !>.:;

< '','r, ~"~.:, "~,'. LU1ZEuqENl0H0R.T~ B"'~,B~SA.:.~, •• '

, Sellada e publicada nes~a secr,eta'ria aos 14 de J~nel-
ro .(lê" 1888. '. " " . ~ , ' , . '.'.. L . '
" .• ,.. , Fmnci8co Isidoro Barbosa ag~", ,.-': " .

. . . municipal doCodi;;o de posturas da cama~a ,".'
.;, . , ': ". Pomba

', ••.•.f;,'- '. ,I CÁPITULOI ..../.
'. , :A~t .( •. Ha contrave~ção ou infracção:cpa}aVdras:~,

.. ,.. d ,- se observar o determma o
nonymas ) qu~n o nao rr h das posturas e editaes,
qualq~e~ artigo ~u patraOrcao~t~avenlor'ou infractor é o' que dellas . façam par e. . _

..T',quecOrI)mé,tleconlra vençiio ou mfracçao. .

';: I ~~~~~ Lr;',.\~'TI:t.". '.\ _.., \

,

, ' .
• .••.~.- ':, - " ~')!~,~f.~, i.\>.: '{tinta ;,mi~ ré~~qe :)ice!1ça ,aos -é6D.IPreh'~di '

. dos_ no 9 .2. dO,refendo artigo.",: ,', < •• 'i. ;',.' .:.~, fl;.i
J
L!('l:.

\ . Art. .169. A arrecadação,dos impostos e acobra'nça
das m'ultàs serão feitas e promovidas pelo 'procuriidor

/..: di:!camara e seus agentes nomeados 'nos, districtos,;'sob
Sua responsabilidade, e fará entrada das q~aritias. '.i~r~1
cadadas, de tres em tres mezes: no caS:l,porém, de ser.de'.
JTliU.idóo procurador, nãó entrando incontinente.co(il/O
sald?l.~:ti~te!.l.~~ierp seu poder: multa de .trinta miL reis':

.. Art. '170. ,As multas estabelecidas nes tas posturas' ~.
que 'nãoJorer:n ..aco~panhadas de penas de prisão';; lme~.
nos', a do art. .antecederite,-serão impostas e. recebidai'
amigavelmente peloprocuradol' da camara;e neste 'CãS'OI
só receberá o mlnimo da multa. devendo declarar n'o"co:"
nhecimento o artigo respectivo; no caso contrario;levà_~;
rá por escripto 'ao cOQhecimento do juiz de paz, pará 'ins-
tauràr o processo da infracção:' ", ~'.~.IJ.~t

.' '. '. """
,: Art:' 17,l.")~a~ multas irnpo~tas pelo procuÍ'~.~9r,.dil
carnara, ha vera recurso no prazo de dez dIas para o pre
siderite da camara"cacolÚar da data em ~que for'J~bebf~
dó'o-aviso;'üo"quai passará recibo, ou fara participaçi(ó
da sciencia do aviso. " '">.:','
. '.:'~:A~{.~17~.':;O;'pr<?~u~~dà~da .ca}:lara' 'apre$~Qia:;á'l~"

esta, no .1,11~W1o,t~1l1.W~.tr~.de,cada .ann,t;l,,um 1<!ºç1!mifnt
, ~sp~ç.itlc':l,d.oAa~,:p't:ssoas ;P9rigadas ao I pagam~l1tq .•9
' Irppos,t9~, rpuml?lp'a~~,.~o.q4al ~e d~clara;.qu.aes.os!>l.qj

paga,ram a,q~.qu.e,q"e.I~~f!!rp:~dep'ag~r, afinl d.~qu~,!! c
. IlJ~rjl~~elt,?e~~,.~O~:~l~u~ cob~ªnça: ~ul.ta,-~ d~ ar}"51

.,r',:Art. 173.',1Fica"marcado para o secretario. da fcalJ.1a-"
. ra':o.ordenado'de tresentos e vinte 'mil réis por"imno;
Para o continuo;;cem mil ,réis por anno. Para o fiscalrl:l
villa, cento e vin,t~ mil réis por anno, e para os' d!Js;.;a
raiaes, sessenta mll'réis,por. anno. Para o procl;Ir~~o

. quinz~'=P9r cento sobre o q~a' arr,ecadar, eI~epto a
>' quantias :'arrecadadas em 'vIrtude. do dete.rmlO~d? o"

.' art "153 ." -. " ',.. ,., ':. .'"
:,"'.-:, , '1':OS~ri~~aess6 poderão :receber os seus. orderi~'~

.' '\nostrando com attestado .de duas "autoridades queJc
/ '. : pr:ira'fri ~e'us deveres..' . ,.' .'" _~::::;;
.' '.' z....i:.•}\£,i. "n.C ,'~}çam ~evog~das ~~:'disposiç9.~s~e~ru\

" tr&.rtQ~:., :"" '. " '. ' ~, ...•.•• "':. (, T: '.

" ',', Additivõ '. .
10 • • •• _ .•••

175. "Todos.aquelles que l~oerem. cann~~i
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continuar, que pague os impostos devidos, ind,ependente'
de novo requerimento. " " . .",.;,

Art. 12. Quando nestas posluras se mand!1 ndverlir
a delerminadas pessoas o cumprimenlo do ~lsp~Slo em
algum arligo, ou paragraph,? ~as mesmas, sera a ad~,
verlencia feila por urdem do JUIZ de paz. ".

Arl' 13. Os fiscaes dos dislriclos, além do ~dlalorlO
que. são ot:>rigados a apreseplar s?br~ oS,negowls e ne-
cessLdades dos seus respecll VOg dlstrIcto;), na f~r.ma ~o
artigo 8;3 da lei de 1." de outubro de 1,~28, parlL~Lpa,':.ao
ao fiscal do termo as infracções das leLs c.pr~varICaçoes
das posturas que tivérem logar nC?sseus dl~t~lCtOS. Ofis-
cal do termo, colligindo todas as mforma.çoes que pel.o

4sobredito meio chega,rem ao seu ~onhecL m ento,. ~ a.ddl-
cionando-lhes as observações relalLvas ao seu dl:st~ICtc?,
fará um relatorio para ser presente á ca mara no.prI.meL-
ro (lia de cada ses!'ão ordinaria. Os fiscaes do~ dl~t~Lctos
'serão obrigados a mandar o relalorio supra alto ~i1?s.a~-
tes da reunião da camara, em cada uma das sessd,e:s.ordlT
narias. sob pena de 10~de mul~a; e na '~esma, pena mcor-
rerá o fiscal do termo, que não cumprir na parte que lp.e

, pertence, na forma acima delerminad~.: 9 fiscal do t()r~
mo o é iO'uálmente em todo o munlclpLo, e tanto .e~te.

, como os dos districlos, farão pel~ menos duas, ~.o~relçoes
no anno e darão ~dellas o relatorl9_ na forr:na . aCl,rr!!1d~-

" terminada.' Eslas,correiçõe~d~v,era?_s~rfelt~s:,a pr,lm.~I-:,
ra, o mais tardar' até á épocal~a r:e!lOl,ao,da.s~g!:nda S~SS~O.
ói'dinaria oa cá'mara: e a outra,~ntes da,reuOlao daq!:1J!.r:
la sessãó, em ris quat:~ qeverão ser aprese.nt_a~9s o~ ~esP!t;
ctívos rela lorios. .', ~ ','

Art. 14. Os fiscaes prqmo~erão ~e~pre ~ ..b~~" ex~-
cução'd'estíls',posturas e ,velarão para queo,~~Jam, r~st~L-
cta.l!le.nt~ ob~~rv~d~~:,' < ',:, .:,:;.
:-- '~ ~.f' ,: ' •. ~ . 'CAPITULO II " ",

.•• ,,~ • -. ..'.' rl" • .' I' r ..• ~ :: r • . I ~: ; {' " • ' !:" ~ .

';"1~rt:115:, Ofi;;Cill é O cqmeeteate ,para.lavra~,o o!-"
fazer'.Ja-vrar autq dtlconLravençao d,: po~turas. que a~sl-
gnàr~:.cq(Tl ~uas (e~t~munhlls, depoLs;de h<l;vera~ver~,ld,01
<,lOconlraventor e nao ser at~en~Ldo, lq~ando}, oCO?l~a-:.

': . venção for de naLureza que pos:sa ser llnme~la tao,ente
reparada, porque, no caso conLrario, deverá logo la vrar

, -, ou fazer. lavrar auto, , , .
/ ! - .o •• Arl. :'16•. A pessoilYqüe• .lendo presenciado a conl~a-
,;',~~.~.ç~~,:,r~Ç,I~saf,as~ignar.o auto, .com9.te:?ter~unha, 1O~

~ \>'j .~;: :rt
., ;\.1)"r';, 'ít',~ ~'''.: I' I ," ": i l',. "

. 'i.9KetIy.,u.ln,l. ,',:-- :,''': '"0,,0',','(' \ . j ~ •••.•

;'
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'planos, OS alinhamentos serão feitos como até o preson- ..
te, ou segundo as instl'ucções qu~ forem dadas pela ca-
mora.1\,1. 2;), Haverá os alinhadDI'es necp.ssal'ios para
e~ta. cidade e o:; arI'aiac5 do rnunicipio. Os alinhadnres
~ellcerão o salario de 2;:\\00 de alinhaI' e t~200 por cnda
esteio ele frente que aprumarem, sendo sua obrigaçã0
assistirem ao levantamento de\les' ..

Art, 26. Compet~laos alinbndores : nivelarem e alI.
nhare'm as ruas, edificios, call;arlas. conforme o plau!)
das povoações, se o houver, ou c:ml'orm3 o alinhamento
do ioga r, ou mstrucção da carrl'lra. Os alinhndol'es que
POI' erro ou [loI' outra qual'luCI" eausn. contra vierem a
disposição deste arligo s~rii() multados em 20'til000.

Art. 21. !~. prohibido t'ner conéertos ou qualqur~r
outra obra, qualquer que seja o õ1aterial, quc pos"a
otTender o alinhamento. O (;ontraventor será puni1lo
com a multa de 10, e obrigallo a desf:lZcr o edillcio,
concerto ou obra, que estiver fóra do alinhamento e ni-
velamentoArt. 28. Na concessão de tel'renos ou lagares para
eonstrucção de casas, a cafllara devorá regular-s~ dn
sorte q1,le a povoaçí'iO co:nece do centro pa ra 05 lados;
evitando que sejam habitados 05 arrabaldes antes de
e~tar o int.erior occupado, para que entre Ülll e outro
'.morador não haja loilgos cspnlios., . '
, .. Art. 29. Q!-H\lldo.dous ou mnis individuos requere-
rem simultaneamt:nte um meSl\lO terreno ou Ioga r, terá

. '. preferencia aquelle que por termo. se obriga r .a con-
:.1 struireasa de sobrullo, e entre os que a isso se obrigarem, ' .
'. t~r~ 'pI'eferencia aquelle que na mesma pavoaçüo já ti-

ver feito casa semelhante. - .
c. .'_'Art 30. O alinhador que, sem que.se lhe apresente
, ,.a licença de que trat<i o at1. 26. alinh'lf e nivelar o edil1-

• t cio, 'eoncel'to ou. obrà,. incorrerá na multa de, 4:t>000,
>~,'.~~:Art; 31. Ordenado o -desfazimento -do edificio, con-:
"'.'0 certo ou obra, será notificado o proprietario ou seu pro- .
.......' curador, e, na sua falta,'o inquilino e o alinhado!', nos.
-,.-~asos dosal.ts, 26 e 21, para principiar a' execução den-:.
. .tro de":l4 horas, e findar em prazo razoavel,sob pena de
~.: ser'. executado ú Ctbta da propriedade, e não poder o
.~~~~_notifie3!lo pl~dir inc!ernnisnçá() algUl,lla. O- inquilino não
>, ,'.;..podeser obril{ado aI) desfazimento, e quando o raça, po-
-::~~âer«L~exigirdo propl'ielal'io as despezas que .fizer,. ou-. .' "

.",. ",

.p, N. 1~.'
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correra 'na' pena' de'desob d' . . .criminal).' e lenCla. (Art. 128 do''''-e'oo''
'A t . ' " I.' r: ti. Lavrado o auto d . . ,~"'!(.'~.'

meltirlo ao procurador da ca e ~ontravenção, será j.~
querer a execução judicial &~áa,~.este, a.ntes de\<re-
p~ra pagar a multa. ' aVIso ao CO?t~~~é~iot~

Art. 18. 'Na faHa de paga ti' . ~:.':"
ta, s~rá apresentado' o aut dmen o vo unt~rlO da 'mul-
qUI~rImento do 'p d o ~ contravençao' com 'r"., t' . roeura or ao Juiz de p '" . ,.re-;;

, In ~maf com a co'pia do . az, q~e rnandáfá
, para compãrece . '!lesmo, auto ao contrave'''t'
~s testemunhas ~~eag~:~er~a aud.lencdia,citad~s tairilie' r;
:' .Art., 19. Se o contravê~t aS~lg_nao. ' '~}{~
ll'!ançIa

d
rescusa relevante se~I J'~lgOadcomáParece~,~~

V)sta J os autos. . ' ,,', o revelIa. fé
, ,,''': ,A~t. 20. Ainda mesmo . - ,\ ;,~ .p

vestlglos, ou estes 'á nãe . que a mfracçao não dei~'
lavrar-'o auto de i~frac 'áeIl:~tam, o fiscal lavrar-á oúffar'

_'. ~estomunhas 'que tenhaÇmo, qUbs~rá asslgnado por 'dlIã
'.' "Art. 21 S I con. eCI~nento. do facto.:' !:~~'

ou',in'cor'rér"em~~I~~~~o~~~r~lO, nao pagar iricontjneh"i'
logo o auto' ao' procurador d pena, o fisc1,lI'remetter
prazo 'de '2-l horas e. e' .a c~mal'a, e este; dentro
?';rc.sp'é'ctivo proce~so~,~egu:da", re.<Illererá €i promover.

....,.>~1~~';22.r:':Nos processos p'ar in'tir"cçã "';. ~'::<~r
, que lorem ''jntentãd ' t •••• o' ...0 n o lIe poslur
. í;ãó;oà-requ'éfiinentó~S:~ pro,rn~vl~os 'a~é 'a' linàl "'é'ieê. 'a'!fe t ~", .I . ~ .uo procurador da 'cama . ,. '.' ';I -'.'

.'" o l? e~, ou fiscac:" .'te'rão os 'me' .' li' ,ra .o.ull~ seu
bre' a quáritia':Hqu'ida'q smo~ Ireilo 'ti 2o~~/r
mara,. . o ,. .' _ ue en~rar para os cofrés'dll"~a

~ _ ." ~ ;,. ". : ••• "'J' • \ ~ .• ' ! .'1 .•.f ,

. 'l',:Art.~23•. Semp'ré que' p , .. ', " . "
". impos'tos" lícénçà: . , I ara a cobrança dás', multa
• '0\ : posLur!1s.:for nece~s~~i~~,oe~menLo~ de qu~ l~ii~â~A~ã

, quer CIVIS,quel' criminaes' .p~ego de melns Judlclaes
"\ .. ,' çqm m~l~a, co~n tanto que 'n~~nerac~or pagará m~js 211. -[:
. ' ..' :c:>'p~ga,n:tento 'anLes 'da 'h xce a a 30~OOO ; s~ ~ze
. :~:'I11fec~ua'r':se,lpa'17árá '50 pe~ o~~, f!las, se esta:,chegár
.' ,:. p~Ja':qua \'for pr~cessadó~~~' cento ,m~ls sobre ~ I<lu'a{

. ~::~~~t~,B~~.~~~5~~q~'3q~~~~~e~~tad~1 c,o~ L~~~~.~'ô~e

~~: i o' '.<~"',.j " .;!. .,. .'CAPÍTULO -IH ..
• ~ .• ~ .. o:-::'':.'"'' ,,<:'._~~'. !>'. .,;. .:'.1 0;0 ~\.~. ""'.< '.. .' '.,'.-' .. ' ,l)O ~LINH"'MJIlN'l'Oc-" .' A' t ',' ..... ,. ....,'.. . .' - .•.• '

" r", .'. r,' 2.(. :'rcamài'à 'fà'rá I . "t'" ,." .~../ ~l: ~.~o~'qua~s .serão formad<ts a evan arplanos,,"seJ~unr
. 1- •••." <' ~Jdade e povoar.nes EmquSarutas,praças ~ e.dlfiClos"'ôa......" -,;~ . no se não 'feVàô-t rem.~'
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descontar nos alugueis ,C/ue dever, Se nos,túmos .as5i-
gnados não for principiada ou finda n execur.110, á'auto-
ridade competente rnnndariÍ proceder' ar) d~sf;)zirnéntó':

Al't. 32. O posseir'o, flireiro, ou Pl'OIJl'ielnrio' de
qualquel' terreno dentro dns POVoill;ões, sera obri!;ado
a lp.l-o tnpndo com cCI'cacltJ rnndcira, I)odendo ser 'ris
fréntes com rn~ros caindos, .lJnquel!as runs e (lraças éiúÇl'
a camilra c!e"lgnur paI" ec!ltDes, Com commmação ,~~.
multa, . _ :'.~

O posseiro, foreiro ou proprietario quI' obtiver liéê'n'-
ça pnrD levantamento de casas é obrigarfo a começar~ a~
obra dentro de um <lnno, e a terminal-a dentro de outro.
,a co.ntar-se da data da licençil, que dcverú ser registrâi:ld
no lIvro Competente. Esta disposiçüi:> é applicavel ás re-edificações. ~

O posseiro, foreiro ou propri~tarjo, C/UI} não cUln-
prir a primeira obr'igaçiio desta artigo, entenuel'-se:h":'
cahido em comrnissr) e perelerú o dir>~itn nfl terreno, qlie
podel'iÍ ser concedido a outro, ou dceJni'adn pela cilrnaraJ,
de uso ou log-ratlouro publico, e pagariÍ a multi! elt'l'5~OÓÓ.

O que tiror começado a obra e niio concluil-il ~n'a
forma da segunda Obl'igaçilO, pagará a multa de 20~àoo
por cada tres O1f'ZesqUe exced0rem do prazo acima mar,-
cada. até a obra ser c<>nciuida extel'iorl\l/:nte. I :',':' ;',

' O C/ue, por moti~'o ele força flIaior e independente d
sua vontade, n<io pueleI' cumprir dentro d.::>prilzoacfm
mqrClldo o que fica delerrnirwdo neste artigo.' I'elk~sén
tariÍ em tempo á camara, .afim ue nüo sotfl'er li muJta(
se lhe pl'orogar. Ó prazo . " . - " ',l';

Art. 33. As casas que de novo se edificar~lTl'o.T,l (
. que s~ r~e~iflcarem não pod;-r<1o ter merlos dJ3 18 pa111)O\ de pc direito, contados do n1vel da rua, e as portas-co
14 palmos de altura, e nunca menos de 5 de largu'ra~so
pena de .20~ de mulla, de demolirem a obra e preci1élie-It . l ',;>!,rem a aura. :Ji"c:;.:

CAPITULO IV

\ "
F. N, 19,

I '.nã~ .saiba a quem pertence n ~nimal; e os contravento-
res, além ela mulLa, ficam olmgaelos a ,fazer ou pagar a

limP:~f' 35, A c~mara, se julgar neces.'iario, poderá ,de-
clarai' por editaes, que ficarào fazendo. p~rt; elas gO~LU=
ras, quaes os Ioga res em que se pCldel'LlO!<1.:;r ?s de::.~,e_
jtlS, com comminação da pena, multa e obl'loaçao e a
zera limpeza, -' d ervnr

AI'L 36 Os proorietar'ios sao obl'lga os a cons. <
'limpas ~s te'stnc1as de 'suas casas e tcrreno,s que Pbs~ul r~ã~
'na'cidade e arraiaes: multa de 8~OOO, alem

d
dn o ~I~açda

,de fazer a limpeza. A teslada comprehen e a me a e
:ruil e nas praças, 20 palmos, " h

' Art. 37. g' pl'ohibido, sem. lIcença, empac ar as
ruas beccos e praças com materwes, ~u qUé\lqube~ out,;o

' O'ene'ro de entulho: mulla dI) 8:;;OOV, alem' (~a l? ~Igaç, o
de desentulhar inconlinente, logl) que seja intimado,
.sob pena de mais 10" de multa.

'Exceptuam-sc os dous casos: , _
S L' De necessidade, d~ manel,ra q.ue se nao possa

sem pet'il'l'o ou gl"a ve prejl1lzo ~edl.r Itcl\nça,
Nesle

o
cnso, elever-se-h:l. pedir ltce.nça dentro de 2.l

. horas nesla cidürle e de 3 dlí1.s nos arralLl.es" d
. S 2,. 'De ulilidade publIca ou partlculal, obten o
antes Iicenca,' d t' tece

Art 33' Em qualCJuer dos casos o ar 190 an -
'.dente, ~un;a "erá embaraça,do ~ livre uso, das r,!-~s ou
. praças e' 05 que tiver'em obtido licença serao obrJoad~s
a ' ôr iuze' divisas ou I'l'ual'das, como lhes for delerml-
na~~ pelo ::'Oscal para que nenhum darnno aconteça ao
: ublico nem a~s particulares: multa de 5:;000., ,
,p, Art.' '39, Os pl'oprielarios das c?sas ou pre9lOs, .Sl-
tuados nas ruas larl'l'os e praças dJ CIdade, deverao .cnl~r

.,:" as fl'entes delle;, qll~lldo a carnar~ orelen~l'£or edltae~,
, .. zHio podendo esta ordem ser expedld!l millS .e. Utnll

d
vez

" 'no anno' o que no prazo marcado nno cumprtl a o.r er~n,
\ ",.{ n ará ~ mulla de IO~, s'~ a frenle da casn. ou predl? .no1o

';~xgeder de dez fIleLros, e excede.nd0,pnga!'~\ nJult~~dd 2?j},
", ~ • '•• 1, .Art, .(0, Os mestrlos pro[Jl'letal'los :SilO obl'l17?' .os n
: :: calçar"a's frentes dos predlOs e te.l'I'enos que P?:s:sulre~~

oi 'na cidade ~ povoa~0es, na extensao de,8 pal~lo~, ~ <:~a.
' - traventor será punido com a n:Julla de 20~ e :S,r.rao 1'10
~::' do' a 'pagaI' as d~spe7.ns que se fizerem ~Olfl a. calç:da, fp.Je
.';':.der8I'á seguir o nivelamenLo da rua: No Cil:sO?e :>el' Celta
.~ .:. ~"".'" ";)0 t

•~ ••••;iO.A£O,LIV PAI\TE 1.I.<: ~;.~~-:. " ,
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• sem:a lnl'''''u'é~ cÔI~pet' t, .' tT. .'," - '.

.9brigac!0 ~ desrilanchael~ t:,/,? rera ,a mesma pe!1a, e-ser~i
ordem. . a <I ~Uél cu~ta" para a fazer 'em

':\ disposiçiio (kt .'. '
,prielilflos ue na () " e, ..?rtlg'O r..;o ,comprellf)nde ' os rã-'
Já tiverem qfello ~,cca:)ldo da pu,)llcaçao deslas postgras ~
!las posturas elll(l:>vi~~Çradfisco;n a largura t1eterminádã"
lJàr"ern nns \I)ilo n,,1 1::>'),' c~nl n ~omtudo obrig-ados a.z
ou paI' occasião éI m~, QllrlOc!OtIverem de reedifical-a ¥.'

. :\ rt 41 S e se ca Içar a rU,il. . .'
p~rl~ c!~lle' no ~e~ca;o cahi,' algum muro, paredão ~~ .
slltllido po~ cel'ca d~ mcl~u~oso, poderá o mesmo ser sub-
ou clà seu presid'~nl I ~1 eira, com faculdarle da caroara
d~.se1M drm'o do ler~~~~o eSlan,do ella rtu~ida; assignàn-
rIO para fazpl-n com ti um prazo. qU'1 se Julgar necessl'-
de. IIIU Ita a Íém' ri bO .Ica 9cterllllnado: pena de 12;,000

Ar'!. Ú Os do~ rJ~açao. de fazer o muro. , •. '
frenle para' as ruas ~~ e qUlntaes ou lJ:'rrenos que fa~e~
redl tapados Com cerct.r~ças, e ciu.e ao pre~ente se acha-
pelo fiscal que Ihe~ r::; e r.na elra~, serao advertidos
demolirem' a cerca e fal~1rcara um prazo razoavel' para
art. 32: mulla de (erem o tapume, na forma ~do
adv~rlencia, e obrit,;:ggg't1~Ut~ndo não seja altendida ll.
dera prol'oI'Par ornes azer a obra, A camara IJo-
cins allendivcis mo prazo, quando haja circumstan-

• , .A-

Ar!. ~3. ,E' prohibido : -', .

-:'pàvJaçló~s 1f.~çà~err~~~~ua~'i~ iarros é praçns 'da c~djde e
.~~oooe o dobro 'na rriin~ld q.~Jaquer entulho: multa (le

'>: 2. 'r encla. ' ,
~ '. II anchar as ar d -' J.

alhp,ias, escrevendo c!istl os ~u 1\ portas ou ja'nellas
donos ou a oulrem e . • e relros em affronta 'aos
janellas com irnmu'ndr~J~:r. a~ l~s,~as, paredes, P9rtà~! e
na reincldencia ,::; . mu a, e 20,,000 e o ,dobro

.•• '. " '. Art. 4-L. De'ntro da p ,- I' ,:': - '
,.'., :"plO, em pateos. uirilacs eovoaç(~o (a ~Idadc e mupicl-

, - ,gos e praças e'. qprnlll'bl'-lo .horla~ conllguos ás ruas,'lá
'~" ..' I cnnsl'rvar se I" . -, .. _,' eslrumelra ou outra qualq - ~ c lIquelro' co

., : .. ' hãle mau éheiro da d uer :nalena .corl'Upta;'qu 'e
'_ .-'--.. ,phem, em prejui~w da~~uod ~u!~ 6rSSíl InfectaI' q/~~!6.o

.' ",,;,-' o dobro na r,",in" J. ,,' e, u Icn: mulla de..:tO~OOO
.~_'. ".' queiro,' ou reíir~d'a e~~IIl~stale:n ~[~ desfnzimenl.o ~:a9'c6.I-

,- 1 ",de paz.. ..e rumelra, ,por orde~ do"~ UI

~ '-'j Art.' 45. E' prolJibido:
:'S 1.. Tel' porcos, cabras,

r.. N, i-9 .
- ' -

nos largos, praças e ruas das povoações: multa de 4~OOO
por cabeça e o dobro nas reincidencias. .

~ 2.. Tel' animaes vaCCUAS, cavallare!:i, ou muares,
conforme o S anlecedente: muHa de 4;';000 paI' cabeça a-
o dobro nn reincidencia.

Al't. 46. Os porcos, cabras, cabritos e carneiros en-
. conlrados sollos nos largos, praças e' ruas das povoações,
cujos donos não forem conhecidos, serão recolhidos ao
curral do concelho ou depositados pelo fiscal, e decor-
ridas 24 horas, não sendo reclamarlos pelos donos e paga

,a mulla) se.rão vendÍl~os em leilão pelo ~scal, e o pro-
duclo liqUIdo recolhido ao tofre. o;) nnlmaes referidos
no ~ 2.•, quando não sejam reclamados por seus donos,
serão depositados pelos fiscaes: e precedendo editaes, no
fim de 8 dias, serão arremalados em leilão, e deduzidas
lIS despezéls, será o produclo recolhido ao cofre, sendo
licito ao dono remil-os ainda na hom do leilão; e quan-
do arremalados, denlro de 15 dias, provado o dominio,
poderá reclamal' a entrega do pÍ'oducto: mas em .qual-
quer dos casos-pagará as muHas que houver e as des-
pezas feitas.

Arl. 47. E' permiltido ter soi tas nas ruas e praças
as cabras de leite que estiverem peadas e com [I chapa
de numeração da carnara, pagando a pessoa que della se.

. utilisãr 'a licença de 6\';000 annualmente. .
, CAPITULO V

• DÃ SALUBRIDADE DO AR, AGU.\ E .\LUlÉ:\tÓS

....: Art. -lS. E'prohibidt1secc~rcourosnosmatadouros:
multa de tO~OOOe o dobro na reincidencia. - .

, Art. 49. E' prohibido nas !'Uas e pra~as estender-se
couros: multa de 5~OOOe o dobl'o .na' reincll1encia.

Art. 50. - E' prohibido:
9 1.• c Lançar im'mundicies nas fonles d'agua po •

tavel, na idade e po\"oaç5es, bem comO lavar qual-
quer cousa nos canos, bicas ou regos quec(')nduzem

. ngua para as dilas fonles : mulla de 30~000 e o duplo na
: ., ",rei!lcidencin. .
, - ~. ~ 2.. Tapar, desviar ou por quolC)uer fórma tomar .
. :,,' p,ara sua exclusiva servenlia alguma agua,' ainda não

:;. , sendo potavel, mas que o publico esleja de posse deUa
_ ' .' por longo tempo: muHa de 30~000 e o dobro'na reinciden-
,', da., além da reposição ao an ligo eslado, 6. custa do con-

t'aven toro
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P'. N. 19. '

,. .)-_ o • ,o o ,.f, ..
"4 .~. ~ ;,.' '. . ~ ,828 '-' .' <; I -",

',1: */..; _ ,r; • • -. 4,. ~ '.
..' "'Art.'1H~' Qua' d"'., o o ~,

~.r:em/sêrá :'o':av' dn.o a~lg~velmente 'não se c: o- .: J,.
P ', .. ffi . 1')0 e que trat t" oneorda
dor: ~ .1CI!!1 do justiça e . il dOar Igo antecedente fei('

o JUIZde paz. • m vlrtu e de ordem ou despuch o
t . Arl. 145. As cercas ou t . . " .~.~ o
ratnmosartio-osanteced t apumcsdlVlsorios de'qü':

.' ~orlldores ouopropriet .en es, sel'iio feitos á ~usta ,d e
a,~ regras seguintes' arJOS confinantes. observando' ~.s

.... ' .~ I 0- Q" - -8e.:; . uando os vis' I . ' ..
:zer:o tllPÍlme, sobré il In lOS. nao se concordarem li r. .
c.Usllntes obrio-adas sua qualidade. serão as partes ,.a:-...
~Idadgjudicia~ia.' p:r~oa7ua:le~;r na ~udiencia da aúf~ ( o

.Pcl: ~uat~aPg~~~~,i~~o'l~~vad~ q~~:nc~.~a~~St'ro~~g:::::d~',,',
do ta.pume e sua dire r.'- .Iooar e deSignarão a natur '-.OI~o~

...nomla; ~egurança o~"d~~:~ attenção li localidade, e~~~:,'t..
. S 2., Na falta do co çao .. ' . o " :rante, a autoridadp. jUdic~p.areclmento da parte .recu' ~.
o~,~ado~~ fará o q~e dis Õe/'l~ nom~ará á sua \revelid'~,'

'~3; No caso de dfv' o- p~raorapho anteeeciente . "
va~o;S/ decidirá a autorjder~el?clil. J.1a.opinião dos lou~:';;.o

_ :.OpI~IaOpa um d~s louvado~~f~JudlCIarJa, adoptà~do~.á~'-
. S 4.. Na deCisão da . . .' ., . :., \
_firma! o'parecer dos lo ~utorl~ada Ju~iciaria que' cori~"<

_ • o,8éÍt-~,sJ)~rt~~ c~r:!eçare~rividg~rãe~áastsl
gnadqyr!1 te'rm'o .-

•. -<; •• '. a.,.~ ; .. ~'o: ~.f ~'. . o,o~ 1'0 paracooülusão
. '.:$ . ~ a. , FIDao O prazo""" • ; '.. ' ;"
.' ••..se a. parte reéusarite ;n'ãOn:.ar~ado,pa!'1l:começar a~obrll>- ~ "~oDtll'~uará ~oln o ta ume ..a Iver feito; ,!-'outÍ'a-:'pa'r't~

or_ ',' • ~nada., ,até onde dev~ ser~ f~~ f6rr;;a que tiver sido desi-
. _ e t<,>daa despeza da obrã' man o uma conta corrente.

o;:' , ~.:dosJornaes, sustento e m~i:nddeclaração separadaménle
. ,. para .. ha ver da parte reclis~ espezas que P9ssa. pro var/~

""qu~ Importar toda a exteO' - nte metadeda soltlma :em'
~f •• -loS 6.o,.Oquererus . .3aooupart~quetocllri1r()-f'ata '
, ••• 1 • ~e~ se~~_mpl~ad~ em' 3~~:,e•.o~_de q~alquer modo é(Pp"ô:r;
• " '1- i'Art "146' E'; , . . ' . ....,. ",'

o " -'~'y •• ' ' •.• prohlbido .' : ., ;,' 1.,
"-I' -' ~ o. o 'U -. "~o , .' . ~,'"
'd .,. d-'~ol,',' mIar de propósit . b '. ,', . . .-;

>1 ~. ve am as entradas das t °da ertas as porteiras rqu.é
',.J ..~:'pl~nta.ções, _ azen as, ou, dascriações~~:nas

',' CO ••••• ~:~o~:o.~.Désfaierouarruina' I . ',- . .:,:-.~:.
~',;. ou .g~sy,la.rao-uai que serv (~o )ras.9u serviçosillheiós"
~\ ,:',~.çsreJ~m_~~P~ssê'; os contr::: a out~em q~e das', mestíÍá~'
'~~)... "na ~~~ta'p'e 1Ot,l1)00é ,os do 2~~~~ed~o g L. ,i~ªórrêrãb

":o'fep" r-tudo:no seu 'estado'primitiv" ~ ~~;).e obl'lga'çãó~~â.e
" ",.~.~mlOa,Jaspelocodigo criminal reola't? m das p~nas.âf

~-' , ~'". .,' o... . • ,. Ivamenteao damQo

.\;:.~i:'~~,~..D~,:i:P.: ' 1" .

'" .~ .,
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I' Art. ot.n •. As~~ispqs!ções.do ,artigo a~t.e~e~e!1te !lão
comprehendem os 'factospral.lcados pelos proprIetárIos. '
em desforço incontinente. em prejuizo dOi quaes silo fbi-
tos OSserviços. obras,'ou porteiras. o,,
. Art. 148. As cercas de oespinho e de outros vege-
taes serão virados p~los proprietarios. para dentró-do
terreno cercaria, .anriualinente. no mez de junho: multa
de 10~; e as ciearame farpado, ou madeira. só serão per
mittidas na beira das estradas, 2 metros de distancia
f6ra'do"leito: muU;! de'tO:;OOO. .

-Arl. 149. E'prohjbido a qualquer pessoa cercar •
tapar ou tornar de se_u uso exclusi vo qualquer parte de
um terreno que de loqgo tempo pertença aos moradores
em commum. ou sirva de logradouro publico. ° con-
traventor incorrerá na multa de .20~ e na obrigaçilo de
desfazer o tapume ou obm feita no terreno.

. Arl. .150. Não poderão os proprietarios impedir que
nas'suas terras se fllçam estradas'do comprimento e lar-
gu'ra necessarios. As estradas publicas m unicipaes terão.

. pelo menos, sendo possivel,' 20 palmos ,de largura e 20
de descortiriado de um ao 'outro lado, e esgotos de duas
braças de' distancia um do outro,"stllvo nos logares em
"que seja isto.,ime,ossi.vel ás (orças do dq no ~o terreno; o
que se recusar a este'anus será multado em 30~..'.' '
.. ,Arl. "15i."~QlÍàrido'6 contraventor tenha de qualquer .

- maneira é'mbaraçaaci li estra'i:la, será' multado :em;30.de
: coiü:leinnado a' repÔr tudó', riif antigo éstado: ',': ";,.

.•• ~ _' ': ..•• .1. _ I • r -. .' '''''., 'r' t .• •
. , - , Ar!. : t52. °ônus de' éstradas e servidões' .publicas

, '. comprehende o de dar esgoto' ás agí.His e "as' imnlundi-:'
... :, cies que arruinam e faze"mmimos commodas 'ús"mes'inas
.' "servidõas .. Quando se não 'puder conseguir o 'esgóto sem

. 'que se dirijam ou laqcem as agúas ou imm'undicies para

..(..{)s"quintaes, terreiros ou plantações, ou sem. ,.que se ' fa- .
. '-ç1iin'.b.uracos em muros ou quaesquer tapumes. o p~o-

~ .",prietario, ou quem suas yezes faça, não tem direito 'a '
, ti obstar. e quando lho incumbir conservar lirilpas testa-

-.. ';,. od~s~será o.seuJjmaior cuidado dar o dito e~goto: £ri.u!ta .. /
_' . 'de 10;). além de fazer a Ç)bra. ' .
: ,-0', • A,r!. 153: ;Né>caso do artig9 antecedente; se proca-
• " ,.',der,á' com' li maior moderaçêio, não fazendo o' esgoto so-
.' bre'Rl!Jntações ou quaesquer bemfeilorias .. Neste caso.
,.~;}'de~era:;~er.o. proprietario avisa:lo. ou quem' ~uas vezes
! ,';~,:fIzer/ para indicar o logor pelo qual menós. o prejudi-

'.' " •. < que. á. passagem 'ou lançameuto das aguas' e im mundi:'
.""...{::.,:~ ~7;•. : ;~r~_ - \
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~~~~ji/q~~'~~Ja'prayaye.l ri~9~astar para a Su~sislenciá .
da pava. ~U' por 'qualquer IncIdente tem pararlO au ex- ,
trâordinariaelévarem~se as preços dos generos seguin- " '.

~ tes .:.milho, feijão, touçinho. farinha de milho e mandio:" ..'J '

"ca';'arroz,-sal e azeito, os quaos são cansiderauos de pri- "fieira necessidade.

, Art. '167. No caso do artigo antecedente, ninguem._
poderá, a tra vessar au cam pral' em grosso os goneras ' I

mencia'nados, sem que seja~ conduzidos aas 10~are5 ~
em ,que se fizer a venda: pena de prisão. par 5 aias e ,
30;';000 d~ multa ao. atravessador. , ',' . .,

~ 'Art. 168. Silo considerados atravessadores
(nes incursos nas penas do artigo antecedente:

" '~. 1:" Todos aquelles q~e sahirem além dos limites
da cidade, ou que servirern-se de outrus quaesquer meios •
pari! contratar generos com os tropeiros, ou conducto- '_ '
reS 'dos' mesmos generos, realisando por qualquer ma-' , .

,neir.a a sua campr., em grossó.' ,- 'f'
, . Xrt. 169. No caso do artigo' antecedente, devem'~

'comparecer o juiz de paz e fiscaes nos Ioga res em que se'
:fizer'a'venda, para neUes fazerem manter a 'ordem e pre-
venirem ,as dissençõe~. '. .' '.' ' ':' •
. ,t:rArt .. 170." ,Tados .os. ql.!e venderem "'eneros deve,:~~ ::
tor,bá!anças aferjpas~n_n..~Almellte, na f'~rrí?J1.das P9~t~~ .

' ra~,~e',ainqa ;que' allegqç.~,jl!~a de qua~~q~er Pi~SO~011:~
" .' - !1)~dId!ls,~n~a fiqarã.9.P9r il~~O~lsenta~' de pagar a l'e~pç~'.

'. 'ctIv~'.aferlça~. 'Nesta',,~.lspo.~lçao. ,estao. co.mprehendld0-i' .
I os lavradores e ranch~I,rqs que venqerem genero5 a ~'re.;~':

.talho au varejo, nas ranchas e nas estradas; os ihfracto- .,
res incorrerão na multa ':dê 206uOO.' ,i .

-, . , .. ~rt .. l!1 .•..Q ,que r~cu~ar aferir seus pe~as e me~itla~ ,',,:/,
será mullada 'em 25~00U; e na mesma pena IOcorreraa os

' 'que recusarem apresental.as ao.fiscal, em carreíção, púa.".' ....:"examinal-os. ' ,-. ' J,:.. '
~ ' ;: 'l"~r,l': \'i7~/-:9s",pe~o~, Iljedjd!ls e balanças ser;to ar~-

rIdos annualmentti, no prlOclplO de cada nnno, Os,are-
"'-'~ ridóres ,s'é'filo ç,b'rigadós 'a dar bíl hetes, datados;assig,nã~'

, . ,do.~~~!íiq':le ~~crar~m a.cí~~lidad~ ~'quaritidade"dos.pe
" :sas,e"medldas que aferrrern. ,> • '- ,.;'

,7~ ~ ,"\ ~~.'Ar:~.>73.'iSe, as'!nedi1,~.S., bala!1çl1se peso{.fo!O
" .' falsos,1 au' falSIficado;) depOIS rle afeflt.las, o contra v.ento

incórrerá nas penas de 6 dias de ,prisào e 25;,>00U "dF... inü1rtà', ~ :": '. ~'. ' :' '1\ , '. " .. ';.'
• -'." ~'i"':ArL 114:; ,Todos" osp~.sos serão de rn~t~! e a.ni!.g~
v ',_drdas da figura das da padrao da camaru. , " ;",:

". t ••.•.••• '. ':. I _. ,: •••••• .

I ~ ,~
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\ \ 17'" O aferidor que fizer a aferição par' menas ,
da ~;r~a d~s padrões dn cama l'a ,som'orá a mu Ita de ,

.20~og~L.176. A carna~a distribuirá aos Osciles os pa.
drões dos pe:'iOSe medIdas, para por elles se guiarem
n as correições.

Art 177. E' pl'ohibida : "
~. 1." O uso de fazer accrescimos aos pesos .' mulla

de 1~\o O uso de pesos de argalas ou de ganchos, que
se p5ss';;m tirar ,au tornar a PÔ!' lilcilmentll:, mulla de
12t>000. ',. I le e 1'''10 esla rArt ti8. Toclos as pes1s e meClIl as ( v '.
limpos ~ sem fendas e nem guebrarluras,tle maneIra que
não seja prejudicado o publtco : mult~ cle 8;)OO~. _

Arl. 179 As tavarnas, ~['~azen:. e.. guae.:;q.uer au_
tras caS(lS em que vendam bebidas eS~illluo~al- se ~e,
charãa ao loque da recalhicln, que sera .iÍs 10 ~oras a
noile'. mulla de 3;',\.Nesta cidade, a recolhIda sera locada
na si~o da camara, que p')derj. encarregar desse ser-
viço ao carcel"eiro au qualquor autra pes.so~,. dando un~~
"'ralif1cação annunl de 20~, pagas por trull~:.tre. Nos. o.
tl'OS loo-ares as sachriSlíies tocaríio a recol1l1fla nos sinas

. das mú'trize~ ou cap'ellas: mull~ ~e lO:.> ~or ca,da u~n~ re-
' , . colhida que deix1ll'em 'de tocar.,' . .' .

' 'Art' 180. E' prohibido a toda c qualquer con~rl"-
, büinte transferir a otill"Orn os ,irnpost~s ~agl)s.pnri e~e~~
• 'cer' a sua prófissiia, tlesde que nil.a llan:.fira 19ua mon "

" ' todo seu negocio 'ou ~stabeleeimenta: multa dH 20';) e a
dobro nas ("einciclenclas, ' _ •
. ' . Art. 181. Qualquer pessoa que vender por ~esa:s : .. _

I fi'edidas do antigo systema sel'á multada, em 30~ e a du
. - ,pia na rei~ciden.cia. ' " .

',{; . ~' ".' " CAPITULO XI
....,.~/'". ..... -:!:..

publica serventia, em to~o
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ArL 191. E' contravenção tomar, reler e occulLar
ferramenta de qualquer éspeei~, trastes, roupas, ani~
maes e arreios de camaradas e trabalhadores de qual-
quer especie, sob pretexto de terem os mesmos' recebi-
do quantias"'ou COUSliS adiantadas, a lro.ca ou pai' outr~
conta de serviçO, e não terem feito: multà de 10~ aléin
da .obrigação de restituirem .os objectos, " : ..

"

.'
CAPITULO XIII

SOBRE' INSTRUCÇÃO PCBLICA

SOBRE RIXAS ENTRE PESSOAS

.....

."

dosp'ela camará, quanto a esta cidade, 'e: ,nos arr~iaes,
pelo juiz paz e pelo fiscal, allendendo-se á commod Idade
publica: .'

Art. 189. Nos casos do artigo antecedente, depoi~
de marcadas 'as fontes e construidas, é prohibido :

S 1.0 Tiral' das mesmas aguas para outra font~,
ou arruinal-as antes de passar pelas fbntes marcadas. "

S 2.° Tirar dellas para servir em pateos ou quin-
taes particulares: multa de 8t10QO,além de repôr tudo
. em seu antigo estado. .

. ArL 190, As pontes, calçadas, chafarizes e outras
quaesquer . obras publicas, que competir á .comam '
fazer diViSão, serão arrematadas, em hasta publica, sob
plano do orçamento feito" pela commissã~ de obras ou
local, "quando taes obras excedam de 15U~.

C.\PITULO XII

. 1\1:1..192. A camara inspeccionará as escolas de pri-
meiras leUras, tanto as que ful'em pagas pela fazenda
publica, como as particulares. . '. ".

,.: _ . ArL.193. Ainspecção consistirá no exame do modo
.• ,-"pelo qual 05 pro1'essol'es desempenham -seus deveres;e .

. '-r/ 'será feita pelu ca mara, pelo /iscal do districto ou por .. ~
"' .... qualquer commissão,"pela camara nomeada. . 1.

_.~' - ..,.: Art. 19.1. Nenhum professor poderá embaraçar ...o'>
" ,,7 .. qu,e .os designados lIO artigo antecedente assistam ás' ,.
'::, . lições e hajam to~o.s os conhe~imentl)s e inform~ções, ';.; .',_
, ., ... para ~e formar .0 JUIZO da maneira pela qual é enslCladu " ...
';',,,j a' mocidade: limita de 20~. '"
,':: ':~~.',: ~.Ú,t:,195. 05 paes ou .tutores de orphãos pobres re-
'. '.. quererão á camara para mandar assistir-lhes com o 'ne~

.• I... _~ ..••.•••
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/','~ "cessario.pnpel:"linta'e ii1iiis nas' escolas que forem"de .. -J'
",' ensino,publico., Seu's I"JI/uerinientos serão]informados ~_'g.

'p'elo fiscal do I'espectivo di:iLricto e documentados com ~.
cerl.icfões 'do parocho ou capllllão do logar. A camara

. mandará dar aos menin!)s. em Laes circurnsLancias, os
-•. soccorros compativeis com o estado dos cofres. '

Arl. 196. Os fiscaes dos districtos participanl0 ao
.. ' " desta cidade o que tiverem 'notado nos seus districtos " ,

"'~-, 'Tt11ntivamente ás escolas de ensino. para que, em resu-
'tnn,. o consigne no relatorio que deve apresentar á ca-

. !lIafa no _principio de suas sessões,
. :. Art. 197. Os paes, tutor'es ou cUl'adores, bem como' _ ,.

". os.senhores ,de ingenuos, que, nos lagares onde houver "; :.
: escolas publicas, tlvel\em cr~anças maiores de oito annos' 1,;
" e .menores de quatorze, c nuo as fizerem frequentar as" ,

-:. ditas escolas, InCOI'rer<1ona multa c1e2~ pai' cada crian-'" ','. ,
-, • ça, com a obrigação de, em prazo marcado pelo 'fiscal' _
~ '-'. pôr nas escolas as referidas crianças; e, qU<lndo .não ~

' façam dentro do prazo, pagarão a multa de 30~.

CAPITULO XIV
DOS DlPOSTOS

Art. i98. Ã camara do Pomba arrecadará
mente 03 ~eguintes i!npostos e contribuições:

': 9 I> . 'Para abl'ir ou éonservar aberta casa de- ne~.
.. ' .•.goci~, q'ualquer que_~lIa seja, ou açougue, na c idade, ',<
-:,' ;arralaes e povoações cupelladas, 9",000. . ';.'_.
.. '~.' • 9 2 .• , Para'abrir ou conservar aberta casa de' ri e 0'0-\ .

: • cio. qualquer que ella seja, nas estrild'üs e travessias o 3 .
" kilometros.dista,ntes' da cidarie" arraiaes e povoriçÕes~"
, ~ capeltadas, .80;'. '. ~, Joi', ..

9 .3.. Para vender aguardente na cidade, arraiaes e •." , . ~povoações ca pellada ".-20;,;. -. _.
~ ". ~ S 4.. Pa ra, vender. aguardente nas eSlradas e tra~." t
-;' , .vessias. tres kilometros distante, da cidade arraiaes e
"> :' povoações cápelladas,30;" . .' ,. ~ :J',~•. '

" , .~. S .5,., :.Pata .mascalear fazendas, sendo os mascates'
.,,:,•.de,-fora do:municipio,' 200;';: sendo 'de dentro du' rnunic~-

': .... pio, .. por. cada pessoa empregada na mascateaçãq,~50;;'
. - ,)-::. 9 6.• ~' Para vender drogas e remedios em casa d'
' .. negocio'. onde houverpharmaciu, 20~. . ':..-:.'
.' .'."-1 'S ,1..•, Para vender medicamentos onde .n<1o haLir

- '-",~!l~rmaci,á( 5..,000.. :.'.) ',- . . ";'-' ' ,
~¥" ..~.~ S.• ~Paru venderpolvora, 6~OOO. r

•. :, : ..(" ~ .9." Para v~nder armas de fogo, 6;';\000.

'.' \: . ,-
~ : -F. N. ;19. . ... .....-

r S io., Para mascatear .ob~a de pu;o ou .p,rél~1, ou pe-
dras preciosas, sel1~o de artétacto ,..e~tlangelro, _~O~. : .

Sendo nacional, 20~. o.
~ 11. Pam abrir ou conservar aberta a caSl de £la.

daria, S~OOO. ." : b t botequim9 12. Para nbril' ou conservar a er o
provisorio, 6;,000, b 1 .

S 13. Para' abrir ou conservar aberto o eqUlffi
permanente, 10~. I h t I 20"" .. S 14. Para abrir ou conservar a )erto o e,. ~.

S 15. Para abri.r ?U c?nservar' aberta officma de
barbeiro ou cabellelrelro, <>,,000. . . .. .

S 16. Para abrir ou conservar Jogo ltCltO: 30~.
~ 17.. P~ra abrir ou conservar ml1cho de t!Opa onde

se venda milho, 10;;. m .
S IS~ 'para ab,rir, ou cons~rvar .nbcrt,~ o ICtna per-

manente de caldeIreiro, latoelro oI! folhelro, lO".
S 19.. Pam te[' omcina portattl, constante do para-

grapho antecedente, 30~. • .
f' 20. Par<l te[' officIna de OU!IVeS, lO,:>..
.~ 21. p'ara exercer a pr.?fissao de dentista, sendo

titulado por aeademia, 10;;; nao sendo, 50~.
. 9 22. 'Pam dar espectaculos lucratIvos, por cada

U~l, S1~~: . Para úrD:r'retr~los" qua~quer que seja' o, ..~~o-
ce so, 50i).. , .:. '. "fi ~'d dvoO'aclo ,,~éndo.. " S .24. :Para ~xercer a era ISSUO e.u,., ~ "_'~., '.,'

.formado 10~; nuo sendo, 1<>~000._ ..,. 's 25'.' Para exercer a 'profi5su9 de medICO, 10~. .-
- ~ 26. Para éxercer a profissao .de pharm~ceutlco,

,~ "sendo. formado, 81)000;, sendo. licenclildo pela J.unta .de
hj'O'iene. 15~000. ' , d l"l d "'ilOOO
- o Si 27.. ' Pari!. exercer a profissã~ e so lCI",a 01'" "li •

'. ~ 2S. Para exercer a profissllo de enoenhelro. o~
'aO'rimensor, 10~. ' "_

" .:> S 29. Para vender bilhetes d~ loter([ls, <>0-;;. '.
; :_ ~ 30. Para tor carro, carretao, carroç~. ou outro
';, 7"úãl~uer vehiculo, '/linda que d~ liSO part[c~llar, que

-<:--' , ~ãO: conduza 'cornestivei.s, tranSitando na cidade. ou
.. ,'. povo,ações e sous. sU~~l.rblOs, 5.~0I.JO. .

. :..:.,,~'. ':l~3L Para abl'ir ,matadouros partlc~ lare.s,. 6~OOO. '_ " ~ '._=' ._
f:c

) :; <:-:9 •.32. Para vender came, de cada rez que se m~~~r, '. ":_~',.,'
... ',' . nÇl~'povoad9s ou for~ delles, 2~OOO. . ", >.' _,.
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'~'55'. Para compraI' fumo para exportação, 10~.

_ ~ 56 .. Para exercer' qualquer ind ust'ria~u profis~ãó
nao espeCificada nestes artigos, excepto peurelro, carpm-
teiro. marceneiro, alfaiate, 5~000.'S 5i. Para ter nas povoaçõe5 cães presos dentro de
casa, qualquer que elte seja, pai' cada um, 2~000. '

~ 58. Para ler moinh') movido por agua, 1~000,
, S 59. Pam ter ~ernilerio:; particulares 10;;. .
Art, 199. A camara arrecauará mais, pela aferição'

dos pesos e medidas: ' ,
~ 1.0 De cada metro, 2;;000.S 2.° ' De pe!-os para balança de grammas, mulliplos

e submulliplos, 2;,;000, . , '
S 3.° Demedidas para seccos, 3;;000.
~.v De medidas para liquidas, 3::;000.
S 5,' De aferi(~ê10de balança. qualquer que seja o

,tamanho ou qualidade, 2;;000.Art 200. 05 medicas, pharmaceuticos, advogados.
solicitadore.,,' dentistas e 'outros titulados não precisam
requerel' licença parn se estabelecerem; mas 05 denlistas
e bolicarios licenciados precisam de exhibir sua licença,

, ,para, ser registrada: mul,ta de 20;;. I,

," " Art.' .201. A5 licenças para edificar casa 'e abrir casa
de negócio,'açou,gue, hotel ou outro qualquer estabe le-
cimento de industria 011 profissão, previ3tos nestes arti-
gos, será requerida âó president,e ou vice':preside!lte, e,
ria falta. a qualqu~r ve~eador. . 1<'.""

_ I '.~.Art. 202 .. As \ícencas serão requeridas ,anles' de
. llbrir-se 'ou estabelecer:~e.,q:'.qo.ntribuLOte, ou antes de

.. ' exercer sua prÇ)fissil0, '
,:!. 'Art. 203.' Todos '05 contribuintes já estabelecidos

.. ~:">ouinjJ;riptos ~o,lança,mento'.da camara. pa~arão'os'i.IT!':.
. , P.o.stosrespectIvos, de.ntro dos mezes de Jaqel ro.a revere.l-
" rô. OS:que não pagarem dentro deste pra 7.0, pagarãO maIs'
~.::: a '!!~\ta ~e 20°'° (nunca exce,dendo de 30;;) sC?breo'v~lor
.~,'Co[,tlo~.I.lIp~s_t<?apagar;;! ,0."" .. '0' I'" ;. t

:"'.J:;. !f\.tl.o ~O,L 9s c~ntribu intesadventicios; ~ujeitos'o(I.~s.
_,/~ lmpostos destes artigos', dever<lo pagal-os, logo que e n":
.:: ~)r~m no municipio exercendo sua .prófissáo: mulliJ.';aõ
> ~':T20~sobre'o valor do iinpl)sto (não ex:cedendo da' 30~)'~ ,
-:_ é-.,. .•.~ '.' o'Arl~-205. 'ó contribúinle que, continuand ó a residir
.. :. no mu'nicipio, qu izer deix:ar surdndustria ou ': pro (iss/lo,
" ' .• 'üe,\'eÍ'á coínmunical-o ao procurador ou' aos seus age ntes;
,;'f~.,;:,r, J\ '" ." . , ' ,.'. o.... .
" .." . To~io LIv PiRTE 1.'

"."." ...



'.i\.(lditamento ás pm.tura~ mnnlcipacs de Santa,
"Barbara J

TITULO PRELBIINAR
Art 1.' A resolução n. 3 t 83 de 6 ele outubro ~c _1883

será' observada em suas t1isposir;.ões com a~ altcmçoes e
additamento fIue constam dOISposturas seguintes:.

CAPITULO I

-'~'.. .

F~ N. '19.. ,

Chl'isto de mil oitocentos ,o oitenta' e sele, sr.xag~~imo,
sexto da Independencia e da Impe~io.

- LUIZ EUGENIO HORTA B.\RBOS.\

Sellada e publicada nesta secretal'ia aos 14 de janei-
'ro de 1888. /

o secretario, ,
Franâsco. Isiduro Barbo.sa Lage

DA RENDA MUNICIPAL

. 'A"rt. 2.' IA camara mu'nicipnl, fica ~aut?r.isrid.a a ~r~ '.
recadarâhn'ualn1enle '05 'im'postos c contrl bUlçoes, s.egum-

:': .. -;-le5:'" ,.: . __•.... , ",'
>:.1.' , Do neoO'ocfo de.I'azendas seccas ' 10~000
Vendendo~s'e tambem aguardente. . . '5~000'
~ 2.. Do negocio de mol,hados.. t'O~IOOO'
Vendendo-se tarribern aguaruente :.. . 5~OOO
~ 3.' Do negociá de generos do PôlZ 10;)000
Vendendo-se talÍlbem aguardente . ',' 5~00lJ

" A.rl. 3. t . A casa ,de ,c()m'me.rcio qUfl v~n- ,
dcrc90ju nela me.nt~ razenda~ seccas, '!la Iha<;los '"
:0 gêneros do, palz pagará so(~ente, lllcluSl ve . 3ú~OOO

,..' "'~~gl,lD,rqente e rumo~ .. ~ . " ',' . :: "':'.
"r;"'- '.' .':A rt -4. - ~ '. " , .
•,'" '-.: .',t' "~ 1:... D~ "neg'ocio" de 'rú :no, seja em rolo'

:1 '5jOOO'õ :~.--:' õu 'desfiado " .;'.:, ,', . ,.... '.' ..•.... ,. . , ,
':- , I<:~~~... Dê negoclllr ~~drogas me !9.maes,;;

• á excepçiio .de mercl;lrlO qoc~, mngne:;fél, ~a~ . ; ,
,..~\ -: de .Glnuber, enxofre, sal amargo,. mosta rda l~- .
.,'. ,~gl'eia'é oJeo r1e, 'rieino, ,havendo pharmacla •
,,',- . "no' 11cr"(' 1.):,000~--.:-'. ,: Nã~h~'ve~d; ," 5~obo.
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4~000

20~000
40~OOO
80~000

100;'000

'50;llOOO

5$009"
.• 1' ,

'10::;000

." ~.

",," ~ 'fI1: ~ }" .. \ ~~):'" .":.>.t
., "1:. ~f ''J:. ::{::" < .rJ i " " ":,,,i 'l f~.~a' ,:" ..:. • .; lo,( • •

.:.&:~~';',~''!\'" '''\~ ••tr\''''~T J~.£';." 11 _ 1.,~1/:;' .•
~ f,~f" ••'õ- ••••• ~-.~ ••• ~I~!"\ ',' t:.".... !; ~~.,.:':•• (',( _:.-

" ,., ;.~ -'.... , ; 'r". J. • ,)>, ..... 843. , .
F. N. 1 •. .... -.-

g 7 De cada" solicitadôrl~e c.a~sas • •
. ~ ~8: De 'cada escri vão do JudlclUl, de 01'-.

lãosou tobeUião ••.... ú' '.'-'
P I ~ 19.' De cada escrivão de paz, < cxcepça~.
do d~ 'cidade . d' m'...s'c'"'te d'e faz~nd'as ~ec'casS 20. De ca a t\, oU, . 20~000
com domicilio no mUOlClrl~.. . ,. '. .iO~OOO

~e~d1o d~!O~:d~o [~~~~~~PJ~00bd~as'9~'It?lo~tnaol
::l - . . o . m omlCh

ou p~d~a.ria fel~as no patz,. ~o .'. . ,... .
mumclplO. . . . . '.. .' .
. " Sendo de fora do mUllIClplO • -'.•

Sendo as obra~ feitas no estrangell 0'0 ~ d~
" ~ 92 De cada mascate estra~gelr
. . s::ld'-ebrilhante, ouru, prata; l'elog1oS e ou-JOLa • • I.

tros so~~cto~e .ne'go~ia~' ~Ol~ C~lS; aberta etÍl
artet~actos de ouro e prata. .

.24 De cada mascate estr~ngelro que
traz Smi~dezos ~e ql~al~luer especle. em t.a.~o~' 10~OOO
I "0 bahus ou caiXa. . '-
eu '. 'b.' imposto de mascateat;ao
'. b Neao~snee;gci~~~s de porta aberta, já tl'Í- ,

. 50 r ::> o.
butados. '. . " ..... .,' • '.. :', '..

" S 2,); "De 'cada 'esp3claculo p.~bltco,.~~_.,,;' "'1'
.'quê .se receba i~tel'~s.s~ á. e~t~ad.a, .. q,~er.: ... 'o20i;P~0
dia, ~uer de nOite. " . :t o espectaculo ....
. -Fica isento d~ste llnpo~ o . n 'titu icão - .

-.'dado em b~n~flcLO de q~aLquer I~. :.
.. ci vit~ 02~.re~~I~S~~del" bilhet~s de .loteria . 50~OOO
":,' '. ... ~ 27. De cada' recriàdor, de ~ado vaccum

_' .' vaHar pai' si OlI em socle~aC1e, em terras.
,: : ~ '.. ' P.u ,ca, ou' alheias. de vinte CIOCOa cem ca-.... ,. proprlUs. . I.
'., 'i., .. ' ..bel'as .. .... ' '. : . . . . ,
'~,. " .~ D~c~m cabeças4para ,cIma,' ; . '.

I, ".~ 28. De cada' hotel ou ?a~a de pastq
_ .:,._ i .' s 29. De cada pha~.macla .

. .:~";" \ --',":~: ~ 30. De q\da oloa~LU . . • .~.,~,,'< ,..~ 31. De cada cal~lra . . . "
... :. , ~". '-I' ~/ f; '32.. Do se~reta.~lo da camara "

.... -n':':,":.._' ~ 33 Do procurador da camara.~_~::<::;~;..s 34: .0De cada eortum~ '. . .
:.... \_r ...
! ' "TOll,o LIV PARTE L'

t ,".

~.•• . t t

, ',!:;{:,:~3;. ~De negoGiar sOf!Íent(J em ~guarden-
te e qUltanâas, quer nos povoados, quer fóra

. dos povoados. .. '"
;' . S 4.• -Do cada rancho de tropa com pasto

......,Sem'pasto ..•........ "
. I ~ 5.. De cada talho .de carne verde.

',_'.. ~ 6.. De cada rez que se abater para ne-
.~ ',' , . gocio fóra dos talhos tributados. . . . .
' .. "" . .~, 7.•• De cada. ~~e.nti~ta ou relratista do-
" . mlcITwdo no mUOlClpLO. . .... . , . ,:1.. ( \ Sendo de fól'o, tralhando neste Inunicipio.
I I ,~ 8.° . De cada pasto de aluguel. . .

Ficam isentos deste imposto os ranchei-
ros e holeleiros j~ tribqlados.

S 9.• ' De cada agenciador de contribui.
'ções êm dinheiro ou em acções de sociedade
ou companhi!\. qualquer que seja sua especie.
ou denominação, de capital limitadooll illi-
mitado, com sua séde 10m do municipio.

, . S tO. De cada officina de fazer fogos de
.~I -"'- I .. l~ ... qua quer especle o '.' '.' • • ••• • •

} ',\' 'S 11. De cada carro de aluguel,lransitan- ,
,"' •••• :.. I do dentro ..da cidade'i '::.'0 ',' , ',' '. ' ....• }.~ úq!!,._.

-. -J "I Sendo de fora do mUOlclplO pagarúde cada ':, : ': •.~K'1
•:/:',vez'quepassar .... ':. ' .. ' .... ' .... 't:t;\ÓO
.~ ~. ; I";" F:ic.am'isento~ .dest~ !mp~st?'OS carr?s. que '.' t-
0. '. ~Gonduzlrelll'geJleros altm~ntlcLOs, vendidos na

.{ ..' mc'sma cidade." '. . . /'. :: .
j- ~.,: ~ 12. De cada car'relãodejluguel,lransi- .... :.;.,': ,.

~ -'."0 tando .. na cidade e pqvoad?~, . com madeira a'. --;.:' ':.; ~ ~\
0-' .' rasto'.: . . . ... . . . '. . ',' . ,'.:'61\1000..*

':~•. ~" .' .•....S. 13. D~ crida.:;~n'gen.hQ, de 'canna, sendo" ." •... ; ',.
"'.'- j de ferro, 15,,000; movido.pOr agua ou a vapor, : .;. ,': - ~'

:J~'~":: :.~m qne se fao.ri.car 'agúardet?te, de' madeir~. '. ~_f:~Ç~9.9
• ",<,,1:I('S,~4. De cada engenh<?de canna movl~.o, ...•..•. '00
/-';~,; por am.maes,'e:n qua se fabricaI' aguardente '.: '," JO O

"~'~,r. •. ':; Ficà isen~o d~ i.m'p9.~lo,oJa9rico, ..d~ ,.ass.u-. '-:o.,,:!,;~);:.
,,~,,'care,rapadura, . '" ,'" •. r,:-:'~: ~..,~,.:s 15. De ;cada. ad yog~dQlcoln ..escr.JPtorior;,:\;\~d
:.'~" "no municipio :'.'.'. '.'.:'~'" .:. :.'.;'., ';". : .. 1 .•• ~O~.OO
:,:: .,:,.:,-. L •••. Sendo de 'fora:eXer~e'ndo sua 'prófissão ries- '''l,:,~:.,' ;L(. 1 . . - ".' ., ,'.,' I \ ~ ;.. , • <.... .', ", .• t2'O~O.:." .e Jl1unlc!pIÇl; .. ' "~o ," ,:". ". ,', " : " • o; .:. '.':' .. <1',

'. ..:',~~,..Este Imposto 'será.cobrado da parte que o .;:. ", ~
'c, .' I.cliania'r. .... / \ '. ';. ' .. ' . ,~'o,\,j

. '::~.~~''':.~''''-:~S'16. De 'cada medico com éon'sú\toi'iô nó-" :"'."!\ •••..
;-(,t:,;;, 'munici~io ••.• < ': ~IQ~P~9:
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MEDI DAS PREVENTIVAS. DE DAYNO

kerozene, papel, tinia, penn'as, agulhas,' e ou- .. .
tros object.os dltfermgem ou armarinho.' •... , , 5~000

. ~ A8. ,De ead!! escJ'UVoql1evier para este' '", ( ..,,"
municipio. a titulo de compra,gagará o a9qui~ ,
rente .... ' ._ .. , .' '.' , '. i•..• '.' 10,~000
., S 49. De soltar fogos lio ar, por qualquer
motivo

l
de uma dl1zia pira cima, sen.do de

dynamlte . . , , ,', . . . , . . '.
/ ~ 50. De cada casa de jogo permittido, ", s ? 1. De cada engenho. de serm, para
n,egocl.oi. ' ... ; ... ; ~:.'. , . . . . i ,10l)~º0

r,,'~ b2.- De carla botequim ou barraca em
qU!3se venderem doces e quitandas;em dias ou'
noites de festa ou divertimentos publicos. .

Vendendo-se tambem bebida5espirituo-
sas. . 1'; . " " . .

F. N. 19• .-

Art, 5.. E' expl'essamente p~ohibido:
.. S 1.0 Venâer drogas venenosas a menores, escravos,

ou pessoas suspeitas: pena de multa de 30;J, além.da re's-
ponsabill~ade er,iminal que no caso couber, n. •
.' ~ 2,~ Abater rezeq 'nas ruas ou praças dos povoa dos,

J e bem assim espichar couí'OSed.eixal-os'seccal'. nos mes.
•. _ 1110SI logar'és: pe'na :de 'multa de ,10~por .cada' rez,:! .. :-

, : .. ',;';9 3.° 'Criai' ou'recriarporcos e cabritos nas,ruas da- '.
,Cidade e povoados:, pena de serem taes animaes appre-':. - ' ..
l1endidos pelos fiscues ~ vend i~ºs .como renda da eama ra,: . ':...-

S • _.para calçamento das ruas da Cidade, caso o dono em 5
.. dias não pagar a multa de 3~001), .. . -

•. ' ~ 4." Fabricar polveira dentro da cidade epovoad05:-
,pena de rr.ultá.de 10~. ..' - "I -. ' '\

~;:..: ~ 5... Vender por pesos e medidas não aferidos: pena
, ,de multa de IO~,' -' .' .. .'~ ',.

'c' .. ' :"~ ~ 6.~.' 'Conse.rvar J~)f[nigueiros em terrenos .proprios.
_.' '. sem lazer extrahll-os : pena de multa de, '151), além. das •

.~'--;,:-"désp:ezasda extracção forçada, por. o'rdom do fiscal. : Os ..
..' formig'uéiros existentes .em 'terrenos ao pe,;s0as'notol'iu-"

,':l!eI?t~i~digentes.se.rüoextra.~ido:> pelos 'cofres da muni:, .. ::
." "'.ClpalIdade.'. ' ", ',:- -. :. .

'. :...•(:r;-:. ,~'7.0:, Conservar nas arvores a herva de passarinho
",'".:_~~~.i:D:.fa,?:e,~extrahiJ-a: pená de multà do 5~; além das, des.'

:( . -,.-' \' .~.. ' ' .,
:1'"':, ~~MO LIV PA.RTE 1.•

..•,'~""":

. "
, -, ~.- .844 :::..:.-

-, . :1"S 3,5.' 'Dê cad<Íve~d d" ~',-:":' '~
- trangei ro, de obr.l" i •• e or! .t:J,a.clOnalou ('s-

eouro linha' 'pita ,s ~f.l1.lUdasae metal, folha
".' I:: !36 .'D'e' . o.u.~utro qualqunr materl....I'::;. ne"'OCla" II UA.~cira'das esírad~s d/feem qua. qller genero

I:: 37 D rro. , , ,:; . e conduz' . . .
intere.5se, ai:lil~alensil~~~roem .ebxpo~iÇã9'com

.. , ou em .",.,'olá ' l ou ra VIO;a mão
'. • • ,C'',)' ~. 380' I • • • • • ,-'." " '::; . De cada exte 't d ~ .' . , ,'". pnmarill ou secundaria' r,na o e Instrucçiio

,cem (,"'ud ...n.te.' ... " ,,~m.qu,e.se receba de
'. ' I ,J' U :oi para CI .. b'pd~~"provincia' .' m~, .su, venc.ionado
- 'S39. Decada.'le:l"':' , ... ,
.moyeis ou semovent' I ,ao partIcular de bens,
, F' .', es,.

• I !.91~~~ !~~n~oaS(j~~sie~~po~to 'os 'leiiõe~ pios:
_ ~as ~ovoações .. ", . a, rI.ca de polvo~a, rora

i' - :d" I, S.41. De caela fabrica eI~f~nJ'.: . '.'a por agua 'ou a va '. Iça?, movl-. '_ trancreiro :' p,or, CO,lImachlOl:;mo es-
o l""t. • • • .: ! I' ,

;.'", .~em ~machinish1o ~st~a~~eiro:': : . .
. ::;~2. De cada. escrav cr '. d ". ~g!1do .em serviço mineral"d enollJa o o.u alu-

~,clOnal ou 'estranO'eira ,; e companhia na-
o • ~ 'Este impost o. á' , . " . ',' . •

';'",adm~nistrador da ~er eobr~do'do director ou
. proprI'etarI'o'-~..II" ,ç0f!lpaplll.a, .p.or 'conta do

'., ._ u9..<,escravo.' : , - .
: - ; ,I .,' St'.-'3. ,> De,cada escra'vo"'" '." .
- gado em 'fabricàs d'e' f" d' ~ng~Jado ou alu.'E t . '" ".' un Iça0~ . s e Imposto será b" ..,:,

,;: ministrado r da faoricaco r.~HIO,dodono ou ad.
,dQ e~cra vo. _' , por conta do senhol: '.
'. ~ H; De cada' c' 'I . '
:nacional ou 'e's'trancrel.orampanIH) ,98 mine~ação
'genl' d'" - o , com um ou n1lOS e socar' '.: ,."" ,. , ais en-

";-i -:{~S_~5.. De:cadu"se;viço 'pa'~li~ \. 'd . ,: 6o~o'oh.
, ~l?~{lç~o,sern'organisação de com u ar: e ml- •...li.:-,.' .

',.."..lggen.~o,\d~,~ocar '. . '~I .:' "l~~!~nhla, com. :,~,,;;"'oE"
"",~~~S,e,m~ngenho'desor,ar."':' ',,., ~ ./ .. ,1Q~000~

"1.;.,'_ J.46:._~De cada musi::a.'a~b'ul' . . .. ,.. : 5,.,.000
. ';.çao de cosmorar'na" ~ qnte, exposl- ~.~, '. menta de que' ". oUboutrg qualquCl' divel'ti- '. ". ..'::• ,', se rece a paO'a p 1 ' ',,~~-.sa:s,excepto pob ~,' ' .. ,9.'. e ,as ruas e ca- ",\-';'- I•.' ,. ,. . ... • -:: res. .' , . '. '. / . ...• i'," . , S.n "lD' -'. r' ',I.. I' • • .,. • . -5""00

, I' 'e~:q~à ~à.~neioC!i~;'~i~de~~~~eeri~ororsddopa,iz,, :', ~,.r--~A:-
. ;;(como seJam ph /' I' 11 a lJ palZ,' -. .

"- ."",~'.,,'," J os oras, mha colxetes '1
l ~,,,,~~\. ,.:_.,. ~ '. ", anl " -

• <0-, .'
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Arl. 90 o O:dls'~a~so'd~ 'f;eguezia' prestarão ~nensàl-.'" ,.
mente ao fiscal geral, até' o dia 30 de. cada mez, infor- ..'

-:- mações sobre lodosos ramos de industria ou profissão
sujeita a imposto municipal,' infracções .de (Josluras e
necessidades.a atteador-se nns sua:" freguezias. .

Arl. 10 Os fiscnes senio aferidores de pesos e medI-
das nas suas [r'eguezias, senelo 11 c,únara obrigada, parI)
isso, a ministrar-lhes padrão dos pesàs e "medidas aferi-
dos' por ella, e bem assim ,o ,plano. das: edificações.

A~~. 11. ,O fiscal ge1'31, colligind? todas as infor~a-
çõe's rnensaes dos fi.:lcaes d.as [r'eguezlns e reclama~oes
. ou denuncias dos particulares, fará um circumstanclaclo
I'elatorio do que oecorrel' em cnda trimestre e o apre-
sent.ará á carnara no primeiro di~ de suas sessões ordi-
narIas~,. " .

Art.12. Qualquer ta,Ü'a ou omissão dos fiscaes, no
cumprimento de seus deveres, sel'á punida pela camara:'

S 1.0 Com simples ad\'ertencia. .
~ 2.' Com' multa de 10~ a 20;';0
~ ,3." , Com suspensão por 30 dias.. ..
~ 4.0 Com demissão a bem 'do serviço mUOlclpal.

\1. As p~nas dos 93 1.0, 2.0 e 3." deste .11 rt. poderlio ser
" applicfidãs •.n~o s6 '110S fiscqes;comq a.todos os ~mpreg~-
- dos. pelo .. presidente ,da ,camara, . fora das sessoes. ordt-

o o... ina rias. • , .'.' -: . ...' .:: ,. .:, : , :. ' .
.' .;',. "lIc\ft',' 13:í!~Não sã'o iséntos 'dos impostos municipaes -"':' .
.' -' sobre :mduslria. e Ip.rofissilo os:: vereadores:' durante ',o. ~. ,

'. quatriennioâo_s~u exercicio. o: o": ( .... ,,', .',' '.:.~l"" .
...~ ~ ...' '."'. ":,,;'", .. .::...•.,..~~;'.~1.;.'..... "'.,.:..:f'~'.~'i ••. ";';"'.

_ '. • .~~ L' ~. ~ ~ •••: •• !. '.,' ~AP~T.ULO IV ~ \ .~.:\':. ,': J <~.:'.. ,
.. DAS ,Vro:RIÇO&S, E:\lOLUME:-"l'OS E. CODR.-\:NÇ.>I. DOS I:\lPOSTOS ":'r. t. .''-.~ _••••P.O: ,"),. :-.... •.•..•. : •• ~f I i' ~ ,.

:~ .Art, "U bs fiscaes perc'eberão'de,cada' aferiçao:: .:1
.1° '.- I,', : \t.t"ftf.'1~.)' L}; t:,; :,J' ..'."(l1 •••. ll -:t.:- ]' 000'
," .~ 1.. (Dos pesos.. . . . . . . I , . ',. ' t ~

.' ., .. ' .,S,12'~0",'Oa's'medidiÍs 'de 'c'a i>'<léidâdé;:~''~':I ::', j ';'-l~'OOà ...
,... ,,-,' ~ 3 ."0' """d'd ••..1' . I', .<,'1',' l!~l'l,' 1r.[: s.0 't'oilOO'O' •,., . <c,:; .0 as me I as lllell~~', .'~, ,- ,', , li

0-",. _." .,";'~ 'é' Oas'baláfiçâs'üe'-'ci 'al{i'uér tã'irúYlÍho.;t I •.••. : '.:

. ',::,'. t'd 10.' " " .. ;, -'.. ,.:" " .. :'J' ., 'i'I'l~OOO::. "ourqua I a( v., .. ' .... ' ',' . ,',.,., .. ', .. I .
. . :''''''.;.:'~'5 .• )',Oos'llreb'nlelrós~alcoólcimêtrose'op-':' . " "I' •••. ','
'. : \tros fIÍst'n.i rrién'tos . previstos' 'pí:H6."a'rl. (0 das, ,I, ~:.,I ,

",'.:,: '- iri'sthicçõ'e~ de~18 de.se.teiilbt;~ ú~'~8~2 .. ~': '::::",'. ~'., .'t~goo
, '",. As reY'lstas annuaesserao gratts, I . • .1;; , , •

." ,r :.Art: .15. o secretario d,t'cama,rll..perceberá; alá,!!. d!l
. séú':ordénaao, 'os elllolumentos segumles: S' • ; -, 'I r.; .'

' ...•.• ~ .~.'" -.;..,! ' .•7'"',)- ~' • .:

~ :' .. ".: TOMO ',LIV PARTE 1.';..'. - .•.. ,

/
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, Arl. 25, ~erihum prõpr-iclario:poder~ irt:lpédir que .
por sua propriedade passe encanamento d agua para ser- . '
viço 'publico ou parlicular,"uma vez que seja indemni- - . -,
saclo',por quem for a isso obrigado. ' ';> to .-.y"

Arl. 26. A indemnisaçãú se fal'á de accordo com as. . - 'i''J
leis civis. . " ~

Art. 21•. Todos os cOllcessiona rios são obrigados a
franquear o S3U predio aos fiscaes. que. são os adminis-
lraàores e' conservadores. das aguas municipaes, seus

" encanamenlos •. chafarizes e riJnles de derivação.
Arl.28 E' Qbrig-aç,io do fiscal, por conta da camara,

arborisar as fonles de derivação e cercai-as, de modo a
impedir o inq-resso de 'pessoas, sob qualquer prelexto,
correr os conlluclos livres e forçados. e velar pela boa
conservaçiio do sel'viço das aguas, tenuo sob sua inspec-
cão os reservatorios. " " ..
-. Arl. 29. Os infl'aclores da servidão publica y~s
aguas 'serão pun idos: . '

~J.•, Sendo concessionario, com'a perda da con-
~"cessãõ.-.- '.- .' .. '

.~ : ,.'~ 2.:'-:-Sendo'.fiscaf~s, com a mulla ,de.20&.. :
'{-:': :t,' ~ 3.•.• Senli().tpessóu',(lo'.povo", com prisão por. oito
0'0 _ -aias,'e.'mulll). de'10tJo,'re.duzida á prisão no caso de Jnsol-
-. :' 'vàbilidade.' , ,- .,' -', '.' -' . ,- .
' .. '... Art. 30. A'c'óõcessã'õde penna',-d'agua rescinde-se:
.• ;. ~ 1.•..', Pela vonlade doconcessionario, sem diréÍlo á

indemnisação'arguma.~','. -. \ ""., .•...
,:' .' f:' ~.~_2.•. o Pela pe,rda . d~ c.onccssiio ; co'mo pena de in-.-,..<.'~:'
-. racçao. ..' - -\ '. . -; . . . '.'
.Â. :~. -;.'~ 3.• Pela'insolvab'í1idadc' do concessionario. "~ .

- r Art.'.3 1. Dada a r~séisio, por qua lquer: rlo.~ modos
. ;.. ..... doS :~â1.", 2,~c 3:-. do arl-igo anlccedente;.o fiscal,' com';
:~:~>"ori:iem-da'":camara/feêhará à derivação"da'penna no'res- .' .f'.
~ '.O~. pecli vo.o reservaloriô:! éõrtanJo . incontinenle.o .e'ncana- .•.._
:.:":,'<;~en,t?:~ '.-i:"~':!". :.~".>;~' ',.-.:'! -:;_., ,.; •.. ~.
-;;£'-"'.'f -Arl. 32. :.Suspende-se a coi:icessão.: -: -,... ,;; ,
:, -:;::' ~. ~ unico .. Por '.falta d'agua para .'dIstribuição';' caso
'::~.~'~".enique õ impq'slo 'sará 'c.obrado na 'p,roporção "do impe- .. -- '
.:•. "'dilpenlo; se pa~sar. de:'mais dc'SO'dias, "abalendo-se ás ,'"
;J mézesde'inlerrupção: .... .: .•... , _o~ __,-o,. " 1_ --:
.", .•' '"~:~ t"Arl.' 33. O abasteciment.o d'agua 'será .calculadó na'

~.: '"J fórmó, :do arl. '19, lendo-se em vista a população, e esta:-
,"- 'Z belecencio-sc uma proporção media do .consumo publico
~;' ',' dos chafa l'izes; e do purticular, em cada casa. o

. ~ -:- . ";.•...•• ~ -!.. ~

. TOMO Llv'.PAnTE L'
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'. 'A'~i~~'A so:~e~aC110.do'lrnpósio ,p~l~l' fulta
á
'dme'Udlr(

.~. I • I çameolo sUJei a-o
claração li? fbd'ca. pa~al' d~vido que será paO'o pelo rés-de 10 ./., alem o lmpo~o '. n ..

pons:s~~ldiSPOSi~ãO é, applicavel a qualquer ill}POSlOde- _

cretado o~sta be~enuociaole . da sOlJegaçào do imppslo
~r,tp'a

4
1i>l'"Jdireito á melade. da multa, á que esll vermunlCI vIII" •. .

. sujeito o conlrrblllole. - . " ,_ , 00-
Art. 46, Ficam revogadas as dlSpo~l~oe;, ,em c

trario .

. ' . n- O N 3"4 DE 5 DE OUTUBRO DE 1887RESOLU, •.A l. ih).- •

A . t'bella de imp~3lo3 da camar.l munici'pal da Ch.ris'tina,pprova a a . . . .

. ,. O' nio . Horta Barbosa,' pL'esit1en le, da
l? DF' LUl~Ii~~5eGerae:f : Faço sa~er a t.ocl~s os. seus

pro~mcla de.. ',. bléa leO'isl ati va pro vmclal, spbre
lHibltantes. qu~ ~,a~::;.e~n'icipaL rIa Christioa,decrelou a

; - pr:qpqst~ 9~,ca~~a.ra.ll): 'r . , " l' .;:',
. , .• '~, resoluçao segumle..... . '.'. .. .'. I

,;': }.~ '.' .. ' '~;"E:,id.p'~OVada':atabellade'impo'~.l~S'da,Ca- ~
.' ',' \ . ,A..rt.t:. ';pal a Christioa que a esta resoluçao acolO- ,' '~ . mara.:mUQICL , , " _ ',: ;_ ,

"panha. com as segu~otes, a~teraç?es .. ' ,.. '
' " ...• , "- 10~

I:' Elevados: os ns. ?2 .u. '. . ': '. 100~
' . r.. '~ ~.69 a. :'.':::. J;-:' 3<j.' Reduzidos: os os. 30 a . 10

' , - 99 a . .
supprimid~s: ,os~'ns:.23" ~I: 5'3, e 7~~ .'

" ':i •.." "... : lI. ,_.Sub~tituido ? n.}8 Ipel~.s~gu~nte.. . 0'_

" . ,~ . ' rohibido ter,-se naClClade'~ ~é~~,das fr~l:>ge;.!' ,•' ,.~8: ~ E P ,'," 'de enO'orda ''nos paleos das cas!ls ..
. ~,' ~'" ~Í1slt'madle~:3do~ouorno~~6g~ooo_nas reincideocias. '.:, !'-, - .•" • , mu U l!I,. <.' .' . • . _ , •
' -<;"'" ~.' ',' .~ ", R . - ::e as disposicões em contra rIO.~ ...."." '; Arl. 2.', evogam-~., .'._ '.". _ ._' ,'.

'.'", •• " '" •. • ".' " • -'. .'.', J ~

'. ,I{h,.'.;,.' -d' ' l~nto' a.todas as autoridades a quem,o co: .
.:~::\:~,. ~'h:::~la~n~~ ~~~cuçã:o'da referidá r~sol~ção .perte~~~~,_, :,_:....'
: .•- '.,r-f .n. ~Cal'~Í1mpram.e facam cumprir tãq ~nte\l:aII~enter CO,~lO_ j

'L t qu~ _ • . l . rio ..desta provmclu U laça un.'.:'~.:.{.. ':nelli1:se cOllt~rn, O secre aD, j'a 0"0 palacio da' presiden- ,!,.>;" .. , " ", ,- bhcare correr aI ". .
'- ;:~ '.T. 'prrmlr, pu. , d 'lina~ Gemes aos' cinco dias do mcz. '"""./' cia da provlOclU ~.1 J , • _ ,.' ~~

, •. , ".:'. .- I, ,
I~. ". •• •..•' ~ I .••. •

. - 'IOl[ê LIV P,\RTE 1.&
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l~ Aquelles,-porerr., qu'e reunirem em' seus
estabelecimentos todós os 'gen'éros 'com- .

,prehendidos nos ~3 7.•,8 .•, 9.•: 10,'11; 12,:
13e t4 pagarão,por'todos a unica taxa de 150"

16 Aquelles que só venderem os generos
dos ~~ 7.•,8 .•,9 .•, 10, 11. 12 e 13' pa'garão
por elles a taxa de .. , .', . .'. ',-, 501:\

1-: Aquelles que somente venderem os gene-
. ros dos SS 7.•, 8.•,9 .•, 10, 11 e 12, ex-

cepto aguill'dente, restillo e genel'osde.. '
procedencia nacional. . , . . .' . 45"

18 Aquelles que só venderem os generos do,
, 93 7, 8, 9 elO. , . ; , , . .'.
19.Aquelles que só venderem os generos dos

938,9, 10, 11 e 12. . , , . .', . , 40~'
20 Aquelles que 'só venderem os generos dos

~3 7, 8,9, la e 11. . ',' ..•
21 Aquelles qIJ8só venderem os generos dos

93 11, 12 e 13. . . , . ,'.:. "". 36~.,
22 ACIuellesque.só venderem os generos dos . '.

~ l::~ 2 3' . ''')<4. ~~ 1 . e 1. ,. .. '.' .,.., " " .' "~'"
• ~ ,"J',;' 00-,. "f.'", ..' .•• ••• • . i ~ ," \"'":_,.~.23 .Aqúelle c.uj~,es;;a,beleci.mento.esti ver fj)(;~ , ..
" 'dos terrenos urbanos das povoações paga- ( ,

."~' .rá' mais':'.", ~I i:') .•.•..: " ". :,', ::J, ,:" "40~
. '2.( Aquel!e. ~'yjo.~~Jãb'élecÍl:ri~nfose"àcüa'r ~até . :

tres k~lornetros d~s estuçoes ....da ~strud~ de,;; "
ferro e importar ou :exportar O'eneros do ,:. ' .
paiz o~ d'1 fora ~delle,percebendo qualque'r .. t lo

commissão, além ide outro~ direitos, ~Il que I

esti ver' sujeito,_ 'mais. . '. ,. . , , . "50~
25 De cadéÍ. pharmáchl ou botica _.; : : . "1O~'

. .... 26 De cada hotel" "~'õu~Jlospednria : ,....~~'. j.- 20::> ....
.::./;. •... \.,:<2LDC ca~aj)ada~iá o.u -'confeitaria ':~::.. ~ '.\' .5~
"'1:." .'!.28.De."cana açou"ue: '.' . '.~.. ':' .. :' .:.. 5~

,,;' _~29.De ,cada rez',abqtlda;. '.. .' .'~. ~""'.. :' ...• 1~
30 O negnciante ou qualquer pess.oa.qu~'ven.'; , .

der goudosuino a-r~talho, além de.qualÇlu~r .;
" ,,':,' di~el.l9a. que esti.ver.sujeilo; mais' ..... : ~5~:
.:.,. ~.;..,.:31 O negociante que vender em s~eueslab.e:'
";'t__,'~'''. - lecimento,' além de" outros generos -laxu-

~ ",~ t." dos nestas posturus, fumo Importado de
" .-;': .,,:,":-:'prôcedencia ,éslranlia ao municiplo ~.~:' )0<'>
, :.32 O que- vender tamtem charutos, maIS. /O 83)

~. 33 O negociante flue vender em seu estabe-
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• ~ , •. ' -.. •. ~ '1'/ ~ ••••• ~ • ;. - • ;. "'. ~ "f\,: -Si;. I ~ " ••..• , ~'". -J. ~t.~,'-A.
. ', --,,,,,.- _r"'~854""':' '.-,.,. .....

I \. ~ ': . '. _ . •

•• 1. ;.~~:~é:._f'1. t f' .-0 r1í.~ ••! Ali't~ .t:""f.lio L,,. .•
" : .Jeclme.nt~,:al,é_mdos ge'neros t'a~a(fos; dr'u~o'.
:' gas~,£lle~I.Clnaes, pagará mais no ';loO'ar -'~

,_', ' ondeJlao houver botica; 5;';/~',havenâo. ' io~
I' ~, • DOS NEGOCIAXTES AMBUL.\NTES. .

34 Qualquer. pessoa que mascatear em obje- '. • h

'.;. cto~ de .metaes preCiosos: .... '.'; '. - . '100,,":, ~
i 3" Do que Qlascate~ r. em, objectos de metaes ~: ,', : "
.•. preçlOso,s, armarlOho,-tazendase miudezas 160~ .
36 D•.o ;q~emascatear' ..arma ['inho; ;fazendas c. : ..•.•.• ;

e mIudezas, eIc~pto metaes preciosos, , _, •
sen!1o em cargueiros . ; :. . .. . .,60;'; .

.~7.Do. ql,le .IT!ascat~ar os objectús do ~ 34,'
. em latas .conduzldas ás costas cada lata

; .•' ou volume . ,'.'
38. Do,-que m~sc~te~r: s~Iii~s:redes: t~an'ça~ <

'. dos, chapeos ,e calçados : . '. . . '. 10.,.;
39 Do.q~e mascatear folhas e obiectos de cal- . ,. " '~'
~ ';de~reIro! cada um. ..... .,~.'. . . . 20~-'-; '.
.(0 .De .cada pessoa que vender bilhetes de 10-'. "{ ~t 1, ..'terIa .. ; . , •. ;....
41 Doqu'~ .~e~Air ~~.~pâ~~liá.o'u :~nim~es'ca~' \2~~:.,

, vaPr~~~s01,1 ,rç~a~e~ (le;fq,r~;doí.~u~icipi<?:.~•3Qtf~/"'~ ..pe caa~ ~~rgueI~O de...rapaduras que,:se r~, t .'
,ve~der,t~C?~~.pq~.e~genhos. ~', '.. : .. '. :;:- /" .~500

.~3 .De, ca,qa ~.arguel,ro d~ ,aguardente que' se'~~.,-:
veqpt3I:f?(a dos engénhos. :;. : '.' ~'. '... ,.:... ' 2~ -:

;. .(~ f~e,çadda,..~arg,ue\r,oo!ld~~caféque se vender ~..•.. ~ .-
. ' ura as t~zen~as productóra's: ". . . . '.. 1~ "

~ . ~ .~stes ~g~~e~os fiC;l~ s~rnpre ~uje!tos a<?s' ,. ~ "t
'.' . ,~.,,!mpo:sto:s do~ ~S'~Odl. e 4.2!aInda que se-, '. o~': :

.j' •• _' -.)al~ c.onduzIdos.'PoE:I;l~goçIantes estabe:._" ii<-';,-t
o , , < I~cldos, para fornecImento de seus :rieO'ó- " ~CIOS Cad I, ,'~ ". . . o ,

~ > • ',: " '. a .Ca!g':leI~o..de . fapaduras '1~li'10' ~~..
< '<?- " p~derá." ter .m.alS de.vInI.e .. dúzjas': c'lda'...';>~ < .Ca.I.:gli~Ir~<d(c~'féT'ri~:ppod~rá,te'r' 'r~la~sde ~',

" .), _'." . _cento ~otn~otakllos; s~.esl.es,ge.neros ,foré rn
..... - ; f. ,,~pnd~zI~9.s. por.ÇlJutp?~elO de locomoção, ~. ~

,'. pagaráo. conduclor em.'relação á quanti- ~?

, ':' . rlade'oúpe'so. :-- .~~.:' 'F;~' :~o .... :.
,. ", ~: ",' I~' ~5. O pró~ucto(de.b~.b)d~4s áfço.o,ii~~~~~'e\4iI~:};

, 'o'):' ',~"tder estas .em 'sllas, fabl'lcas °em medidas .>,~.•
• :t: m~.nór~~ de oum bâli-il,,'alé~ dó impostoo<,~fi

da 'f~bnca, p~gará :mais': : . '. . . .. ~:~~."2
I . -.1~

. i DAS INDUSTRIAS ESPECl.\ES .1' ,
.. J:".

46 Cada dentista pagará previamente para' •..:::
, ~ '"j'

~xercer sua induslria. . . . . ., . 30~ '
47 Cada dentis'tâ ôagarú tambem previamente. .30~
48 Cada'concértador de relo'giose machinas

de costuras pagárá -tambem previamente. 10",
49 Cada caldeireiro' domiciliado pagará pre- .

viamenle. . . . . . .. .. 10:t;
50 'Cada fabricante de fogos artificiaes pagará

previa mente para éxercer sua indus,tria. 10~
51 De énda olicina de sel1eiro, marceneiro

e ferreiro cobr:tr-se-ha. . .'. . . . 2~
52 De cada bilhar 'cobrar-se-ha .20,,000.E se

tiver junto ao m~srno. bebidas e comesti-
veis, courar-se-ha mais. . ... . . . 10~

5-i De cada advogado ou solicitador. . . . 10~
&5De cada cartOl'io de tabellião, 'escrivão de

nrphflos e collectol' .' . . .... 10~
56 De carta oflicial de justiça ela. séde do mu-

nicípio. '. : '," . . .. . . .... . . 3~
57 De cada eSCrlvão de paz das freguezIas. . . 5~
58 De cada carl"Ode aluguel' qúe trabálhar
: dentro das sédes das freguezias.". ",'. ". . 5~
•• ':. .',\ J ,.... •••• 1.1. ~. _I' . '.••,"'• ..." J .., ",,\

59 ,De cada I'olaria. :..... . "'. ... : ,~:":. ~.. 2;,
,- . 6Q';Q.e. cada.,va,cca d~ lei.té'nQs. ter~~p.o~,~.(rba-,,'. ~:-

, ' .. ,',' ,;:,,'nos'.das pov9~çõe~I,' og.. ~a !qu~.s~Ja ~...x- '.
:o~.trâhldo.lelte dentro dos lImites •.., '/J." :' ~~

, 61 De'cada rilfaia'te,:sapateiro, pintor, marce";
nei~ó', oUl:h:e.s .e'l?ar'pin~e~~~qlJ.Le~érc~~',' .
seu", oflicios dentro 'das .pov,oaçoes 'i;' -•. : 2~

. 62 De cada.' engenhõ de'faoricár assiJ.car,' ou -".
rap~dllr~,inºviçlõ por" a9i,~a.esY '~.:,;:';'.l..':5<')

63 De ca~_~,enge~ti~ de',fa,br~~ar..8:~sucar, ril-', (
.padurCÔ\.,aguaIçl,e.rt~,..moVldo, "P~!':.~II~trp.,j' •

, .qualquer motor.~,. , "0 • , • ~.,: ••.•• 1..:, '4;' ~? ~.15~
64:JDecádn pesso'a:que, quiter' tirar es~o.las~,' •.."

<.. . ';.'~com bandeira. ou qualquer.emble~a"re-:.
I.. ,:,' ..'.: ',.ligioso, se,ndoA.o JT!1l_nicip'iç,)0~;1,~~n.d,~ ..
~ J4\'- " ,", de '(61'11.; d~l\~ F. ;. '.' ",; ~•. ;:..' _ .' .... -',~-~OO~
';".. ', '. .-',65 De 'cada 'botéquim .provisorio 'se pagará :
• Ij" :', . por'dia enoile"ous6 noite.: ••..>:.,. ..,..,.'.,... 3~
_. ,'-; "': 66:Deo'c~da atte.stri.qoquedar~, camara,'are-

, , ~"'" >o • _ quenmento c!equalqller :-pesso,a,1except.o,
. "-. para percepção :de ordenados :ou vencI-
, .../ mentos.: ' ' " 5~

.' '-~
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6.7,De ~aâa,tiLulo que se r~gistral~ nó:i 'lÍ~ro~ o:.
, da. ca~nara ~e cobra ~á.2~. excepto' os dos .
,fun.cclonanos publlcos ou cartas de' natu-' , ,
ra!Jsaçáo.- <.

.68 De ca~a an~el .d'agua tiradó' adma dos, :~ '. ;'
c.hafartzes~ publIcos, por anno; '1O,');"sendo - ,

- I.••• tlrado,abalxo dos chafarizes, õ'i); ficando
t,Jda ,e qUéllquer despezn do encanamon-'. '.
to por .conta dos 'cessionari')s,' ~,<

69 De ~j.ld.a~scravo vr.ndido para' dentro do
. rnunlCIPI~. 10i).ficando o'escrh'ào que pas-
sar a escrlpt~ra obrigado por este imposto. '
qu.ando prevIamente não exigir do com-

.' prador o talão do respectpvo pagamento;
no ca~o ,de ser passada a escriptura de
venda em outro münicipio, deverá o pro-
,cu.ra.dor da (;amara entender-se com o es-
cnvaodacollectoria antesde'se fazer a ".: "

~. respeéli va a vérbação.. ' .
,,'.~Q .D~ ~ad.a-pesspà',q~e;~ender ~figurns, ima.'. l",-: .:.
;,-: :..•gens. smetcs e emblemas. em masca teac'ão" 5~ " .
. -7 t rDe,çad{ràl1çp?' d~:'.tropq I.) .:':;',,: • 'õ" •• ~ 10~". '
.. 7~ De. cada pary~~ apanha~ fpeix'e:-: .' . ";':.:tO::;"~.

.. '>~,73 De.cgpa m01l1)~0. ",.~ l.r~;' ....'.>-".I':':.'1;< 10~

... ~!"D~ qualquer 'compânhia" de ca vallinho's ...; •.. ~.•
~~.•:-:-..1 ". ~ acrÇlb~la~. g.t~~à,sti.c:a étc ..'}agã~~ por di~:'; .:: ~

~- -: < •• ou. ,~Olt~.~e .espectuculo .'. .'. .' l' ...;1O:;; r~- ," ~. 'I? ~quelle_ que. quii¥~:e~'pôrem cil~as par-o :'\ •
tJ~ulpr~~, thea~rps, praças 'e ruas. prese- " ,
PI9s,' ..Cps~9I~m.a~;?aniri1aes 'curiosos, ou., • ;:, .

•. .,quíll~uer novl~~d~ ~e .que perceba lucro, ~.: , -1-"
. ,., por çl1apu ,Ilolte' :' •.. " . ~. 1 -:.'~' •• '>' 1.'3~
;~6,cD~cJlcerça ~a_~a,~dlqc~r prê~lOs nas sédes :i _':

\.- •• > ,das;-freguezIas .'l~..:;. f;' ': ;- ;. ' .. '~.:,>:2~.
,. ~_.•. .' .'71~.W.próhipido 'ter-se'solt03 nas 'ruas e . práç"às'fd:
,it , ••..H,povoaçoe j " lI ,. _::::-- ,;:.;. :.... '. . s g-Ul o vaqcum,~a I'a ar. !l1uar,IJnigero.

•~'-...• 't ,L. caprlOO ~.sumo.' Tod~~a~lmal dessas especies. q'u
'i .:- _ l' .fo~ enconlrado vagando <nesses logares. será reco'; 1: ~.~". ,.... ; Jb~~o élocurral:do.concélho.:ficllndo'Çl dono. sujei:
;;..: ,,". :. t~ d.n:lUlla de.2;'bIPor Clldil«lmmal. E,'.se no ...firn'd

::'vlOte,e'quatro 1I01'11S niio\.fQr reclamado.pelo dono
• 'ou pesso,~ competentemente. autorisadã pelo In'es-

mo, derl?ls de paga il respectIva mulla e mais des-
p~~as feitas COllJ o mesmo animal. será enlão este.
pOlrl!-allevado á praça, 'para ser arr'ematado 'e""ô

'. '\.. .•. ' -

"I :.. ,

pród~cto dá arrematação fará ' parte das rendas,
municipaes: : ; :',;'1 /:. . - ., '

78 IE' permiltido.aos moradOres das povoações ter fe- .,
, cllado em' pateo~um suino '.sómente, observando° :tsseio e limpeza recommendados nas posturas

em vigor. Aquelle que ,infrin?,ir esta disposição de '
qualquer l\Iodo pagal'â a mUIta de 10;;;,e por cada
vez que-reincidir pagará mais a multa de .30,,000.

i9 E'permiltido tambem ter vaccasde leite dentro cr.,s
povoações. pagando o respecli vo imposto de 2;;000

. por cada uma. . . . .
80 NinO'uem poderá abrir ou contlOuar o seu negocIo
. '. sellf que previarne!1le .reqtieil'a licença. .
81 Toda pessoa que qlllzer mascatea r. ou exercer qua 1-

quer das industrias taxadas nesta re.soluç.ão, de-
verá previa,mente requerer a respecll va', hc~nç~.
ficando sujeIto á ~ulta de 30;';000o .que ,infrIngir
esra disposição .' I

82 O negociente já estabelecido deverá requerer li-
.cenca no prazo dos dons primeiros mezes do anno;
findo'''o prazo; incorrerá na multa da 3.• parte do

. :<imposto'eem',30::>, sq o impo~tó for de ~ais ~e 90~.'
'- 83 To~ô 9,' re,q~erirnerito 'de ltcença 'dever~,.ser.a,rom-,
, ....pa.nhad.o..ao? do~um,entos de pagame,nto i:lo~r~spe-
.' ~ctlvos';;'lmpoS~Qs. -:" "r..:: ..::."~,',
'i8! Toda a.;pessoa que' mascatear .fica s.uJelta ao. lm-

PO'&to{reêpéitivo, aindaqúe.'seja negocl,~nte domi.-'
'~. ,ciliaoo e haja 'pago o imposto de seu estabelecl-
" mento~;'.",' .' <,",." ,

_.. 8~ 'Aquell~(qü{v~'rid~!,e n os gene'r1.3'tã~a'dcis.n~os~3'e
", : deixár' de 'pagare:-:::P.Q .acto da ,:enda os . ImposlOs .
-. :. respe~t!~~s in~í)F.r~rii? na.fl.l\llta"de.aO;;-;.~~~m do_

- ',1 .', que'esllve~em\~~Jel~os a'pag?r: I. ,.' •

. ,>,86 ~quel-'~' g~~.g,l;I.l~er_~fltab~.le~~rqe~q~1OdO,',~~z d,~,'~.•!::< Jul~o ~efl)91~[}te,<p~~a.rá,a rpe.t.~d.~.?o. Ir!1,p'~st~:~que
• 'to ,estIver sUJeltQ. ,. , .' _.... . ;"1

. ~... /",.~7,As'li?énças'cgn~edidas por.est1l: ~!1~ar~ find,~.~-?e ....•

. "" ,),-.' -';", se'mpré no mez de dezembro. e sao Intransfenvels." .
',.:''...., ::. '88 ':As\1icenças deverão ser ,'impetradns ao' presidente .,•.. ;..

.~ .... ":~":~dacàmara.com'recursopar.aacamara.'." ....•. ~
".~~,:~.;/~'89.Tódõ' aquelle'que iql'ringir estas postura~ pa.i~'ar~a ,-'}
_.. ' ,,: '.'. ::.,I',multa corresp()nte a 3.• parte do respectIvo lmpos- .. '
.,~" ,~,:--:~>,:.•L to/sei Ivo os casos especificados nestas posturas, não :'. '.',_.

. -:,~:. ....~,.e'x~edeqdo de 30~ a 601';000, . , .... . .••.

"rOlro Liv PARTE 1.'
".' :'~":-."")- ..



. '.:. '.i .:.l.' ,.~ < , ;~'ti;1~(ldlti~o>' :.,--.,' . o: .. ~""f,.t~).
• • ,<lo ,

Ir' ~.""-', f .: I.", '",. ":,-1 . ")~ ... t -l • .',' .;; ••.•h •

'Art. LO São armas prohibidas: facas, facões, pu':,"
nh'aes;' canivetes apunhal<ldos~'sovelões, estoques e todo
instru mento perfnrante ou de &,ume; pistolas, garruchas,
rewol ver, chicotes com 'cabo ae ferro e foucinhas .• ' -'S LO São permilt.iLlas. ás autorid'ades, prbcurad9res'
da'!camara, fiscaes/meirinh'ós', carreiros, trop'eiros,'tra-

~. balbodores, viajantes,"no lexercicio de suas profissÇ)es, 'as
armas 'OU ferramentas lIe que precisarem.' .'.'
'. S 2.0 Os que não estiverem comprehendidos nésta
excepção e andarem armados dentro desta 'cidade paga-
rão a niulla de 30", além de perderem as ul'mas,que.fica-
rão perteccendo á cama ra. ' - ,. •.

Arl. 2.o E' prohibido .negocia r com escravos,' com- ,
prando-Ihes generos sem previalic~nça de seu senhor:
multa. de ,4:;; sobre o comprador. . ,,".l,
;. Al't::3.0. E' próhibido aos negociantes corisorva~m

as pàrtas de seus negocios abertas._depois das 10 horas
dà.'noite': :multa,de,10~ de cada noite 'e o dobro na rein-
.cidencia.;, ..t:'.;.;;,.... . ,-:' .- .,' '.' '. '''.'

',_ ' : .:,.S r.~.J-;~~.xc~pt~ii.r,~.:s.e::.a~.pharJn~cias "e' ;~,ot~\sr ~.ãl?):
,.:havendo.nestes'r.eunlOe:;.que-laçam algazarra é ..1Ocom-

t:-. ~ inô~em: ó' publ.ic'à;' fiéárido S!'lUS pro'prietar:,ios.süjeHqs ':ás:
, :._ mesmas' penas, q':lantio'não observem a tohdiç'ào'eslàbe-' .

" " .lecidir'''oesta'excep'çao.'''''- ' .. -._>~.,: "- ~.: :'~ ... - - ,'<-t-
•• :.., .•••• r~ -. A~~.fO,r...E:pr.o~il)jt(o ',o'fa,briéo dfv~nhos a'~ti~~}àes". '< .~.
,1- .';':_ ou ~e q~alq~er' ?ep.!da q~e,se :lhe dê o nO,I~18.dev~gno;. ~ ..
~ { semdeslO'nar de que é felto: 'rilU!la rIe 30~. - .'.; .' "\,~.. ,. ''';'.-
. "_.£' . ~ 1ÀrL..l?5.0':-Aér~~:.odo",a'h. 9,0diga::sé::o"proéüradôr'da~' . ~
'~ -: cámara perciirrerá'.o .•:inuniéipio,depois ';.de ,~énciâo 'o '." ~...-
;",.~f.:< prazorharcado.óóa~l.~3'I'oeste addilivoj: ,il_:Tj, , : .. ..,
r> )o;cr :. ':'{:íArt:;6:0..~AÇ! ,1ir.l.:ll~ll~.~p0s.tu~!1s~~.I;l.I}ic.ipaef?>cf?res-:~
...;:~ . ,sbem~:~I~..:.'~9.p.~clall.~~~~~r~,meta.d~.,ç,,!s.:m.~\I,'. dl~"Y~lP~dr~.'::'

•••.•+ "'. alXo, que por e e lorem Impostas, e paga e o mu la o li,i'~'sem"acçãó cte.'êxecucãõ:.... :-' ., '.' .' ~: ," ' ':- . I

,.,.:;;.....>:.....;,Art" 7."-. iÂo..a'rt..739diga-se:1 .todas as pessoàs que' ,,' ..:~
.i . ~ I.põss~i.re~., p?e'dias'. ,?és~.á'éida~e,,'~ãotam tie!llóprig:a'd~s a ,
.1, ':' '.olear suas. portas ,eJanellas, sob .as penas -ao' mesmo ar-' '. ,"-
. ,:.-.~ tigo (sal vo caso de pobreza. que' igiposs.ibilite seus 'donos}.>"." •

. _..~;..-;.;.. ~Ai't:'8.0: Ao art., 4.8'accrescenta7se: ú'S.calaculubas;' ,
~;":;:':'" 'e tumülos.existélites no' aCLUal',ce'miLerio. desta. cidade ".
;:~'-"'~';' gi)iárãi) ,ainda por Cinco' ahnQs isen'ç<io dê' qüàlquer.pà-'
.,::.',:... ' gamimto;'findoeste prazo, fic~rão ~ujei~o5 á mesma. taxa,

-',' r" " .-
;..... ;' .. TO~IO LIV PAlITE L"
. "-:. I



'.'-

;

'"" •••• "'r" •• :"

F. N. 19. ': . ::7"86~'~ .
~. •. . .

" ;t:: 'Arl. '18 ... Aq~eJl~s quetir~.r~m ia .pêa,~das ..cB,br~.s.~<.
cam.sujeitos á'l!1ult~.de.5,~OOO",J. ~ ' ':, '. . .. ,',1 ~
.... ArL. 19 F~a rovogado o ~ 5..•.,dq.a~1. 179., . ". .'

Art. 20, ÁOS 14.do arL.,l79 acres!?~nt~-se': officlllas
de ferradores.. "1 '. , , .' .:', , .

'.: 'Art. 21. 'Lice'ri.ç~paraabrif'hot~l'jçcasas de 'dar
,co.medoor~as,resta urant, .ou:'p.ar?, co~t.~nt~{lr:ai't~l-;~?t ~~t~f
mIl réIS: .. , r .. I' .",.! '.•.' , .•... ;

:Art. 22. Ao 9 23 do ~rt. 179 diga~~'~: De'c~da"vaocoa
'de leite nesLa cidade, sem excepluar nenhuma, dous Iml

-.. réis,'quer paste oú não no logradoul'? desta ci~ade,b£ls.lan-.
do que estejam fechadas dentro da CIdade.e seJuma9uI or-
denuadas; ficando ainda seus donos obngados á ltl!1peza
das porLas Lodosos dias, a fechai-as no 'pateo nos diaS de,
restas e a garantir sua 'rnansidão. '.' ." : >-
'. ~Arl. 23. Fica tarhbem sujeito ao' mesmo Imptlsto .

de 2~000 por cabeça todo o gado solteiro que pastar
I .,dentro do logradouro desla cidade. . . ;.. . . ... o
. '.ArV2.LReforma ü 9 16 do art. 179 pelo .segumte :

, , ' '9 1.0".De cada carro ou c~rroça, existente;.neSle mu-
'nicipio;'sejar:n ou não' de. aluguel,se.cobrará an~ualrne.n-.:
. te 5~000de hcénça: _ 1.;',. f;'Il.,~' ~.o ,'1:, , : I.' ~"l; o.: l~'..

. ,.,,:, 1;'9'2.0. De cada car-ro.ón.carroçü'que.vier'B,est'.l.,Cl,
..,..-;: '~- dade à seu. múniCipio. c.om' cargas. a entregar s~..~obrará .
.. o 'de cada vez 1~500.. ~. i' ",' -. / •• ',' '" .;V"! I -

.~ . '.. ""!9 3.~"•.p~c~.ci~: '.carJo. plf. ~a~roça) !lua, :lI:OUXe,r(;,
. -':,- sal pa~a v!3nd~r ?I,l ,!3I1~r.ega.r. se.~•.cQbxar.~ :.1~~Olq.•,~~;:
-'.' .<. cada.,ve,z. ", .), ..... :". " ;.: ~"J"~' f:.j., 1I •

T~~ ','S,4.0~ I1e cad,! ~~rro,Ou ~arroça!queo.trf>u;~f./quah.
,':;<. quer genero para' v~qder, qaoe?peclficé;\?,~,. Il.?s"P1~~-.,
.,' " gra phos anleCf}~e,nt~,s,se co.~rará !:;QºO_de,~ad~,:vez~o'
';.' .1 <I.S 5.° 'Ficam ise~to.s ',da cont.nb~lç~~. mqrqada ;nos
' ... ;. SS 2.~, 3.• e 4.• os q~~:pagam a llCe.n.ça.~nnual.d~ 5;';0"~.
.;. -. ". '9 6.•: Tambem são .~?e!1tos,dq, ~mP.?,s.to,?~5~go9.ps
,.~~,. .carros dos faz~ndeiros que paga.rI! O!'l~PO~tO ~untc.lp~l
'.:" ,- sobre .engenho~, I,llas, fiÇ!1I'fl.iiuJelt~s._!l,p!-';gar'.a,:~o.nlrI-
,:{:, -: _ buição marcada.nos SS 2.:, 3.• e hO, q~ando ep.~r~r~~ com
. . geQeros nesta cIqade.'~'- -r. .. , .. , ..:;." , '.'~ '.

':'. ~',"'~ 7.° :.Os que possUlr~m mais 4e_.ur~ ~a~r? ,5.9. pa-;
. •. ,.... r.garão o imposto de'S1';OgO~o~re umocarfo. " , ' ," , , :
c'.' :,' - ' ,'. :Art. 25. Ao S 36do art. 179. diga-se: de caqa ~nge-..
.. ",'.=f;:' p.ho-.que fabricar 'assu.cilr e. aguardenle,,,movId~ por
\. ,agua, vapor ou força ammnda, 10.)... '.' ". .' ,"
. . ,'," Art. 26. Ao S 38 do art. 179 dIga-se: de ~ada bar:-

"I.:' . " .. " ..' ..
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~~~:~_.;- • j'~ ~;1 .

, ; .~~;'.e condiç?ês do art. 49 e seusopn ragra Phos~ caso queiram
. • >' os,. dono:s d?s mesmos contIn lia rem na sua conservação.

~.~:..Art. ~.o 'AtüXiJ."ge que râ!a.o'art.49serácObrada I:'
p~lo pr~sldeute da carnara, no acto de cónceder a licen- ' "
ça, Com .approvaç;io do parocho para a edificação de ca~' .
lacumba .ou tumulo. '.' o' ' .. ,"'}"t. . ~'... i I. t'. ~. . i" I . • I 'b ~. t..... . I

. '.:',Esta Ii~p.'nçasel'á reqúúidá e'làvrada na' mesm; pé-
tll;;aq, d~P9Is,d.e ,paga. a laxa correspondente ao numeró
de anno.s, e sera registrada em um livro só para .esse .
fim d!3~Ltnado,e pagará mais o peticio'nario dous mil réis'(...:;.' . de reglslro ao secreta rio

:~~'-',. J - •. ~Findo,'-.oprazo requerld9, pOderá o peticionario 'oú:~
" , ; qualqu~r parente Jo morLQsepultado na caLacumba' ou'
~•.i .~.~.. tUldulo requerer novo prazo, pagando nova taxa

. 'i\rt. tO. oOsoproducLos .dessas .licellças serão appfi-
cad . em prImeIro logar na conservaçcl0 do cemiLerio o
e .~..e~cedenle ficará füzentlo pa rLe:díi renda municipal: .' ~.
• '-.'ArL. I t. Nas freguezias onde se c'obrar a taxa do' ' ',,'.

B rt. f~ e seus. paragra phos, pura 'aobote~ção da 'licença
no ql:SP5~s~0do arL. 48 das ~qsLurasmuntclpaes. será essa' _,
t.axa appllca~~ ~a conservação .dos cemiterios das mes-".
~.as tr!g~e;Z,taos,oe 'o e,xeed~n.Le'ficará .fazendo p~rte da _
.r.end!l mUlllclpal. ..... 'I', ~I':O' :"~'. , ..•• : .0.

0
"... " •

• I" _" 1) .~. '. "':. ~"... l :,' ,) I r' . -: . ,.;, <\lo, •.

;'~ "",_.~rt.. I~.. Ficam. revogados os .arts. ,si'~ 5'2 dâs pos_'o
',!; tu,r~.~mUp.ICIpa~s, e ta.l!lbem o a rt. 181. . . ; . I ./ .• : •

o ~~ .Art. .t.3• , FIca revogado o art. 62, quanto ao numero ~_
' .. ;,;,"deoporcÇls,fica~do,em seu inteiro vi,g-oro que dis'põe re~: ~o

~ 1~t1val,n~p!e~ lrrn~ez~ dos pateos e .á.rigorosa observan- (.
. c!a da~.:r~gra.s,byglentcas e multa estabelecida.' " . ~

..' .: : A'rt. 14: Pica "revogàdo o út. 83<. . , . . '\',
J .} • , •• : •••••••• ~' \ . -t- . . r .' ~ J
' " '.• ~". ~,:t. '15; ~:E' pro~ibido aos negociantes venderem' aos~ '( .....
'" menol'es'de.t6 annos ruO?o,'charutós, ciO'arros êachim-.'~
...•....bos :~m..ul~,a.':de.!O~OOOcada' 'vez,' e 'o"dobro"n~z'reinc'é~' .:"

,dencla .. ": . '. . - ~ . i. '.; ;•.• ',.;;. ". '- "f:.;t;. ...• 1 •.•. ,... • o,"~ •• - " "' •• e
.• ~{~X:ot.L6:.'~A9.axt:' 1O~;ac,rescente-se: Fica 'tambem.'.
. p.~9,h~!;Mo.,,!-ndar~rn,~0It9s_nas ruas destá ;cidade 'e's'eu's''-'J
' .arrabalâescarnelros'e egoas .. '-;\ t, ,:: ....,.~o: '.~ ,'! ~ ~~.',

,. -. ,{", A,rt. '17~~"As:~abras destinadas aJarÍÍan-ienia'ro::criari~ -.
ç'a's"pQ~e~ãoand~r nãs rria:s,esL~.n(h'peadas.:rnás pa'''',!-rão,,~'
.d~ I,IÇ,~,?Ç~.5;'jOOOpor cada 1.!-ma,obrlgando-se'slms donos-:.
ao~preJu(~()~ que ellas derert:! ,a ljualquer halJitanteaes- ....

',~.,'. ta 'CIdade;' nao podendo' re~lamar o valor' da cabra"quan-" .. "
l, -:':',do despead? entre nos qUIQtaes e ahi seja morLa pelo ' ..
:. '. '. p~no do qUlIltal. , " . . \ ;_:

.. - '.'"



.'

....
?lO di~ do [~9i.'q~.f~y~rpirq, ~R~,p~nl\íd~,!p,agaJ,e,m.in~i's'.'~~,;'.,:"
09:10 n? pr.lmelro ,trimestre, ql1e,qe~or~e~ de.P9Is,d;e fiq4? .~~. ,
o PI'~ZOmarcado, ~,o 40brp"drPf>is,q~ ..v~!1~.e.r.o 2 .• t.rl~" .;"
l1'!e~tre, podendo, o procÍlraaor ;~~.t~~ ,da '~.op~al1çlrJ~7 '., .~.

,dlclal.,. .".," ',." . ,,' ... /' .....
", A rt. .32 •. O.p~o~u'r.~dÇlr'::~mxa r~ ~a \pqç~~'..d~ C!l'S~~~. .

c.amara ,e na P?rJa:~1~ ~g.r.ega:m?trlz.,a:.l1s~<l:ll~,y"tQq!l?:a,~,'
pe~~9as de.st.atreguezla; que. estiil?'o.b.ngl;ldos'i1,pag~.rI,!e9to
de Imposto, declarando a ,lOdustníl, profissão que exer-
cem e a importnncià'il 'que estão,ob'riga'das á.'p'àgar;'e'riá
mesma lista transcreverá' o disposto no art. ,31 deste ad:'
rl,itivo. ,Ma.ndará li.~tas,.par.cia~s ,aos, juiz,es. de. P~.~ das
freguez.las"concebldas nos mesmos termos, para ser.em
affixadas na porta da matriz das mesmas freguezias àté' ,
o dia 7 de janeiro: . .r" "'-,,"~' ' .
. . Ar~, 33.. Os' contribuintes são .obrigados a requerer

suas licenças dentro do prazo marcado no arl. ...31
dest(3additivo.para continuarem a ter seus negocios aber- '

. " tos, e para abrirem novQs.poder~o.requerer em qualquer

.r'~' t~.mt?0:ln;'1',. I, .h (t.;:' ".,.,.... .. ,.,•. -,.... .•. .
" "r.;;: . . ( .t\.pr\35entadaa 'petiçao' g,9. pre.~ip.~h,t.e:Hll~ç,aJPa~~,..~~~.á

" .,\,.dcspachad?,mandando passar a !Ice.nça requenda,é1epOls'
, ,1~ '. ,'_ rle.p.az~s. ,~~:,dit.~.i.~os'~nmn ipip~~s;''ger!les. 'ê 'provi~ciaes:
';.;:-> " ~,UpetlC!ol)a.r~o:aJunt~ra .9s t~~oe~. aÇl.re,q?ertmenl? ~es,- .
. . ; .; pachado. e' lev:arã. ao secreta no que;;á VIsta dos 'dlreltos , .

pazq?, la vrnr~:'iiir: !'J1'esma:pelição:.lU;çença,' qu'e ser~ ru- .
, bncada' pelo presidente -da. camara~.,.J1: I..•.ti;.,;.:;;.. '
• o, r.,~,r •. i ulf'" Ire {~.:.' ,._ •• "' •.•.•• r t • '1 11 I " -\

Art. ,3h' I!~~~(I!t~:;.~~:~~~d~~p~~,iç?~J,~eu~,\E9gtrario.
• f". ;~~"I~f;~:Jt~:!!_,'.t~ .L, ~:.;::;.~;...•. (;i- ,{Ir,,;

. ~', ;. , '. ? • ":,:.~:'~~~~;<:::~.':,::;.::~~,i,.~tI,;~~:~r:;:':~~.~'.
I.'....: " .' RESOLUÇÃO.N..3.556'~'DE 5:DE'O,UTUBRO'DE1881
:,,#,.:.~-,••..•.. (.~; .• t '. .~.~ •• "; "'~J :..'•.•........;1) ':t,.r ,.:.~_h.!.'H.: ,'. ,
:. ': ".: i\:pprov a a.t!1b~lIa pa~a a ..cóbra:n~a de ímpo,stos .~o 'munIcípio' de ; <.i,

•. ' ".;.;. J Theophtlo Ottom, .~ : TI (1 / :•••• iÇPI. :","-:': . f., "I "" í ' .-, i:'t
.::.":. ,~~':,,,~,.O DI'~~Luiz"Eugé1íiôf Horta :B'aír'dosa.;:p'j~~iâéhí~:da:'-' ~t;
. :~.>;fo:;, '~:~provincia de Minãs Geráes : Faço sahel'.a tô'dôs"ós seus .:...,.~i.-1-:::c.' ~~.l?Hantes,.q'ue ~~:assêifib l~~ le!5~s!.~ti~à'pr~'yi.ncia ~;'sobre: ~....' ': ....
;'t<';;':f .• ' 'propostl\ 'qa parq,~~~:....w~PI~!P~.ltge~~~~eop~il!9,'9ll~n!,.,de-' . :.
' .. _ .., '. '.cretou;a resoluçao segulOte: .~"~,,:,,.,,.•.,.! ~" .. o'. .' .: .~.

'r-;/ :'~...":"I',.~rJ.• u~i.é,9~... ~~~~M~v~da â;1ab~ll,a pa~~;fç9.bra'riça,
,.:"f~" _- de,lmp~st~s no ml.!nlç,lp~,Ode Theophlll? 9.tt?~~;'que l!- ~s~a -
• '.Jysp.luçaoacompanha j revogadas as dlSposIçoes em con-. ""

,.'/,-:.; ;>"."tr~rlO: ' .. ,. ,'., ..... ' .;.,. , . -,,'
.' .; ...•..•_.:l . ~J ~ I •• ~ • • .'
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• -.'.,'. N, 19, , __',':':::'::':';~8~1-:-'- , '. /. ,

- cavaUlnhos e:màglc'às, de que au'firam lrú..l. '.
ero, por Qoife,. ' ,'. -' ';,"::~',:- _;";' ~.l~ ' -: .2O~OOO

51 De.cAda 'boteqUIm 011 b_arraeaS'"para'ven-
. derem bebidas al~oolicas;' em festéjos ou

reuniões. ,. , ' .• , '.o' .,,~', ;. , ". ,'.' 5~OOO
58 De cada um rancho de tropa ou "hite'n'den- .~

cia particular, "nesta cidade, ,. : ' ..Lf' ~'.' .20t\OOO
59 De cada rancho de tropa nas :'estrádas'.~ '.

" '. e .póvoações,.-, •. , '. • '.' :,! .... ." '~3000
60 De cada 'p,)rtar1or de realejos ou outro qual':'

quer'divertim.ento;de'que re~eb.ain'p~g-a ,.',: 5,.,000
61 Deeadá engenho de serra mOVIdopor ngua, "{~OljOOO
62 De: cada um cargueiro vindo. :d~ fóra do ,.

- ." município com aguardente .. , -.' ~ " . l~OOO
'63 De cada 15kilos de fumo ia bricado' no 'mu- .

nicipio, 100rS.;e sendo de fóra do'municipio' ;';200
tl-i De cada meio de solla curtido no munici-

pio; 100 réis, e de ,fóra 'do' municipio ..... ;.::. :~200
65 De cadaengenbo 'de. fürro ou 'de madel ra': .

mov~do "por agua.:i• • :~ , .'•.•. ~.:. ,'I0~000
J" • (que.f~brlCar aguardente},.. . '. ':'. t", '.... .

. :':-', 68 'Qe-dii'ci,Cêri;;'êiib'o-'de'madei~a"mo'vidó"'põr .."i"" ~. ' •• ' ••

~.;. ....~ ....bols'ê.Q1Ie.ía~i'iéar'.'agüa:rdé~'te.":.\ :':;.:.:,:.:<,:"5t\OOO' .
,';: f ..•."\167, De cada -engenho 'que someille. fabrIcar ,,' , ,. .

. " , " .~as's6éà'r'(iu 'ra'R~'áuras, "; .,: .. ~'. . ; ..:':: .' .. ~~OOO
' . ':68 D'e~aferiçã()i:le'pe:Sb's:poÍ'~todos •• ':J' : r l~Oí)O

( 69 De cada medilla linear: , • .., l. t •• ' • (;. ,"", 1;)000
70 De cada medida de capl)cidade para seccos ::,I~OOO
,71 De cada' medidíl. paraliquidos. • ._:.", ,1"000

, r 72,De.'ca"dàlirêvistarfeíta 'anmialmente JpelóU:..l:-; "
~ ~ '.' " I -; ,,:.procur~ado.rr . I .• ' ~; • • ,~ .'•• :: ." :( •••• 1 ••~~99.~..1- ; "

~.. 73"Oé'qualquer Hce~ça não especific~~a:,J~,'.i"('.2"bbO .'",~-""'/',- n De cada titulo óudlploma que Se.feglstra~ 'lo •
", • ,- l' .•.•• _••• , '("'1 ": J' .,.. 1 'l"'" "'1 ,ld.l 000;h',' - (•. 1,' . "-na'camara'" , .~- -o. , /" ... _.... .. .. 2~ \
~....•..;;..~i.'..,'"Excépiuiújf~s'~".nk"ê~a'rt'as'dé:õatu'r~li~ação':!'.'" : t';
'£:~:.. "-. '. 'que"serãôregistrad'as 'gratliitiuiledtê.l ;'. <.. }I~ •• ,.:.', ••
.•~ ,,", .~\.: " •• { .•• "fj-' r- Õ J'i.t +;( '.1 I ~f~- ';'

: :;<t' .:' ", 1õ'De'eâda"rriasca'te- aeTazen'c1ás,;armar!{Ihos' '. '_'..
~'V'." ':' •.. e outros não especificados, : '.•. '1O~OOO5:~<:~'~'i'~~..p:é/ ~~da.."~~s~a't~'-,de.ouro;:"práta;' .J~.iIlT,le ~::.~ro • • ,.;:

,t: '~:-:;l.", : pe~raspreclOsas.",,_, , .. -, .'. I' •..• 20-;'o.O~._.";
" /'':''~";''''---.17~Ao. secretario. da. camllra . se' pagará os .'

~. :~ ..•.... '.' ."e'molumentos do'artigo 146 'da .resolução •
~i-~:. n. 3091de 1 de novembro de: 1882,cómã, .

,







{
-;:.. -

DOPAGAMENTO DELICENÇASE IMPOSTOS'", o',;
•..••. " •• '..... •. •..•..•. - :\"~'.:.:.;~ J.. l' I \-'.,;:

..' "':'.- Arl. ,16.- ...0 pa~amento ,de qualquer"licença devera :~'
,::';.:r;~, ..ser feita no ncto de Im-petral-a,'e o elo imposto annual,c!en- ' .

5,; .,t.;'. ,+.tro da prazo de 3 mezes, c~mtados da.data\lo lánçam'êhta ....
,", :. ,~" 'nó. livro especial, de.que trata o S V da art. í4, incórl'en:
.;: .. ;/=)lo'os collectados na multa de mai~ a 3.• pade dO.i,?lpos-:. '~:"

,"~:: o:. ,.. to, findo o prazo, ;'."" :.:' './ ';<'. 1"•••• ,

...l,; ;.~":',, ~ ~.'~ C. Os que,deQol5 \ do Jançlfmento, obtiverem h-.. I

.~t',t... ,'C' -:i'~eºça',p~rª qualquer' objectaou ,fim d~têrmina.do ,nas' ".'';''
... ~.. ,. '; 'posturas, não ficamise'ntos de pagar o respectivo ilI!pos:.._ ... , ,
r.J<" .,,; ••••• : • ''''. ; - .'. ( . ~ .,... \ • • / :-t .• "-f. ••

, , TO~IO !..IV'PARTE 1." .' . ,

~~ .•• )o

,,'

. ';-'>}8i~:::?~'" .
o,s~crelario, 30 dias antes da ullima sessão ordinaria ~m' ,
c!ld~ anllo financeil'o, 'organisará um lançu'ínenlü'ini-' -. ,;;': ..
nucloso e exacto de todos os contribuintes do lllunicipio,
C?nlen~io o nome dos c?llectado~, ~ abjecto ~ imporlan-
Cla do. Imposto, .e, depOIS de conlertl-o com os Ianliame,n-,

. tos feitos proximamente p~l~ collectar, municipal, 'o •
. apresenlam á camara na 1.. (lIa da sua ultima ~essão or-

dmaria do mesmo anno. :
S 1.. Julgada exaclo e assi~nado' o lançamento por

.tod.os os rn~mbros pres~ntes, sera transcripto pelo secre-
larlO, no lIvro respectIvo, aberto, numerado e rubrica;
do, pelo presidente da camara. , .' .. ','
, . S 2.• Feito o laf!çament~ ou transcripçao, o sede-
t~I'IO, dentr~ de 3~ diaS depOIS da ultima sessão ordina- . _ '
rIa, remettera COpIa, l'ubrlcada pelo J?residente; ao pro- ,""
curadol', para proceder á, cobrança do Imposto. .', ~ ,"l,
. S 3.. Para.o fim deter.mi~ad9 neste nrtig.o, a camu- I '•• '
ra, por seu preSIdente, atliclara na sua penultllna sessiio
ol'dinaria ao collector r.nunicipal,.solicitando o seu con-
curso para o prompto e exacto'lanç'amento.

~ 4.. Da indevida inclusão. e excesso de' contribui':"
, ção no lançamento, paderão os colleclados recorrer f

.' camara, instr~indo. as. suas' reclamações ,com os docu-
.'mentos que jlJ.lgn.'rem..a bem de ,seu direito.; .,,' . ~ ':,'

'5,..:~.'r ':,r.- i:,,".,Arl. 1,5.', No'liv.~o, de que tra.ta o,S l'.,dp artigi:> an-
~.'''''''.::~'.•." tecedenle, 'em :segUlda: ao lançamento, far-se-ha' carga
:"'7'\ ' ~: ,ao pracurador das 'multas impostos nu decurso do anno,'"
. :.:.~...>;- inClusive llS dojury, para isso .scientificac\o, ou;üvisa:"

::-'~.,., .~ ',;do o, secretario, que, na fórma e prazo .do ~ 2.• do mes- '
, ", ~ ',' ... :ma artigo, remellerá a competf3ute coQia ao procurador, ,'.
<. ~ '.::.'- ",' para procesler á cabrança amigavel ,õ'u judicial: ~, ' .'.

"J .-:. •• -... ~.h (I . • - ~ •..• . ....; ..•• '.
.,. . - CAPITULO II .

~ I ~ • • '",

, .•..:t'), ~

'.1 .~;>;.i,:~.:,~~:} .,:r~:~".': "r 1.;'....,< ':. t....~~.•.,*'.
, '~i".. " ~~.,-'87.2 .,.. ~: . ...... : ~"';

.,..' -;. ;. ~.~v _ ~.:..,.. - I. -.... '., ~ ~".' 't' .

~iid~i~iii);riú1tide"3u~000 e o' dtipl~~ nas re'incÍdénéia~' .. ~~.~t :I~
,~'.Are 10:: 'E;' prohibido ':'.' " <.r~,"'" '.' .', ,:.'." ;, .~:,
A.~ '1."" <Tirar esmolas com bandeira' ou outro qual- . -"
quer' 'emblema" :.religioso~ . sobre qualquer in vocação:
multli.de20~000 eo duplo nas ~eincide,ncias., (Revogado
o'àrt,. 58). ' ',' , . '.'

,.'~ .2,~ ' 'Fazer rifas de quaesquer objectQs ou
multa .de 30~000 e o duplo nas reincidencias,
. , :~. 3 .• :'.'Dirigir:c~rrus 'e 'c~rretões: .so~re .os
nafrente das casas : multa de 2:t)000. " ...'

'. :": .' .: CAPÍTULO lI' ";".,' '..). .' .; •• .: 11: .:...... ,.; , 1: _ . J

," 'Art. ,11: Todos osproprietarios' de predios silua-,.,' ~
dos no recinto da Cidade, que ainda não tirerem calçado ", ~.•~
ourep,!-rado' as suas-frentes,'serão,a,visados pelo fiscal,' "li;

para o 'fazerem'rlent.rode,3' mezes,'com pedras gue pres- .•, ~ : '.":'
tem'commodo passeIo :':m~lta .de ,,20;)000 e pena de s~ . ~ . '1'

maildar 'fazer a calçada ou reparo, á sua custa', findo 0',' ",,::.
pniz(l determinaddo. ,!. ", '.' :.', f" '. . •••.

, Esta disposição, porem, não é extensiva ao proprieta-',-
rio "de tal,sorte:indigente; que nãú possa fazer' a sua ca 1- ,'"
,çada :O!l reparoda.mesma, ~a~o em que a camara m.a~< ~.;
dará fazer a obra. !,' ,;. -.,., . ,r.••,,'., ~;''''';,

i;uroArt 12.') ~Para"oJldl' determinado no..,art.',antecedbn-' ,
te;' carisidera'm-se recinto ou. área dá i,cidadoos :actu.ae's
erruamimtós':'igue: itém 1~1)or:limites' da :Iado ;da '1rüa d~
Olariai.aportmra,da.casa. de,~lanael ~e '.Oli veil'a ,:~.S6u,:
za; da ',Vau---:-assú,' a ponte sobre o ribeirão. do 'mesmo
nome, ',e da rua da Praia,; a ponte sobre o riO. :Piranga e ••.
porteira ,denominada do Eh'genho. ..' ' : ',-:...
" I Arl. 13. Os edificios,')'muras,~ obras OU . casas, ou ;-
parte delles, que am'eaçárem iúina; de que póssa resultar,
damno ao publico ou.aos par,ticulares/serãó desfeiLos~9u
reed ifi9ados; ,de maneir.~ ~ue,cesse"q;, p,erigo. ~,: ': .• ;..::~
. n ;,~:, 1.." ;l'A',0~.rig~ç4oAê;d~:5faze.r o,u ~eedi.fica r • .9 !!-,_c99
ce,r~aXtli[lÇ,urpbe<,a!?.,hab,i,tilp.te;~)~,WOPf!E3.tano da, ca,s~,~
'aos "procuradares deste." .•": .', "'. '. :." '''~: . \~.YJ I

J..- g ..2.~;iPara-.isso, ú)ls,~a.l..assi O't:laráterma, razoa ~~~;>
se/a juizo"~e,p.er,i~!ls, pã9..,pua~rJlel,llora~-se? ste~a,h,ç.~Ç)~
será t:sta.felt":;lmm~dla~amente.á custa' do. prap~letarlp--!
quandoip.or sl.n,ãp la,çr~'e..nãq. for,em,~utp.~.le"nte~...os};m~
t~Ei.ae~j/£"~'1:;fJ~-!"L_.:;~I~\. q'.' ..~::"~~;..':l~';'I>f i:~:'~~' "t:r ~'.'~-~:::--'~~r:tf~"t-~
,~ .\" j, •..••••r., r,,_ 'd ,;.TITULO 111",/,,;."" ," .;,\.'

, •.'••. ffF:--:.t<!,.1!Vo •••- .....-- •.;'._:!rJ ..> , "f'~, ":.. •• ': t •••• _~~--.'-.:~~ ••~ ..•

'.':r."~. !": ...\."l.,,;-~.n. CAPITULO,I,,; ,,:',' 'J,.~~l;;,
,~ "~.::. ,\,.~,,"_."H ; ",.:. .t. . _ ._..... :..•:_,

: D1S~OSIçaEsC.0MYUNSAOSECRETARIOEPROCURA~Or.?.lC;\.M~~,
"",k A'rt.~.t4. ,O procurador 'da camara, de'accordo'ê,om

I" -~.. ~~ •• - ~, •• ',~.. • J:~. ' .
."'':;.,.:..,...;....,.. ".7i~.t~.:::...._<'* .. ! .t 5 -:r" ,. t.
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Instr'ueções de'21 de Nc)veinbro' de 1887:

O l?r. presidente-da provincia, para execução do ~ 17 do art:
6.' da leI n. 3!~1de 26 de Setembro do corrent6 ao no, determ ina
que no exerclClO do e~pr.ego .de o.rn~ial maior _da sec~etaria '10 go-
verno, creado, ptlla clta~a dlspr)5Jçà~, se observem as seguinles

INSTRUCÇÕES.
Ar't: l.~ 1néilmbe ao oficial maior:

" .~;V Substituir o seCretario da provincia. em todis as suas
fartas e Impedimenlos .• ' . '. . . .
.' , ~.2,~:Aúxjlial~d n:a direcção dos"trabálhÓ's da sec~etaria~ é'uin:~'". •
pnnoo e .fazend') cumprir as suas ordens. - '.,: ' •.. ";-

,~3.' £ri"ce/ra(o põii(~ .dàs:eíiJpregados .Ias secções. As hor;Ís ,,: -,'
1I~!lrcadas no .regu!a,lJ1ell1on. 82., . ..:'. , .".; .. _ t',
. .' ~ 4.'. Orga.n,l~ara fúlha rle pag'alJ1ento' Jo'peesôar da secrêta-. ""

fia. seg:undo as. notas .dq,.livro do pontr), para ser" assignada pelo .•
secretario e enVIada á dJrJ:lctoria de fazenda
'. ~;~5,': :\lánle.r ~a ordem dos trabalhos, 'vigian"do que os' em. "-

pregados,seJam .asslduos, e não se distraiam do servi~o, .' 'I •

• :<:" '. :"'~ ?,~..Di~tri~ui.~ o e'xpedier!le ,p~las secções, conforme' as'ma-'. ~ -. ".:<. ,.,
~ 'l" terias, .podendo reservar, para SI aquelle que 'lhe for, especialmen le '. -
'7' '., get!lrmlnlldo, pdo secretario;---, . . . ""'. I •.'

.~o ;': _~:..:~_!.~fÇonferir •. p~r~ .q~~sejain'pres'enl~.~ 'á().s.e~retario,. t~~os "c' /

" .~. _ .os actos. qu~ devam s~r .asslgnatlos pela. presldencla ou pelo 'mes~ o,, •

r •• '~_ mo, secretarIO. '_" ' '. . . , : '..• " I; r •• "

. :': ,~_",~8.', Nritàr; ou.' fiúêi- ,notá'r'chroMlogiêamé-nle, em "Iivro' es-
.... "", .~" ptlCJal, que se~~: o protocol1o ger~l,"todos' os papeis. queentra'rem '
, '.: - p~ra. a ~ecretafla "do)governo, .<':,010. ~g necessarias observ3?ões de
;.'" ,~- .' d~~rlbll:lç~ge, d..~~t!r,9..d,?~.~esJ!l?s, papeis;.,. .' _ . ,,'

"1 ' ~ 9,' fa~er "!~umerar; e.m,lIvr~ pr.opr.IO,.lo,dos ÕS ofii:ia'e'Sd.i~i. ,
", ...:.gldo~ aos mlOlsterlOs, r~parllço~s. publicas,' corporações; et.:.; no-' . -

• : ;::~-..-. ~ando o tr~nsurnpto de .cada um delleso • _
- ". . ~ lOo~..":Examil1~,r,e,!iar parece,r s~b.re todas as questões, que

,. . tenham ~tl ser resol ndas pela presHlencla, depois que forem igual-
.. _ ,mente Informadas pelas secções,.
'.•. " . ~ ~ 11,' Fi3~alisar ~ 'escrip-turá-~io, dos IiVros'a cargo dai

. "
- ",,-.,.

•.\ •..

annual ' dentro do referido prazo.' r.1Zendo-se nesta. '.
rte' o c~inpetente additamento ao lançament9. _

S '2.' A cobrança dos impostos e mult.às, quando ~1l0
verifique amiO'avelmente, será executivamente feita,
fórma rias leis e'posturas em vigol', revogados ús arts.
e151 da resulução alterada.. '
, " \ TITULO 'IV

, CAPITULO UNICO
ÚL. '11. .~ camar; mun'icipal fica autol"isada a 'co-, .

ar mais os seguintes impostos,: _
S L' De eada moinho da cidade, povoaçoes e seus

burbios, que sómente der para o consumo de seu pro-
ietario, 3~000, alterado assim 09 1.0 dn art. 1.' da re-
lução n. 3015 rle 7 de novembro de 1882.
,S 2.° . De. cil,da esc'r.iptor!o -de ad,vogaclo,

nsullorlO medICO OU'ClrurO'ICO o • •• .,' lÓ:t\OOO
S 3.° De cada cartorio de tabellião ou es- .

'vãodei civel,escriv:ão de orphãos e a.~sentes, ..
; sendo ao primeiro ann~xo o re.glstro de •

ypothecaso _,','. _ '_' • ';':, •• ' _.' 0'-'.0 '. : 1;>1\1000
'SY4.~ .Do'escrlvao do JUIZOde paz e sub- . ' .

lelJ'ado,'quando ,não (o're'm' .an!1exos, ~~OOO; "" i" . ~

do. .," --. '. '....' J • , 5..••.000 ~ "n oannexos ; ,-. 'f.' :~ ,". '; ,' •. , ': 'lf '~'li'

. ~ .5.' De ..~âda. sol.i~ilaqor: d~ causas, ~ " . .".5~OOO ' . 7"

"S 6.° - De cada l.ndlVldu?, resIdente no mu-.
icipio;.que; sem' titulo de ad vogado o~ ele s9-
itador incumbir-se de .cobranças amiga veiS
jlld iclaes. ,. ~o ;~. ::.'. .;"

S 7'0 / De cada engenlío Jde 'serrar para . '
'17oCÍ'Ó ;, ' o~" o' '". ,J. 'i ,':.1' o. • I " 10:t\000
°f8.0-:'.Decai:l'aolaria,'idem o • '

.':r9,~>De éada reloJoe,iro, ainda 9ue pro-.
'50riamente~ estabelecldo.~'';~ .. , ...•• . . ,
1~S"10, tDe,cada":pa"da~t~: ,', ' ..... '. ,""s .t l,'! 'De cada 'Coche.ll:a,' ~,nde se regeba.m
imaes:a trato '. ", -'. ,'.':.'>."" '. ,\. o' ••. • •
'S,112J/De cada,;castello' ,de fogo em:(~ia?_ '. : ~'~~'H,

stivoS:'- ,,!i,~ .~.; ".: , .•..• ; ',' : '.:, , H 20~
..i~ 1f~;:/De 'cada b~i?q~(~';:êm" occasiãf? de ,,:.:" ;~,'
,t~s:.b.':l ~e q~a~quer. diye,rtllpen~o I publl<~o, ~, ;.,~
f .£!.~u .?.o.ite,{ ".~ "_ .,':; <.':.,'~o __ : •• ~~: 'J ' ~~~~.

.Ai'l>.t8 . Revogam-se 'as dlsposlçoes. em' contrn~i
\:l ):f .~ -~.....•,' .. :. .# ~ '. >!r~~~
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Regulamento n. 107 --- de 30 de de2embró de 1887.

TOMO '1IV.-

O presidente da prov!ncia.:' usando d~ attribui(làO q.ue lhe confe- .
re o ~ 9 .• do art. 6 .• da lei 3385 tle 29 de Junho tle 1880, resol.ve re-
organisar a directoria da fazendl provincial de ~Ji[]as, e ordena que
se.obsel;f.e o seguin le. .. ~.'.- .

.. ,

.'"/'l '.: j"': DÁ'DI,~¥P~O~I.~ DA~.\ZENo..\ ,PRO~I.NC~AL. ' . ,;.'
,. ~'. -.' -:, . Art.'l..,'A direetoria da faiênda provincial de ~linas. Ger'aes

.t~/'n" - -.: • tê especialmen te 'encarregada' da administração, arrecada'('ãó; distri-
'l..~f; (' - btiiçào,: con tabilidarle';' escriptu ração, e ,fiscalisação das .reudas . pro-o
I:: ;.,' vinciaes e se div'idirfl em : '.... ' '. .~

10./ "" •
,: ,(.,.:; .

:~-:.;",:-., . " .. ; CAPITULO II ",M ,;'~ !

.~:1'..,.'.., . '.', ,,:!," DO PBSSO.u '. >

.'.:,' .~ or~. ", • . Árt. 2.• ' Haverá na directoria da fazenda um director:.'-;Im
~ - . -. ,cantador. um procuradur" fiscal. um thesoureiro. 4 chefes de sei:-

)~.t :... ',- '.'..ção; 6 primeiros 'officiaes, 7 segundos ditos, 8 térceiros ditos, 5 pra-
.'~ .ç ~ ,,:',' ~ t~cantej, I fiel d~ thesoureiro. um archivista, um porteiro. 4 con-

". ~'~:",(. tln!10s. e 2 correios que receberão se,ls. vencimentos pela - verba do
- _'o pessoal da ~epar.tiçào, . um. ~olicitador, li lU .escri"ào, dos. feitos da _ '
~.' ;: fazenda prov~nclal e 2 melrlnhos,' que serão pagos pela \'erba ,do .'1

;.:'\': ..' 'contencioso.,I. . -', ,-- 'o,~. ;--.i;

. '.' .. ,;;. 'Art.:3 .• '-Todas'as secções mencionadas no ar!. l.', além dos . -, _",,-<,.
o,' •.. chefes parciaes de cada uma e qu~ são: o chefe da secção central, .
. - .~ontador, procura~or fiscal, lhesoureiro e archi..-ista, são subordi. ,"

-. nadas. á dlrecçào geral que é exerci.da pelo dire~or. "

'",

-1.",
'q

"i 1-":~~.''(;;~;;:"r. . f.' 'i~';:::~' ", __.;;~"; "
.~,Beecõe~, :propondo ,ao secretario' .a: adop~ão, dos que ent.ndar n~. ';:.:.

.• cessarlO~, . '.,.> .' : 'I _, c .'.

, ~ 12,. Receberdiariameute das secções uma nota do qu~ ~o~.
ver oecorrido de mais Importante, e deva eonslOlr do notlclarlo
da folha omcial: e no. prigJ.:iro dia de carla. senu.na. O ex~racto de
todos o, actas expedidos, p,Ha ser igualmente publicado na
dita folha.. " "

g I3.~ never as provas de imp~essàf)~ dos acto~ legislativos '.(:.e dos da secretaria. que devam ser mandados publicar pelo se.
_ cretario.... . . . _' . I .' ;
. , ~ : !h.14 .• ; 'AdmoestrOlr e. reprehender os .e~pregados qu~ .delx~~.
". rem,de cumprir os seus devere,s; representan"do ao s~cretarlo co~tra< l ,~:

os que não se queiràm ,corrIgir. e devam ser maIs severament!l ". '
",- punidos. . . . . .' . ~. _..•: ..•.:
'. ~ 15.. Ministrar os termos de contratos, j uramen to e posse
" de empregados. ou q[laesquar .qu~ ten~'lm de ,se~ .sub5c~lp~?~.pelo

secretario e assignados pelOl presidencla.: ,
: ,; '. '~ ~6.":Fisc~.I~sar o pa~am'ento dos di.reitos e emolumentos, a
,,' que estiverem sUJeItos 'os titulas e demaiS .actos,' expedidos pela

\)".. secretaria. ~ . I" " •••• :..: .; "_' • •

. .~ ,17,. Exigir.de qual'lner empregldo da secretaria 'que faça
em/sua casa, fóra das horas do, e.'{pedit:nte JrJinario, os trabalhos .L

; que estil"erem atrazados pO'rsua culpa, 'ou os que forem extraor- ,'~
dinarios oU,ul'O'entes; I'ep~esentand.) COlltrl elltl, .. no caso d~ re-.",p.
cusa •.para. ~er-rhe. applic:lda "a~deyitla :p,}nalidade. o. "',' , •

C ~4 '. ~ 18." Pedir'ao 3ecretario a pro rog.\ç:io 'do.' tem p? do trabalhQ, '::-
!I~l.à~Cl~o.:~~igir. ~a'-~?~yen~~~gi;a'do ~~ry!~ç9~.OU({l~alqt~,er.ou ~:a ~,ro;' :

.\..••yldencla~que .for_'nec~ssarl~"'>I •. ~ ,:,;: .:.:- ~:" .. ,.'" , - 1- : ...•
- .. : ",Ar!. ~,' ,O alliclal maIOr.,será 'coadJuvado nos trabalhos.a. seu ",
:-'cargo' por' um e'mprega'do' 'designado pelo' sec:~tar~o, : ~"'- '1-

" ~ .. Art. 3.• Nas falta, e impedimentos do omclal maIOr, será~l.
'••;';ellé r'substl tuiJo'- pélo chefe de sec'r,ão que for' üesigna.do pela p're~7

'~~~,sjdencia:~ .... '-o .~~';:~'~'''''\'';! ...• ,~ '"1 ~.- ~.':::...'> "".,Ar•. 4 .•, .Pelas.pre~~ntés i~s.t~uc(lõ.es. qt~e f;irão p1.rte ~I.l'~ctual .
"'I'egulamento da seeretarla dO,'governo, consl.1eram ..se preJu~~c~das,

.'. as_disposiç~es.tlo mesmo' na; pa~te em .que conf~re :ao. secreta:l,?.'e
~:chefes 'de s'l)cCãoas altribuiç}es "aqui cornpendladas, sem preJ uuo;,
~. das'q'úe:são'cúmulativas.",v '.. ",. '., .0. " '." -'l"'-"?~
i,,~~3:Art"'5 .•. O vencimento annual' do' 'omcial maior:será' 'iI;:'Z 3:ãáoSooo~j:Qótorine'a'l.ei 'cií:í# ~. 3!:n div,idido em' o~t!e~~d~,
. ~ràtifiê:à~.ão•. 'no~'; termos da I~gisla(lào vigente.' . ". >~:':';:- f

.: :;,'?ir{.~;~1:.!t~!?g~~I:s~;-:~ ..~i~Pi~~~ç2.~~;.e~~~C.?~trarlo,.,' .J~~<?
~ ,i/. ;,':;Palaclo em Ouro.,Preto,: :21.de.nove~bro de...1~7. ',ly '~,\f'

,'i ../ •••.'. :/',c;",,<~l" ~.t';H.'.j';.'; 'LUIZ 'EUGENIO .Holiu.' BARBOS,!. \'k
.~'. ,~ ,-. '. -- '.. ;; .• ""11, 0,. f' •.'~~ ;.•• "•••. "'~"~'.~ .,' .'

.~ ;~Nesta secretaria do governo;:, forám. PUblicOldas as 'instrucçqes .'.. suprl ao'5"'26 dê'no\;ernbró':de' 1887:' :. " u.• , < 7..-,.é. ','
.:.~_'4;::'7:'.'.":"';_ ,:.: ..' . '_~~:',:./' :"~.'. ~ ~eereíar'io,' ...\' ';-<;r:r~'.
,~ ...::..,.:. ' ...•.. ' ,.. .,~~.. Frãnciseo I!idtJ}'o' 8arbJsa Lage ~.:.../."~t.~..~".:-< ':".:' . . ~•..:. J~J:

,., .'. , : . .'_, \:'~;';..



:'~, .:"~ '.' '-,:, ': .. " .'. r.'.CAPITULO m.:~"~_'.<'!.f •• ')' ~ _/ ~ ••• _ '" ~:: ~"','" ~ :.

". -;... DIVISA0 DO TRABALHO."1.~ ': .'. Art. 4.. A sec~ão central. sob -a immediata
~- ctor, sepi .~ifig,id~ ~or u'm ~h~fe'de secção, .-~

"~,' A esta secção Incumbe: ....,
• ..... •. ~ I. ° Notar em li vro proprio a eh trada e sahida
1"'!' '. papeIs e ilirigil-os a seus .destinos. , .
,,~ :;. ~ 2.. Redigir e expedir todas' as ordens olllciaes e portarias;',. ',"' - 'do dir'eclor. . . • "

~ .'..... :,...y~ 3:°,' {Registrar 'os titulos.de nomea~ão de todos os empregados
.".. pro'vlll'ciaes"e os despachos proferidos pelo' director em requer!mêri_

'':,' • ,f tos de partes. . .
~., . ""'-. ~'4:0"LavraÍ' todos os contralos que forem feitos
!.' '. da provincial,

; :-.~. ;~5 .• ' Tornar po( termo ~ J,:,camellto dos e~npregadQs,.que o';.
. tIverem de prestar perante o dlrector. • . '''','''.",
~,' .. ~ 6.° Eipedir,os editaes ,que tenham _~e .ser pela .dir~clorial . {

'::..c"_publ1(~ados e os tltulos 'de empregados de nomra~ão do dire.ctor, • .._
~. -~ ~ 7.° Organisar a matricula de tojos os exa,ctores e agenles '.
$o i""'. ,de arrecada~o, ....: .. " .. ' ..... " '.":.

',,,' -,~ ' ~ 8.° , Fazer encadernar as minulls dt! correspondencia'olllr.i:il y

:\:: . ::...do director e colligir.todos 05 papeis e informações que tenham de"
;~':':'" .pe~manecer na r.epartlçào, por,se.~~st.res, e entregal.os assim ao ar:_

,}';':, '.' Chl vo da repartição, , . . "
.';.. • t- ,- ~'9,o .. [nvéntariar'todos" o~'objectos e uteu'sis que, estiverem
'À';!/isobagUardaeresponsabili~ilde,do ..:porteiro':'\f" ::.':,' .•~o,; À

~'L;Art. '.5.•. ;;Pela c.ln,tadoria;idividida em ,tres secções,cco.rre~ão
tO~Q.9os .se~.viços.d~~~scriptÍIração" c'~?\abilid.ad~ ie .exame Aa I:~.~~_:

....ta e'despe~a JprC!Y1nc.i~I,., ..: ',';;" '. '. ":, ;! ":: .~t,1 fl I'

;~:,:':'~ ..1~a:;a~:C~i~t:~=?:.?itarió',r Iivro ~estre' e seus :iuxi'liar~;.
'$.: 2 . Examinar'e .informártodos os papeis e r1ocume'!tos rel~ll
,.: vos a pagamentos de."ubxenr-p.es 'e,gar~!ltias de juros a.~fup~eza .

. ,que tenham contrato com ,a.p.i'9YJ1'!.çi:~,.eabrir-Ih~s conta'corrente:
....:,.' '3 Escripturar .todas as operaçóesreferentes á divida fUndada

. : 'e t!uctuan'te'da provincia, emissão ..e pagamento .de juros dás ap
1':' • ~'Jices~', .,'., , , ;. ~~

' - .,;l" 4 .Examinar os pagamentos referentes a obras publicas,- repr
; seritaçào .provincial, fpr~a" p~liliéa;' presos pohres e exer~ici'
,'j.;1indos.~,' 'i, :. ,: •. I' --.: .;' ,:"', .' .•.•,. •••• "'i' '.; :.}.' •
~~,y ,5., 'tiquicl3.r ,elprocessar adiyida passiva. ""', :' ,.",:-~,~.:.
~ ':;1:,6>S.úbmetter á, apr.e~i~çào',do, contaclor:no; fim. de !ca~~.
~"::CICIO: " . ~~ .. ' ~ ..:.--. '~:'~~.' _' /. ',_ .~~..; ....,.:;.~:

,..~•..O,balan~o,resumido -da. recelta,e despeza.' .
'~",~A :tabella das despeZas pelos' ~3do or~amento,

- -:A'rle ....p~ga'men tos r~lativo~.a,.e~~rcicio~ findos, . ,-- •.....
:." A,da divida passiva .. ';,,'.' "..... I. ~ '.i.'
' ••..•~iA"'deeri:iss'10 de apolices' pàra'pag:lmentos autorisados, po.r'
"'ir :,rA 'do~:creditos'espe~iaes,' ."./.' , .,..' '-:., '. '-:::;:;t" '."Ii-
~ ':;~i,~2.Q.~.A~2.".secção pertence; ,. " .'.' , c...."•••••

~.~'.7:~~'Organisar as:fo!~as de.pagamento ,de. to.~os ,os empregado
~-:'~~~:.:~. " '\ '. -.' . , ;. .:>i

"I'~A.~:.~"':(:-;~'~'~..~ I

l'- ,... •• :.. ';:..: ~ ~'.

prov inci~~s, abri ndo-Ihes ~'~se~tamentos e fazendo' n~s respecti vas
:folhas de'pagam.ento ,~Ot,3~ ,e :alt~r~ç~,~s.; q!!-e.,~.o,~,r.e~\~~~.?1:~.~{,~e-
curso 110respectivo exerclclo •.: ,... ". 1~' ."" •• ré" I", o'.

. . 2, Notar lodosos pagamen.tosfei.to.s. p'~lfl.~estaçõe,s fis!l~.e~.

. 3. Liquidar o.tempo de servi~o qos.f\l;nc~~onaTl.os,~1l\~!I~.~~S. ,
4 Examina'r e informar touos os pagamentos e ,que.~t?~s r7~~.

rentes á instrllcção publica, iIluminação Pllblic~" salJ..,!-.e.~u!,llca,
c';lllo pllb,lico. af~se.nta~os., mo~te plo:e Q,utras.,despeza~ q!l.~ 'l,30 es-
tao a cargo da . sec~ao, " > •• '.' .!, J:'

.' .\5' .Fazér a.escriptura~ão dos proprios'prov!nciae~. ."
, 6 'Proceder e exam inar as lotações de olllclosde Jusllça. -'..

7 Submelter á revisào do contador'nó .fim de cada exarclclo :
A 'tabella 'das rendas pelos ~~ do orçamento.' '.. {, '.' ,
A demo/lstrar.ão compar,ativa da re!lda dos tres uI limos exerCI-

cios encerrados. : ; .; . r

A tabella dos proprios provinciaes.
A:'dá 'déspeza explicada.' ':.
A dos creditos sllpplementares ..
~ 3.o':"A'3 .• secção' incumbe : .

. -l Abrir conta corrente com todos os responsavels,
2 Toma~ contas a todos que" deverem' prestaI-as. sendo men-

salmenté liquidadas as' das 'esta~ões'arrecadadoras, ,", '. .
..... :: 3 'Passar'quitarão' aos que tiverem 'solvido totla ,sua 'respon-
'sabilidade;'.' ., • I' ,~ .• :' .' "i'" '.' •.. ' J', :' .;' ;:,.. ',','-:,,:' ...

4 Liquidar a divida activa da provincia.' . \
5 Proceder ao arbitrãíneritd'[das'porcentagen; dos exactorcls,

'- , nos tArmos das ordens em vigor. "
- ~ -~ -P, ).6 Dar. guia para ("entra'darde quaesquer valores e examinar.as
". ~ . ',.que para o mesulO ~m for~~I1:aprese,n~ada,s,.... '. " '. _.
. ,;"'~. . ~ ,.~~.7 ; ~nf~i'criar !od~s as q,u:es[õ~s .reXe!~I1,~~~. á ~r.re~.~~aç~()'de ~.~_.

postos'cconsultasdos exacto.res.pr!lV,IllClaes', ' :.~ . ~ ,.1.. .

8 Submeller á revisão <:L> coritador' no fim de cada exerCICIO : ~
. ;A 'relár.ão 'dai ciln tástomàdas' é"dás "que : o não tiverà'lIÍ: siuo, ,

com' dec/iüâr.'ão dós mótivos por'qüe o'deixaram 'de ser;' "11;', 1~:"7<.
A tabelia dos direitos'de'exPÓrla'Óã'o; ' .. ' ,' ... ' . ': . ,., ~ .i>

tA aê' t'â'xas itinerarias 'e dó sal'." . "'. ,' .
. ,:A di,receita' pélas àsta~ões.'

:",:!.. ;. , A 'dà 'divida' aétiva, : '. . • ,' ..
". '... .., "":""";:""'"'''''' " , , • ' ... '.' " " .•. J-" "..,

.". '. 1:,Art ...6,.~ O contencioso ti :i.sec~ão.por o!1qe .co\re.m-:~.~J9~~~-:.: _, .i'. ;

.' ~'(,_. cios a cargo do procurador fiscal. • ".' .. '!. ';'; , • . •

' ..\:/, ,..~:.. i~ 'l.~ d ncurnbe;lhe esc.rever. e. e~p~d.ir.~odo" os .ac.t~~ e.,corres- '_
~~.: ~<-'pondenclas do mesmo funcclOnarlO~ colhgtndo e f3%e!1~oe...n~~~r~.~r

. :, . - ."as minutas de seus pareceres e oficIOS•... ",t ' , . ': •.~
"'., " ~,.;, ~Arl.'7.o :Athesourarüt: ter,? a sel1.cargo: ,' .. ,' '
"'.~ ':. ;-.'~ 1.0,' .Escripturar o.livro't:aixa, .de d.ep~sitos e ca,u~o"cue)e-
. '.': 'trase obriga~ões e ll.uaesquer. outros, q~e . para o futuro st~~,~~,~.~.I~

t. cerem. e o de conheCImentos que devem S'l~da,dos. às partes,.,. . :.
.' r • -':: ;'~;2,"-..Realisar os pagamentos pelo' caixa e . pel,~s.f~h}s, .Ian-
'~". '-':<ç~do no verso 'dos docurnentos 'a nota do numero. e part.ül~"~,,di\_,
,-' ' ..:'..,: ;.' ..' .",I

. ::\, ' i~TeMO l.IV.PAIITS't."
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CAPlTULO V

I~ (t ~.-;"~~.~~.; ~.t:' . _!"

.DAS. ATTRIBUIÇÕE& E Fp~gÇO)!S , , ' .

Ar~.. 16. Ao director são immejiatam~nte subordinadas, as-
sim as secç6es emlJlle se 'subUivid~ a repartição, como 'todas as es-
ta~õe5 por onde corrrem ()s negócios da fa~enda. . '. . ."1',

Compete-lhe ,: " .'
. ~ l.~ Dirigir e inspeccionar todo o servi'{o aff~cto á reparli- ,

ção, de que .é o primeiro chere.: .:" •. ,' .
1 ~ 2. E:tpedir em seu nome todas as orJens e r8!oluções con-

cernentes aos interr.sses liscaes. . . . •. ,: ..
~ 3.. Despa.:har de prompto 05 negocias da fa~enda'e os das

partes. '. . ..' ~
. ~ 4.• ,Cum'prir e fazer 'ex.ecutar as .ordens e delibera'{ões do.'

presidente da provincia. - "
~ 5.' .Tornar, elTectivo 05 pagamentos por elle deter minados:
~ 6,. Nomear' e d~mitlir collectores, seus ag~nleg. escrivães e

ajudanles, os vigias e barq'leiros dJ.s receLeLiorias, e conceder-lhes'
licen'{as. ' ," .
• , ~ '1.. Propor pejsoas jdoneas para os empregos de adminis~ .
tndores e escri vães de recebeJoria's. . . . .

. ~ 8.•.. Deferir juraménto e dar posse a touos OI funccionario$ .
da ra~enda provil)ciJ.l. ' '.. .' .. '.

, ~ 9.. Advertir, aumoestar, reprehender e suspender até..15
d ios, disci plinarmen te, os seu's subord inados, participando ao' pre-

L sidente da provincia os cr.imes ou' faltas graves em que incorrerem.'
~..~t-',:~,'lO.'Rl~brica,ro.'l.ivr~.do"ponto,ode contratos, o de fianças e.
'.': cau~ese o de posses e'Juramentos, .. .'. . .... '. t_

o _ •• ~ 11. •. Reprasenlar a faz'enda provinéial rm suas opera~es de'~ •
•. • '.,:: credito, aS3ignando a'pi:ílic'es....ou'outros quaesquer títulos d. diviJa.

. '. ~'12 .•.. Mandar fazer todos os pagamen tos con lemplaJos em f~ ~
" lha, !ls que disserem respeitü. a eon tralo :'celebrado 'regul.armen te, os o

ordinarios do corpo policial, ós de e:tpediento das uiversas reparti-
ções, üma vez (lue eslejam'nos . limites do orçamento e venham au- ,;

_. tor.bado's pelos respeetivos.chefes. ' ' :1- o.
. ~ ,i3~."_-Presiclire fiseaÚ~ar os contratos que se' lifê •...em cóm' a: '. o ,

fazenda prllvincial, tendo etil~visla a legalidade dlls mesmo,s, •SÚ:l, '
exeqllibilitladlloe.proveito.':, . .,., .-" .... ; '.0 '.':,"."

. ~ H." Arbitrar. ouvindo pr~via~elltll ~..coritado.r. ~ ó' pró,?ura~::
.' dor fiscal;.asfi.an~as:e cauções.que. oos ca30se:tpre5Sos neste rcgu-

f';;:'" lalI\eolo •.devem ser prest.das, submettelldo o seÍllando ã tlel iheração .
." ", do presidente da proviricia, que o aúitar~: ou àlterará,"c'âmo julgar f

. converíienle .. < • ,: • :,.. "':, . : • -,' .' .•• '

'., ... ~ 15.• ;.,\presentar no fim de catlá selu:Úla ao presidente da pro-._
. vincia o'balancete tia receit'l e.despeza. elfeetuatla' no ~mesmo pe-_
~ rioüo •.~com e:tpressa.Aeclaral-ã') di) salJo existente em cofre.: .
. '. ( .. ~ lü,~ . Remetler.i .allloridadecolopetenlo"as denuncias ou' p'ro-..•

, ,', vas que,cheguem ao 'seu conhecimento, e .que import6'm .rêspoD •....
~ '-::~ sabilidade dos e~prcgados que lhe são subor~\na~os. o.' ~.'!', .. ~ '

:..... ~I • ~ ~ -'"
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~ 5." Rubricar o diario e mestre, os livros caixas os de a,ssen~
.tamen t.o dos emp~ega~os.e os de .folhas de pagamanlo.'" :

~ .B." Presidir. dlanamente o ponto dos empregO\dos !la di.
rectona. ._, '.

.~ 7 .• - Ap'resentar ao.d.irectol', 60 dias depois do 'encerramllnto'
defimtlvo rl~ .~ada e~erclclO, o or~amento da receita e despau
para o ex.erClCIOseguinte, com tOllos os uoclllnentos mencionados

, . no ~ 1.0 n. 6,2 .• n. 7. 3.~ n. 8 do art. 5." e a rtlpresenta~ãó 'de ..
. __, q~anto Ihe.pare~a cOflvemente e necessano li regularidade .do ser-

ViÇOe aos 10 teresses da fazenda. provlllcial.' ','
. ~ 8." Interpôr parecer em tollas as illforma~ões prest~ua.s pela.

contadoria.' .
Arl. 18. E' dever de cau:l um dos chefes de sec~ão :

, ~ 1.' Dirigir e fiscal:sar os trabalhos respeclivos. segundo as
lllstrucções que lhe forem dadas. : .

. ~ 2.' T~r sob sua gu~rda lo.dos os pap~is, até que: findo o nc.
goclO a que dlsserem respeito. sepm recolh((los ao archivo.

~ 3.0 Rubricar os livros a cargo de suas secljões 'excepto
os referidos nos arts. 16 ~ 10 e 17 ~ 5.0• ' .

.. ,4-rt•. 19. O procurador ti5~al, especialmente .. encarrega,do de
. vIgIar sobre a ex.tlcu~ào das leiS da falen'da é o seu representante'

nos juizos e tribunaes. ' ,
, Incumbe-lhe: '
. ~.l.o Interpôr parecer por escriplo em toL1osos negooios que

versarem sobre objectci de ex.ecu~ào' de 'ltli. " -
i" " ~ .2:0 ',Promover no juizo ,competente as cau'sas da --fazenda

provincIal. _ . I .. '.1 .' ...". ~'.-

'riJ-~ "! . ;'.~ 3." '.In.di~ar t reque!~;os meios de :'cor:ripe.lli~o~ .~evedores"
'. ,'; . remISSOS.' . '. - - .

_:~~. ,'- ~ 4.0
'•• Assignar as quita~õe~ que forem passadas aos 'qu'e Lou-

"' .•.. :' ',verem solVido sua respon5abilidade. -. I.." .
'. ~ .' S .5•.' .Assistir as arrematações em que for interessada a faze'n-

da provlllclal. para requerer o que ã:mesma convier: . ",
~ 6,~ '..Dar par,ecel' sobr~ a sufliciencia das cauçõe~ e idoneidatle

das. fian"as q~lef?rem ~fferecldas. bem colllo sobre quaesqueroutro!
meios de ogal'antll'. a seguran~~ do~ interesses da filzenda jlrovincial. -'

,- '.1S ': , ~.x.amlllar as p~eca~onas. emb~rgqs, penhoras e de;>re- '
• ..,...~:" ,cadas de leyaulam.ento dedllldelro dos cofres provinciaes.' , i, .,"....

,.; .... ;"" c~~ ' .•.•• ~ 8;? Jnt~rVlr em to~()~os contrat03',qu~ tivereni de'alTectar a'.
.' ,'_ ~,'rec~lta. 011 ~. despeza provinCIal. ' . '. ". ~ ~ .. ,: 1- •.• ,' ::" ; • ,.

',' .•..,::.- . ~'9.0 Representa~ •. por intermed}o do direc~or, co'~tra.o proce:' ,
';" :.d![I!ert,o. de:qtlaesquer JUIzes ~~ fung~lO~arios. elIi' bem de resguà.r';'

~~~~".dar os 1nteresses da fazenda. ,. , ..... ; .. '1"" ,~",,~-.:~~:.'.>~2;~S'!Ô:o A'pre~enta:r ao di.rector, qu~nd~~'-p(jr .es~e'l~'é for -exig'i:'
~ •• !?" •• ' ,;..a?.':l"~ r.e.la!o.no.c\rc~!rnstanclado dos negoclOs a cargo do conlen-'
i .~_',,,:-;C.""i' .CIOS?,lOihcand.u quanto for convenienté aos iriteresses "fiscaes.' -: .' .

, ~ 4'[.- :1.'" .•; :A~~.:2.~:'A? t.~~soureiro. como guarda e distribuidor dos di- .
. .' .. ""';i,o!nq~lr9sda p~ovmcla, cabe a execu~o das ordens'que p'ara i;sn'lhe ..t."'.. I \ .fo~~mda~.as p~lo directoÍ'. .,...., .. ,.... . -' . - .::'":: -...r: . .-:- ... ~ ., " .

" .I, ::: _". ,

. '_\~' ..' ~' ....."

,....

.......~.. , ~ IJ.o Ord~.nar .que ..,se.~Qr~ .. !lSS~n!~me~.to aos empregado.
1:' . provlnclaes, cUJOS t~tulos lJveram Sido reglslrados na secção

-o •• .,. ••••• centra1.:-::., ... ,t:~.:.r.{,; .~i4 •• \ I" •. ~"'''''; ,: ,-

" ""G"~.'18~0 ••/pet.~rD1l~ar ~.sequ~s~r?nos;b~~s d.lls,relponsaveis, al~..
caneados e de seus fiadore$, requIsitar a prisão nos casos dodecreto

., "t' .de S,de dazembro de 1849; e 'r'esolver qu'e sejàm acclOnàdos, ci'vil
.~, ". 'ou':criminaJm~nt,e. ,:i'"~,, -""l '.1';'" ." ..j' ... '.'

~ .19 .•.......Impõr m'ultas, quando autorJsadas .por leiS, regula-'
menta:! ou contratos.' .. " . .' , . ,

i~ ._:. .~20,0 Dar"irístr~êções" .cóÍ1'v'ênÍlln:tes~~' bom' desempenho a:u
~'.:\ func~ões . a cargo ..~a dlrectorla.-" . "" '11, . '.' • ". ,

~ 21.- Julgar as faltas constarites"do livro'de presen~a ou'do'
ponto,ha.vendo c:omo lu~ti~c.a.das,~5 que fore~. passando os aUesta-'
tios de frequencla e eXl.lrCIC10necessarJós para os resper.ti vos pa-

~"!"'t •...• gamentos.,,: .', I"!" :, : '., .' C' ,.. •... ' .•. I '.',..?..:'. :.;~22 .•~.> ~!andar autoar co~ ,certidão do.continuo os' emprega.-
~'. \"~~" ...do~ :Illsu~or~hnadqs .:!l.desobedle,~t~s,. cu !lue,m q'ler que se ache

l' na reparlJção e proceda desrespeItosamente,' remellendo-se li au-
: toridada :compet\l~te,. p~ra !lue)hes ,forme ~ulpe, segundo aj' leís':.

.' ~ 23.' Transmlttlr ao procurador fiscal todos os doeumen-
~~ tos,e c.o.ntas .qu~ possarp ~~rv!~. ~e .b:is'e aos'. prOLeSS?Se, execu~õe's

/.' qUll'devam ser Illtflntados põr parte da fazenda provi:Jcial. ....
,,".' (.. S ~24,~.i Informar r~servada~e.nte ao pr'esiuente . da provin,cia '.
"'"'c"; !1~-,fi,fi,.de ,ca~i1~elI!.~s~re~o.~~e.l! !la.r~çtl!r-m~ral e a(ltidio pr~fissio-_ .

,.r,':'" nalld~l(ad.a .UI11.,dQs empregados da .<llreçtorJa. ' ..
~' -<~ •. h;,<~::25.~,,:~r,o.çe4~J:.,á v.er!4ç~~~i\d?~ 1,s,a!d~s e~~st~n~es n9~ ~ofre~l
: ,~a thesou~arJ~ no fim ~~ .cada ~~~~,\~~" ...podendo, rsempJe que o .

J~I'gar COIlVenl~l).~a.j!i'.z~r.lgu~l"e~a":le~:,,;; :~, ... ,,-é,." -.0 '.-.

, '~r.i~ '2?.~!f ~rpy.I~~nçlar.~~o, IJl.q~p, que _os I.nteresses 'ria fazenda, ~
, .. prorlllclaJ.,s\l.a<t~e.~.$empre,resguardados. solicita rido das' àulorida-
.'" ~es c9mpe~eqlês~!,~ 'P!l~.idas;q~e '~..-!sso' .for~m" con~ú'~e'ÍJt~s.I. " "

:": _,i~.I~.0oih.Apr~sen~ar á P~~~I.~e.ncla.•,tres ,l1Iez~~petomenos antes" .;:'
;j~,pa..I~.sl;1!,ação fios. ,.trabal.tlO~ lord.I,~.arlOs lil~ .as~embléa. legislatív:i "- -
'.: . provlUclal, os dados omciae~ a qUtl s~,leNre: o. ~.1 .• lIo 'Ir,l. 11.. . ".

•. ,,;acom.panhados ..de um relatorlo Clrcumstanclado dos trabalhos; at~ . --7:-; erMo' rêitds;' ê doi diversos" fariios" do .serviljo' fis'ca!; lril1icanaci os .,
- . ,méfhôram'enlós'q'üe'foréin' in't!ispens:túis. quer qiJànto.'á naturen'. • ~ "

~do..s,..'l]]p'o~,t.o~',e "sq~~r:rec,~~~ç~?:,qt~e.~. qúan.t~, as 'despez~s quepos- ' .
,sa:n ser'mmoradas 'ou'suppnmldas." '.,'..... . ... 1 L., .: ~.

i...:.:~:Â'r.~}:17:~'Aôéõíitádor,'"c3mo chefe da'lcontadoriá; incumbe': .~' .<;~'.i~;.'~~gú!~.f;.g~'~r?-bal.~o;:~a .escript!1raçã6.e contabiliuide;" ': ~.:..•.~.•
., leDllo por.baset#ia'escnpturação por partidas ilobradas. ': <'l"!;' .
• \ "~. 2.-. Subscrever as quitaljões que fOrem dadas aos que-hou~"'l;." .

''-i';,:v~~~.ni,:S,g!itM'~~:U'à'~éSp9:ri'sá~i!}~,a~.ê;~~dle as certidões qüe fo':': I ~:.:.•.•

: <!;.rem l.passadas.'pe!a'cpn tador.la ' e archlvo.t ... " ~;.' J'.' ., ,,' ;' .~ ...

J?; ~.~ ~~f;.~~'!1~r.¥;àM~(ri.:ir:à~ :.ór~en¥ i.p"orlarias de. p.aga~p;ntó;;':.-"! ~
:.~_1m.p,llf!~.ndoOJss~:,~,~e~p.'~!l~ab:;llaiJe 'que assume cunJunctamente ," r".

• ' ~ .coln :0 ch~re ,da se~ção.em que tivere:iJ si.do ell<l.selaboradas: peta ;.. ..• _.
. '~:'. Jegalldade da despez:i! . " . ,... ",', l • " ' .. : . ,~; .•.•.,'. -.--

; /-'.' . ~ 4,0~ Passar por si mesmo. 011 por um cmpregádo da l.~ S'.lC-- _
'r',::ção, a. revista.. de 1I)0;!tra.ao corpo policial no primeir.o dia uti! de

," •. ' ~~da mez:. 'I~....t;~:,;..t,;:. •..••• ~ -



DOS IIECURSOS

. CAPITULO VIU,.

.. :1

provas, .lambem em concurso, de se acharem habilitados em ,.rinci •
.pi9s de 'économia politica e em noções de direito adminislrali vo. ,

~ S.' Serão promovidos a l.0' olliciaes os 2.0' que o merec'erem-
por provada pericia, assiduithde e dedic'ação ao serviço. e bem assim
os chefes de secção, que serJo lirados da classe dos 1.o. olliciaes.
. Art. 25. Os empregados da directori'l da fazenda provincial
pod~rào ser dest.il~idos, quando assil~ o exija o interesse publico,
resg!!-ardado o dlrtlllo de aposenladol'la a quem o li ver, nos lermos

_ida lel n, 213S'de 2"7 de outub~o de 18i5 e regulamento n. 73 de 11
de dezembro do mesmo anno.

CAPITULO VII

D.\S SUBSTITUIÇÕES, LICIl:içaS E FALTAS

Arl. Z7, Em seus impedimenlos occasionaes serão subsli.tuídos: . ,
, - O direclor pelo conlador. e na falta desle pelo chefe da sec-'

ção cen traI. . ,
- O conlador pelo chefe mais anligo de uma das secções da'

contadoria. ou por aquelle que o director designar.. .
- O chefd de secção pelo seu iOlllledialo na mesma secção •.

. - O procurador lhcal pelo chefe de secção que o director de~;
s Ignar, se a falIa não exceder a 30 dias. . .

-O.thesoureiro.pefo'sen fiel. '
- O'archivisLa pelo 3.0 ollicialque o director desirrnar.

: •. < :.- .'.~ - O porteiro.pelo mais antigo dos continuos. I o . . ,
. ;;,~ ,UO,1co.', No caso de pl'.ol0!lgar-se o impedimento por mais de .

.30 dias, o presidente da (JrovlnCl:l orove~;l sobre a subslituir.ào como
, . ,.. mel,hor convier. ' " '.' .... •
"., ~ _ "Art .. 2.:3. As. substi.tuiyõ~s pl'evistas no arligo an!ecedente
... '.: SilOas unICas que dão direito á percepção das respectil'as vau- ...

," tageos., 'I , •

. , 'Ar!. 29. As licenças, justificações de falIas e os desconlos a
que ficam sUJei,l~s os empregoldos !fIle de qualquer modo Ínterrom- .
perem o exerclClO de suas fuucçôes. bem como as \'an la17ens dos:

o", que os substlluírem. regular.sa.hão pelodisposlo no capitulo 3,odo'~~~.,>regula~~olo n, S~. na parle em que for applícavel. '. _,.
Ol'-~' • I •• '.-.' :~.: ,

\'" ;.~ ,ir.- •.•.....1, ,; .••• "J."';:

..~:~ '.';:"
..~~ . .

''''''''.~. \ .: Art: 30., põs despachos 011 decisões da' directoria da f~zenda'"
:~. ,-\ ..,proYll~c!~I, e~ maleria de ~lIa competencl~, hav~rá' recurso; .::om.".?,:::.:. effel,to~lI11ple~men.te.devolu(lvo: pa.ra o presldenle da prov incia, que << 1.....d:I,~~t<!,maráC_Ollh~clmellt~,se 101' Interposto no prazo ,de 10 dias, .-
:"."-:",:" .. Art. 31. A IDte:poSl\:ão se fol:il por um'requerimento dil'igid,o',
".:-,.... ao dl.rector! a qll~ se Juntarão a mlUuta do recurso e os documen-.': ..,...'-to,-.que,o InstrUIrem, . .

< .r: ".Art.32. 'Apres'entada a~elição. no referido prazo, o director, .'.

TO~W LIV PARTE 2.'



CAPITULO IX

. - ...-~

" ,

,0

'-, ' ,'F. N. 2. :, '- '-.2 13 _ ...•.'."

" A'rt. 42.' A escrip"!ura'l1ão'das 'cól:ltciorias s~{ar4 nos segtii~j'tis
livros: ' ".,: '.l" " : .. " . . ,', '.

, . - De receila e despeu? '
-De inscripção,da testamentos.- . "/
-De lançamenlo dos impostos que o admilteni:
-De conhecimenlo de' talões. " I '"

g L. "Estes livros; abertos e encerr~~os. nú'mer~~ós' e rub'd~
cados em todas as suas folhas por funcclonarios das classes' de
L.', 2.°' e 3.• ' oficiaes e praliCantes, serão escripturadós de Con-
formidade com os' modelos em' vigor: havendo, porém, um só
typo de talõos para a cobrança de todos os impostos a cargo das
colléCtorias. -. . ,

~,2 .• ' Os mesmos livros serão annualmenle ministrados p'ela
direcloria, correndo pelo cofre provincial 'a respeciiva despeza.

Art. 43,' A tI! o dia cinco de cada lDez as col/ectorias enviarãó
.os balancetes do mez anlerior, com todos os documentos da reeeita

\, e despeza. , " " :';
~ unico. Para bem Jis;alisar-se o pontual cumprim~nto ,deste

preceito, haverã .a .cargo do ehefe da se.:cão liqllidadoradas'~o.nlas,
de 'exactores um 'livro emque se note'.a recepOão' dos balancetes'
mensaes; bem como a dos saldos nos prazos em que devam, en Irar
na directoria. -, ' " , ", J, • " "

. Arl. 44; São alteraveis, •a j uiià da' pre',;idencír, 'preçeMnd o
propo'sta' da directória, : as porcentagens d6vidas 'aos, exac.tores, os
pr~zosem :que .déva'lll enl,rar :com . o~ , respccli vos sáldo~ ?' assi~ l

tambem a classIficação das recebedorlas.' . " .', ,
-, ,~~rt.' 45.' ,O'reginieitdas recebedo,rias' ~onti~u~'rá. ~ '~e~ó'~~'~~~';
be!e~ldl? no ~egula.f!1e.l!"lon •. p~,de 2Q. .d.e :m.a1(~,del1~., Is~l~ ~s'
modlfica~6es posterl~res ..; proceaendo-se de aécordo,~com ,o presc~l-
prõ"'no!'pl'eseíile'regulanierito quanto ~ ruliiica dós'livro,~ .'.e{éõ:. ...';

~ nlie'éiniéntos" de"ta.Ides;' que $e 'llies destióarem: 'bem ''como 'sobrei,
- as garantias que devem'presl:u; os al1miriistra(Joras"e óúscrivãeÍl;'"

' ". A ~t: 46. Fica revogado o' regulàmentõ "n.'92, 'de'7 de fevéréiro
l' del88I: na parle em que dele'rmi na que 'as 'àcluaéi reeebedói'ias(Io' ~
. -Porto "'Novo e Juiz de Fóra sejam 'administrada'; por empregados d&
, 'directoria da fazenda. -.., ,- ,', .. "', '. ~,
;:-~ , ~ 1.. Estas recebedorias, emquanlo não' for éontratàdá'a 'arre~

cada~ào com a direc.toria da estrada de fer'ro de D. Ped ro lI, serão '
administradas por empreg:\llos de nomeação da presidencia. ,n'os '
termos do regulamento n. 58 de 20 de maio de 1868, e serão consi- ,
de!adas de, 1.. cla,s~e. pe~cebe.nd~ ? a~minis\rador d,a de~ Ju!,z de

. FOra Ir2,.'. e o escrI\"'ão 1/4 .,. da arrecadar.ào; e 1 .,. o admullstra- ,
'. ,.~": ,"d~"e 1'2°'° o éscrivão da de Porto Novo: podendo ser,álteradás,'es': ..
. '~Ias taxas até o limite da lei 3232,' arL 5 .• '~ 11. "confor'mê ás con-

' 't' • ~veniencias do servi~iI. 011 creadas novas rCllebedorias na mesma 'e5o"
.. trada de'ferró D. Pedro Ir. ':, ...• ." : '. .

, "-. . " .Ç~PU:ULO X , :i....
, ... DAS FIA..NÇ.\S E CAUÇÕES . ' ......, (. " ,

Ning~err.:'-ser1 ádmittido a servir comó 'thesoureir(),
.. ," ,.:-

--..\ ..

, ,
.::=" i2 ~,

, DH EsnçõEs FISCAES

, - :' 'Arl.:>1. ~ ~i~cumscriprão d~:sc~~I~~~~~~~sm~o:~~~~~~~;o~~~:,
mesma dos munlclploS. ,em cUjas sé b osta da rlirelltoria., am- ,

- po~ deli,ber~ção da pre,Sldencla'd 50 r~ prolXija a re"ularidade do
. -, pliár-se 'ou ~estnngrl'-se. quan o assim o , " .. _
.' serviço' e o Inleresse da f.azenda., , ão no caso dá abranger

,/ Entender-se.na ampllada,a Clrcu.~sc,rlpo

, uma io~le::sria :l~usca~~' ~~!:cl~~i~!~~~~~~' ex:ercicio .'os seguin ~s'
funcci~n'ario;: um',colleclür, um escrivão, um ou maIs agentes o

, ". , d t do 2.°. .
_ 1.0, ~'f0~6maOs J~~:~ri~eii-os funccionarios p~rman~cerão'JSSI-

.' ',-duame~ie n~ respuctiva repai-ti~ào em touos os dIas ute15, aes e as
, '9 horas da manha até áS,3 da \:rde. " , "
. , .. A t ,'31 'Em seus impedimentos occasl~naes, 'como

b
0t~t d.e,

' •• ' < ~, .', • • in c servir.o publIco .. se 511 S I U!-
'.,;moleslla,' IIcenç~ o~ a.use~cla, et -, sob "a,'-unmediata' responsabl.- '.

,.:.. rã~,:'o col,le~tof pelo'd selYa~~~I:;: e o escrIVão pelo ªeu, 'aj li~àd1{l;' ,~
:- :de,/~.~~.~~.~~I~Ós ~das~ss~~ vácancia dos lo.gare,s"~e,o~SOl"~arl,.? ,se-, . _ .

f: ~u{ri~t\:o:" '~xer'ce~á o escrivã:~ a~ ftinc~Õt:s dó:coHecl~r, a,té que s~j a '.

;-;... pr~Vjd2° :s~~~~~i1?;do p'elo- re~~ecti~~ ?-genie. accumularã: o colle. "
• ':;.. é eencha o lo"ar . .-:< 'J etor o exercicio de e~crttvão, atda~uaersreecPa~a~q~sperte~ ce~ã ao q'ue
'. • A t 39 A porcen a"em ~.' f d
-, " " .. r,o '.. ' " bilh.lade dellas. ainda mesmo óra o;- elft!cti vamen te li ver a re~ponsa , • • .
t e~ercicio das 'respectiv~s fIIncçjes.. ' '~ _,' .
. .,.. "A i' 40 'Além doscasos dI! substilui~ào figurados n?s,art/g.os '. ..,.
"0 " r"... , dante ou se occuparão !las diligencIas. . . (.!

~ "anl~.<!ente~, o agente e o :1Ju~. ' lIlteri:.lr LIa circulllscripr.ào.' ",' ~ '
,}.fi.;ºae.s, que •••ou,,:eremd, d,e.ser'é~l"ta:e nJe laes servir.os'Jfóra dellas, 'se I ": . o

ou ficarão funcclOnan .0, na s e. , 'à • '. , • > ,,7, " ,

•. enc;úi'égarem o propno collectpr e o esc~l~ o: ' , .: ,,' ..• "'~", ,_:
- .' "'A't '41 ~Os colleclores 'em suas respectlv~s. clrcumsc~.lpç~es~,
~t " r.. r ura'dor fisca"l. são os ,1eglllmos repr~~e~~an-
' como delegarlos ,do, (!, oc 'lU 'u,licia!mente, pelos meIos .cl!!J.l~-,,"
' tes'.lda fazenda, pMa reqll~rere'd ,Jd. 'd s de imposlos' promoven- ..
~. petentes. a cobran\:a e,xe~utlV:1 ~s ~~l:a ido andallle~to \dos',in-'.
. , do 'ássiduamen~e ql~anto llo.nven a d P 'tús "'de herançáS:ll ...,"., i'-,
~''''lvei:itãrio_s~e iqJmedlato' pagam.ento:. os ..Impos ".,. " _'",

•.; ~'I~g~'~~~t;disposi?ãO só'é e~cl~i~a a collect~ria da câpilal. .,'~ ,:"> \
.;T' ~ ••. ':' • ~

r

',' • ~/ . .. , , "\, .• ,! • "I 'mê'nío da' niale~i:i. com"ii~ ta'nilo' ó:i'papeis 'tende,nles ao esc arecI .. t do presi-
J n., r rm"a~;<o'rarã sllb!r o reCUr.lO ao conheclmen o'. '. .sua lU o .•.••, , . . '

r;:'''' "":dente que proferirá a sua deClsao. , , ..
' <.• , .', '.;< I urso sempre que ao-!' , , - A' t 33 1\1e'mo sem inlerposlr. ••o I e rec '. h
'-;';', 'presid~~te tia pro;incia pardecerd,coniel,lÍ~n~\~~~I~~ ~~:~r r~~~~
~ cimonto de qualq uer aC,to a lrec onJ.
1,:- jllstl~a.
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Director. .,.../ ......... ;

1 Contador
.' ••• 1 •••••••••••

1 Pl'ócurador fiscal . - .. ...........
">j' ,.. ".' . j"•• .:.".-~"';••:.JI,

4 chefes de sec~ào a 3:0005000
. ,' ~o~~-;;. .~ @ ••

116 Primeiro, officiaes. « 2:200$0qO
.• f"

o ."t' õif~ó'" ':' J:':' ' ••.• '" ,_

7 Segundqs ditos: ;
1:800$000

',; °.°. -. -' .; ;f~; •.•~' . . «
..., " ..~'.

:" "i. ~:.:.:.;;~tI~~.'. .',.1/8 Terceiros ditos: « 1:2005000. )" .•. , -:, ..,': ..
"

5 Praticantes. . « 8968000

.~,.. """
"':'

-..J,! , ~

•..•••;rA.•te<.~.~ 1~•• ,.;
" 1 Thesoureiro .

'I"'I'~""',,,,

.~.

1 Fiel.
1i.~"{:'::~'~~'~~'::~ií~. ..

.1/ • AJochivista. I I ..... .::;..," .,.'~.." '.

em .atiro 'Preto,'30
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OUI'O Preto
TYP. DE J. F. DE PAULA CAS
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