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Alfié; 5.o0~ para auxilio :í d,} Sant'Anna dos Ferros; 400.
para a conclusão de um chafariz em Ca'.l0s Altas; 400;; pm;a
a canalisação d'agua POli!vel o:a S. Joii:) do ~r')I'rO Grande.
500;; para reconstrucção c1~ U:111 ponte iln freCTuezià
de Ilambé; 300;'; para auxilio á const:'~!2~:i.J de um novo ce-

_ miterio na freguezia do ~Iorro de Gasp:,';. SJiJ ,'''5; 2-jI):;j para
aUXIlio ás obras da maU'iz ch S. SCb:lsti:l) cio Ptio Preto'
250:;\ para reconstrucç<1o da pJnte S')b:'8 o ribeirão Giláó'
na barra do rio do mesmo nO:llC ; 2:0))3 para a construc~
ção de um cemitcrio no arraial dn C')nl(p',:rm, munici-
pio de Sabará ; 500~ pal'll compru de u:n r2103"i6 ele torre
para a matriz da mesmu pUiOchi,l da ContaJem; 5001\1

: para uma pont~ no l09:ar denorninndo . PaSSJJem, rlentro
do m.esmo ar~alal da Lontug-e,m; 1:0)0'5 pnri alfnins da
matrrz da CIdade de Sabara; 1:)))5 p,li'n [\s obras da
ig-reja de N. S. do Rosario da cidaJCl de SJill:, Lu:~i:l ;'500;)
para as obras do cemiterio da freóaezi" d3 S:nLo Anto-
nio do Rio-acima, municipio de S,lbrrrú ; 5::)')')5 :)i1ra os
concel'tos das ruas do arraial de Ja~)Jlicntub[\s 'muni-
cipio de Santa Luzia; 250;'; p:u'a alfaias da c:1:):~Úa de S;
Sebastião do arraial de MaLtozin!l:)S. dn rn:~s:11'Omunici-
pio ; 2.5~;;para alfai.as da cap;Ha dó CiJ;1i:ll 13rn11co, .dá
freguezla. de M?-tozll1hos; !)OO; pn rn â::i 0;)j'i13 ela cnpell
de S Jose, do Cidade d.e Sete Lag-nas ; ,')00.j P,1.r11 <J9 obras
d~ ?e. N, S. do Rosario da fregup.zia de Jequitibú, elo mu-
lllclplO.de Sete Lagoas ; 400~ para as do tl1eatl'o da cida-
de de Santa Luzia do Sabará; 500$ para nlfi1Íns ela matriz
do Inhaumq ; .p00;, para as obras da matriz ela freguezia
do Bom Despacho; 1:000;;; pam conclusJo Jas obras dó
the.atro da cidade de Inhauma ; 1:%0;'; para conccl'tos':da
estIva sobre a pantano no bnrranco elo rio Pkão, junto
ponte sobre o mesmo rin j 1::.00:;;1 para auxilio i.Ícnmara
!T!uni~ipal dç>Pará, para o 1\tlllTOde uma barroca pro-
xlma a r.natrlz?e Matheus Leme; 1:000:;;1 para as obfàs

~ d~ matrIz da c.ldade do CurvéIlo .; 1:000:;;1 para as da m
-' ....trlZ ~~ freguezIa de Santo AntonIO da Lagoa; 500tJi p.ar

,;''''"';~,,: Il]obllra e aluguel de casa da escola do sexo femininotti
"'~. .: cI.dade de Dores. do Indaii.Í .. 3:000t} pa ra concertos da '111'-
-' ;;:, ,~.trI~.da, freguezla de Prados, municipio de S. José d'E

~. - Rey; 1:000" para a capella de Nossa Senhora das DQr£:l
;: '. .da. Patus~a, na. mesma freguezia j 3:000;;; para as 001'

'.. ::..,~a.c~nal!saçãç> d'ag-ua para abastecimento da santa<c,as
.•~'. de m_lserlcordl~ d~ f'. João d'EI-Rey; 1:000~ parac"5-

.' . clusao do frontlsplclO do theatro da mesma cidade; ,relS
.<, _",' 2:6001$ para. a reconstrucç;io do encanamento d'agua' po

;" .'~~ ;avcl, na clçlade do Turvo; 200l'.\ para a capella j-i-O':BO
- .
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Morte, da cidade do Pirang~ ; 200~ para a igreja do 'R~-
sàrio da fre'guezia do Pinheiro, municipio da mesma Cl-
~ade ; 200:;;1para as obras da matriz do Porto Segul'O, do
mesmo municipio ; 200.;,1 para as da Conceição do Turvo,
do mesmo municipio; 2005 para auxilio da compra de
um regulador publico para a cidaele de Baependy ; 100~
para a capella da Boa. ~lorte, da mesma cidade; 100, para
a de N. S. dos RemedlO:' em Caxambú ; 200;'; para os con-
certos da pontp. sobre o rio Pirang-a, no arraial do Guar<;t-
raciaba; 1;000;; nara a matriz da cjdade do Piranga ; rel5
'1:000;; para o co\legio de N. ~. d~ Piedade da, cidade d.e
Bàrbacena; 500;5 para o.cemlteno da freg-uez~a d.o QUI-
lombo, municipio de Barbacena; 500;5 para a IgreJa de S.
:Qomingos da Bacai.na, t:TIunicipi~ 08. Lima puarte ; 300"
dara a matriz do PinheIro, ~lunrclplo do ?Iranga: ~OQ~
para a igreja ele Santo Antonr? ~loCangalhelro, munrclplO

'de Barbacena; 20015 p<lra aUXIlIO de aluguel ele casa da
2.' r,adei ra do sexo masculino de na rbucena ;.200;5 pa r,a
compra de mobilia da escola elo sexo masculinO do LI-
;vramento, municipio de Barbacena; 1:500;5 para desecca-
menta de um pantano no bairro denominado Gorelo, da
cidade do Pomba; 1:00:):;; para canceltos de uma pon~e
na mesma cidade ; 1:000;; para as obras da matnz
oi1. Vicosa ; 400$ pa ra a matriz de S. Frang.,isco do Glo-
ria, IrlUnicipio de Carangola; .\00:j para a capella d~s
eixeiras, mühicipio ela Viçosa; 1:000;5 para a matriZ
a.cidade de Santa Luzia do Carangola; 600;; para a ~a
eO'uezia de '(ombos do Carang-ola; 100;; rara utensIS
a ~escola das Dores do Turvo, municiplo elo Pom-
a'; 200" para alfaias dD:matriz de .S. S~ba~tião' da,Pedra
o Anta; 400;:; para alfaIaS da matrIZ da cI~ade de.l!b~;
00;;' para a matriz do Porto de Santo AntonIO, mUOlclplO
o Pomba; 400" para alfaias da matriz das Merc.ês do
orriba; 500;5 para os reparos da ponte do _arraIal de
ambos do CaranO'ola; 2:000;; para construcçao de uma

casa de prisão na o freguezia do Espirito Santo do Mar de
espanha ;1:000;> para -auxilio á construcção de um
ovo ~cemiterio na cidade do Mar. de Hespanha i 400"
ara ~.'concert(ls da casa de prisão de Santo Antol1l? do
eiítureiro; 2:000;5 para auxil ia das obras da r~atrrz ~e

• aula do Muriahé; 500;) para alfaias da matr~z do Pll~-
a(\eda Leopoldina; 600;';\ para alfaias da matrIZ da PI-
apetinO'a, municipio de S. José d'Além Parahyba ; 500~
ara "'arraias da matriz da Angustura, do mesmo munl-
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cípio; 1:000~ para, auxilio ú construcção de um ll'tlvO cé~
rnIterio na cidade de Cataguazes: 3:000;; para as obras
da matriz de S, José"do Rio Preto, municipio elo Juiz de'
F6ra; 1:500~ para auxilio da construcção d? For,uni da"
cidade de S. João Nepomuceno; 1:000;:1para IlIumll1ação;
publica da ~idi~de dt.} Rio N~vo ; 1:0"00$pa!,a conslrucç,ão
de um cermteno na freguezIa de Santa RIta da Jacut\l1-
ga, lIlunic~pio do Rio Preto; 400" p~r~ ,alfaias da ~1at~iz"
da frerruezla do Descoberto, do mUnIClpIO de S, JOitO Ne-
pomuceno j 500$ para o abasteciment~ d'agua pota,v~l '
do arraial de Santa Barbara cioMonte lerde, do mUOlCh
pio do Rio P.reto j 500~ para alfaias da matriz da fregue::
zia do Rosario, municioio cio Juiz ele Fúra ; 1:000;; para "
a ponte sobre o rio S, 'íiedl'ó entre Baepenely e Santo An- •
tonio cio Piracicaba, município daquella cIdade; 1:000;'.1 .
para' as obras da matriz di, cidade de Pouso Alto; 500;')
para as obras da capella das Dores da freguezia ~~ ~. .
José do Picú ; 500~ paea os concertos da esteada da V lrgl- .
nia aos Pintos, canllnho de Ilajubá; 400S pam as obras da
matriz do Passa Quatro, municipio de Pouso Alto; 400;') .-
para a ponte sobre o ribeirão entre a fazenda do Muquem
e a frerruezia ela Virginia; 40015para um portão do novQ
cemite~'io da cidade ele Itajubá ; 200;5 para a ponte sobre'
o rio Vargem Grande, municipio de Itajubá; 1:400" para,
a estrada entre a cidade da Christina e o Rosario da Bocai-'
na. 500;; para as obras do novo cemilerio da villa de Pe:.
dra' Branca; 500;';\para as obras da matriz da ,virn-inia ;'
200~ para mob,ilia 93 casa de i~strucção p~b.ll?a da fre-
guezia de S, SebastIão do Encruzl!hap~1 mUnI?IpIO de Bae-
.pendy ;,,400~ par~ agua pata vel da ~r~g,ueZIa de Nossa
Senhora do RosarIO dos Serranos, mUOlclpIO da Ayuruoca;
500;'.1para a matriz da cidade da Ayuruoca j 500;,; para.
alfaias da matriz do Jequilibá, munir.ipio de Sete Lagoa.s ;'
3:800t.\ para canalisação d'an-ua pata ve~ da CIdade

~ do Musambinho ; 500;';\ para o theatro da Cidade da For-
., _ miga; 1:300<5para a matriz da mesma ~i~a,de ; 801):5para~,
. "" o cemilerio de Dores do Aterrado, mUlllcIplO de S. Sebas-
'c - tião do Paraiso; 400~ para a matriz de s. Sebastião. do

;: • Paraiso; 400~ para a do Jacuhy; 450<5para a de J:lguary'
"450~ para a de Caldas; 200;:' para a capella de S. Thoma?,
,. da cidade de S. Sebastião do Para iso; 1:OOO~para a. casa

;' ~de"'instrucção publica da cidade de Tres Ppntas; 500~
" para' a.capella do S. Sacramento, o,a .m,esma CIdade ; 50Q~,
,•.- . para :~ matriz do Lambary" mUlll?IplO da Campanl!.a~;.

~;'. :. 5001'Jí'para a igreja do Rosal'l,o d~ vIlla de T.res Coraçoes
. '~ do RIO Verde; 1:000;;; para a Igreja do Rosano de S. Gnn-'o , ,

I'
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,~. 00 ra um rerrulador na matriz -
çalo do Sapuca~y; 1:0 ~ p~ d . t ,0'008 para agua po-
de Tres' Coraçol)s dI? IlIO • er. e, ' a O'ua pata vel do
taval da mesma vIlla; ,->00;, pa~a d <:Ic'ld~da de AI-

0>.. a mat.rlz a " ~MuchaelInho j 1.000" para I d r publico na CIdade da
fenas; 500S para um .. regu \~rio da cidade de Lavras;
campanha j : 00$ para o, cem J Car'mo do Rio Claro;
8005 para a matrIZ da Cidade o do Desten'o de
'600S par? a de Campo Be1l9 ;Es30i~tga;~~t~ dos Coqu~iros;
IlapeCel'lca; 300$ para a d\ Po dos Quarteis, na Cidade
500S par~ as o?ras do cer~1 ot'b';as da matriz da cidade de
da Formiga; ,->OOS para a~ 1'()()O;)para agua pata vel da
Dores da Boa Esperança. . I ctllleO'io de S. Bento na
Ventania j 500S par~ as obras erro _ ~o director, padre

, cidade do Ilapecel'lca" a e,nt~e",a,ec~~nC)auxilio á camar,a
"José dos Santos Cerclueml. 2,000::; b' _ do mesmo mUllI-~ " I d p'umhy para as o t:b'mulllclpa o I ,t., d ;\n-ua-pé; 500S para a
cipio; 300;) para a £!latI IZ °Il~ °ecerica' 400~ para a
igreja das Me!,c~s da Cidade ~d Bta Ésper~nça su~ven-
(camara mUlllcl~al de. D~res aara a matl'iz de S. MIguel
cionar a uma e~cola, 1.000~,P to' 300" para os re-
'da Ponte Nova, termo do SacI amen r~ah ba. 500S para
'paras do cemilerio do Carmo do ~~ Ar'liú . '500~ como
a matriz de Santa Julia,n?, tfrct° Araxá 'rjar~ uma ponte'
auxil,io á camara rnulll~lpad d~ Sacramento; 300S como. Ij
'no ~I? d?s Velhas, na. ~~~rn Ide Monte Alen-re ,para a eon-
auxIlIO a camara mUlllClpa ,'na AbbadIa do Bom
'strúcç50 de uma ci)sa de'l~et7~~(~louiSiÇ~0 de mobilia ,das
Successo; 3001'>,para aUXI 10 ~ d Fructal' 4008 em au- '
esc'olas primarIaS da, f!,eguewl o á ara.' concertos da
xilio á camara mUlllclp~1 dI? Ar,~I . £O~ pàra-alfaias da
p'onte sobre o ribeirão Mlserlcod~l~a'cramento ; 200~ para
matriz do Desemboque, ,t~rm9 t.tIa Forquilha, do mes-.
alfaias da matriz do Espll'lto ::J?nho"ar'lz no larn-o da ma-. ".. '00"" para um cal' ,c d amo mun~clplo ; '->, 'W : 300~ para alfaIas, a m -
iriz da CIdade d? sacrame~to , a mesma matrIz; 600~
tÍ"iz da mesma Cidade ; 500~ pard cidade de Uberaba;
p'llr'u mobilia da, s,ala da ~adea ,_ ade uma ponte no Ga-
l'OOO~1para aunlIo á con~trucçao t 'z da Conceicão, mu-
rtnípo'de Alago~s; 500~ para a ~aci~lade do Araxá ; 300~
~nicipio do Araxa ;.60015 para a, rras do Campo Grande;
p'ara a de S. FranCISco das Cb:~<:I'o da cidade do Patro-
1:000::>parq augmento ~o ,~emdoer~emiterio de S, Sebas-
cinio ; 500~ para a c,one u.~ao a matriz da mesma
tiãoda Serra do Salitre ; :.JOO~para



, freg~ezia ; 500~'{para a da villa do Brejo A\egre; 50
para,a da ~badla~doS Dourados; 1':000" para' urDa poiÜ

.no Dàuradmbo, estrada entre patrocinio e Coroman'del
3:~OO" par.a.o }'ego de agua pOL<!ve\ no a rra ia 1 d' Aguá.
SUJa, rnuOlCI~JlO.aa ~ag~gem; 200" para a co.nclusão da
obras da ~a.n~lIsaçao a agua pata vel do arraIal dos A\e-
g,res, mUOlCI.PlOde' par.a9a~ú ; 800" para a ponte sobre~
no BabyloQla, no mUnlCIPlO de Patos, estrada que seO'ue
par~ o Carmo do Paroahyba ; 500~ pura os concertos~dà
IgreJ~ de S, .Francisco da archicoofraria da Luz, na ddá~
de ~r~~antma; 500~ pam aligreja de S. J~à? ela Pon.tej
mum~lplO de Moote~ Claros; 500" para aunllO da canse
tr.u~ç~lOde ~m cer-':llterio no arraial do Mendanha, mil-
OlCIPlOda Dlama~tlOa ; 500~ para concertoS da matri7. de.
S, Gonçalo do BrejO dus Almas, município de ~lontes clà~
roS ; 2:000;'> p'ara ~ reconstrucção da ponte sobre o rUr
PrelO, n? arraIal d este nome, do municrpio da. Dia manti-
na ; 500~ para as obras do externato da cidade DiamalÍt\
~a ; 350~ rara osconcerto~ da matriz de N. S. daG\oriu,'
I, J mU~IC~P~Oda mesma cidade; 250" pura OSda matriz
do SanlIssImo Coração de)esus, do municipio de Montes
,Claros.; 500$ .pal'a os da matriz da Gouvêa., do municipio
da Dlamantma; 200;:1 para os da cape\la de :'\os-
sa Senhora das ~!ercê~ da cidade de Diamanltna':"
200;; .p.ar.a os da mu~r1Z de S. ~oão da Chap,alla,do
mU~,ICIPI? rl~mesma cI0ude ; 300:;; para construcção de
um .cemIterlO 00 arralll\ de Contendas, municipiõ ,aB
Mon~es' Clarns;. 300:t)para u construcção de um dito'Í1
arraIal tle' GualCuhy, m~nicipi? tle JequituhY; f:WO
para os conc~rlos da matl'lz da CIdade de Montes Claros,
300~ para concertos da estrada da Jaboticaba até ,á,f;
z~nda de Jo.sé Demetrio ,em direcção a S. José dos 'pau
listas; loo,,:para o cemiterio de S. Sebastião dos Corre0:

.tes;.500:t) para auxilio ú escola particular regida pot:D,
Mana Theodorr:. da Annunciação; 300" para a pont~ d
S Pedro do Suassuhy.; 400" para ~uxilio li capeUli,l'd

, . S~nta Tbereza do Bomlo; 400" para auxilio á capellii d
'_ Nossa S~nhora ,do l,o~ar denominado Casa de Tellias,'tl

_ .' Jregu~zlU do Hambe ao Serro ; 200~ para auxilio á'éo'iJ$-
'. ',' .trucçao d~ ponte. sobre o Suassuhy pequenQ, no lo

.::._ ..>gar deno~n.lO~do ArIcanga! r,nunicipio de Suassuhy ;~1do~
.;~. par,1 aUXilio ~ escola m.uOlCIpal regida por D. Bibiaó.a~U
:~ J ~gusta de ,QueIro.z, na .Cldad~ do Se~ro; 1:OOO~para:ZU
_.'0'- ~ regulador PU~l.ICOna matl'lZ da Cldade de Smissuny.,

200~ para auxlllO á ponte do Jabaticaba no lOcYardo fie
mo nome ; 50~ para uma casula para ~ capella de :s.~nta!

. ~ - ., .
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. hereia do Bonito ; t50~ para reparos no cemiterio pu-
b1i~gna cidade de ~uass~hy; 15Q' para a capella de

aSsa Senhora da punficaçao da CIdade do Serro; 400~
p'a

ra
' alfaias da matriz de S. Miguel de Guanhães ; 300;;

para a igreja do Rosario da mesma dc\ade; 600~ para a
ponte dos Gomes, na estrada de Guanhães a S. João do
süas:iuhy; 200;; para as obras da matriz de S. Pedro do
'uassuhy; 100;; para as obras da ponte do Funil sobre o

rio Guanhães, na fazenda denominada do José Candido ;
200;; para as obras da matriz do Patrocínio de Guanhães;

'óO;; para as da ponte sobre o ribeirão que atravessa o
àr'raial de S. João E'{angelista; I:800" para auxilio á con-
siru'cção da pon~e sobre o rio Guanhães, na fazenda de-
ríõíninada do Elias C03lho ; 400.;; para as ~bras da capel-
lá de Nossa Senhora do Rosal'lO dn arraial de S. Gon-
çál

o
do Rio de Pedr.as, !I1uni~ipio do Ser~o; 500;'; para a

'greja de S,. FranCISco .4a ClCIade de Mmas ?,ovas; 300~
ara a matnz do sucurlU ; 200;; para a ~apel\a de S. Gon-

çalO da cidade de Minas Novas; 600" para cana\isação
d'aO'ua potavel do arraial da Cnpel\inba, do municipio
(la omesma cidade; 300;; para obstrucção de valtos no
morro da Contagem, da mesma cidade; 100;; para os re-
paros da estrada. da Capel.lir:th,a á ponte.nova do Hama-
randiba, do mesmo mUOlCIPIO; 600;; para abertura da

Ua da Concordia, na cidade de Theophilo ottoni ; 500;';
ar:), o pontilhãO no arraial de Setubinha; 400;'; para a
'ãtriz Je Malacacheta; 400;; para os reparos do edificio
'a, calOara municipal da cidade de Theophito ononi;
OÓ:t):parao cemiteno do ~rraial,de S. Dúmingos do Aras-
llaliy; 800" paya a matrlz da Hmga ; 400;'>para um poo-, '
ilhão' no arraial de 5, Pedro do Arassuahy; 200;; para

matriz do mesmO a.rraial; 500S para alfaias da matriz
a:'cidade S. João Baptista ;.300" para a conclusão do en-

canarnentod'agua potavelda mesma cidade;300:li para uni
pontilhãO no Ilamarandiba do ~lallo, no lagar denominado

eixeirinha; 4000ppara um outro no Cort'ego Fundo, es-
radá' da Diamantina; 300;; para.. concertqsda ponte so-
re~,o..ribeirão nexi~a, munidpio de S. João Buptista;
o~,para concertos na estrada de S. João Baptista á. Ca-

ellinha ; 100~ para mobilia das escolas' da CIdade de S.
ão Baptista; 300~ para um pontilhãO no arraiul de

a ta Maria de S. Felix, no mUlllClpio da mesma cidade;
O1[ípára. obras da matriz da cidade de Grão Mogol ; 500~

p'araô:~céiniterio da villa ,de Salinas ; 1:000~ 'para con-
~~. .
.' '

OMOLlV" ?A,RTE L'
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émpregados provinciaes, inclusive
1:4191\1 para 'cumprimento do arl.
1.0 9 1." da lei n. 3203 de !3 de se-
tembro de 1884, que continua em

, seu inteiro vigor. . . . . • .
5 Diligencias policiaes '. . .'. .
6 Publicação:de actos oflicioea. . .
7 Eventuaes, inclusive 8001\1 para o
serviço das bancas de exames de
preparatorios, e 1:200~ para gr~tj~-
cação a empre~ados por subSlllu!-
çã.o quando naoa perdem os subsll-
tUIdos. . . . . . . . . • '.

DISPOSICÕES TRA",SlTORIAS _

: Art. 3.° Fica o presidente da provincia autorisado
no exercicio desta leI: '

9 1.0 A abrir creditos supplementares, com as for-
-malidades prescriptas no art. 18 da lei n. 2314 de 11 de -
julho de 1876, ás seguintes rubricas do art. 2.° da pre-
sente lei: 1 - S 4." n. 5 - Aquartelamento e luzes. 2 - S
5;° n. 3 - Pessoal das recebedorias: 3 - 95.° n. 4 -Alu-
guel de casa'para as mesmas. 4 - 95." n. 6 - Porcenla-'
g~m a collectores e escrivães. 5 - 95." n. 8 - Passagens
em estradas de ferro e telegrammas. 6 - 96." n. 4 - Es-
tradas e pontes. 7 - 911 n. 1 - Juros de apolices. 8 - 9 '
i2 n. 1- Presos pobres; não ~"{cedendo de cincoenta
por cem o accrescimo de cada uma das mencionadas ru-
hricas e de 150:000;'000 a imporlancia maxima de todos
ós creditos. '

, 9 2." A fazer operações de credito, na forma do art.
23 da lei n. 2545 de 3L de dezembro de 1879, para as se-
~inles despezas : 1 - Subvenção kilometrica e juros ga-
rântidos a estradas de ferro. 2 - Juros garantidos a en-
genhos cenlraes, na forma da lei n. 2900 de 7 de outubro
d~1882, e regulamento. n. 102 de 9 de maio de 1884, cu-
jos,contratosjá se acham celebrados, reduzidos a 1,000:000;')
ocapital maximo de que trala o art. 6.".3 - Introduc-
ção e collocação de immigrantes na provincia, nos ter,.
rifôsÊa)ei n. 3417 de 26 de agosto de 1887.

'.:~~'~' A mandar continuar a' liquidação da divida

J~ •• _:: :~ .~~' ••••.. ~ •

- 244-

cerlos e alfaias d~ malriz' da cidade da Januaria ";5~O'
pará as obras do cemileriode' S. Anlonio de Gorutuba
municipio de Grão Mogol ; 500;' para concertos da ig'rerà
,do logar d.enominado Pedra de Maria da ~ru~, municipIO
da JanuarlU ; 500,1> 'p~ra as obra~ do cemlleno do arr~al
de Lençóes, munlclplO da Boa Vlsla; 2:000;;, para as o~râs
da matriz da cidade de S. Fl'ancisco .. 500;5 para auxIlio
á construcção da ponle do Galheiro, no caminho que s~
gue da villa da Boa Vista para a freguezia de Lençóes'
500;'} para as obras da igreja, da Serra Nova, municipio
,do Rio Pardo; 300;5 para alfaias da igreja da ft'eguezia
d'Agua Vermelha, municipio de Salinas, e 1:200~ pár
u.m,a ponte no ribeirão da Varginba, do mesmo muni-
ClplO -217:997~3t3.. . . . . .. 347:217~3't3

~ 7.° Saude publica: .
Auxilio a bospitaes, segundo às leis

ns. 2815 e 3232, a saber: 4:000:;; ao da ca-
pital, 2:000" a cada um dos de Montes
Claros, Grão Mogol, Diamantina, Itabira,
Curvello, Pitanguy, Sabará, Santa Luzia,
Sete Lacroas, ,Lavras, S. João d'EI-Rey,
Baependy, Campanha, Marianna, Caldas,
Barbacena, Ponte NO'la, Serro, Passos e
Pará; 2:000" a cada um dos hospitaes de
:alienados de Diamantina, S. João d'EI-Rey,
J:lonte Nova e Itabira, e 1:0001\1ao recolhi-
mento de exposlos de S. JOãod'EI-Rey. .','

. '9 8.° 'IIlumioação publica da ca-
liItal . . . . . . . . . .

~ 9.° Feslejos nacionaes .
S 10. Aposentados e reformados, in-

clUSive 4:000" para os que o forem duran-
te o exercicio . . . . . . '. . . .

S 11. Divida passi va :
1 Juros de apolices •
2 Exercicios findos. .

S 12. Despezas divel'sas :
•...,. 1 Suslento, vestuario e tratamento de
, ;-:;',~ presos pobres" .. . . . . .

(' •"/ •. r.'~{2 Restituições. '. . '. . .'. .
7'1:; ", _ 3 Do~açãoa orphãs pobres. '.'
.,.,.-'- 4- AdIanlamento para monte pIO a



acliva, na forma do arl. 3,. da ,lei n. 32.3~de 2'9' de o~~
tubro de 1884, não excedendo a despeza ao. credito
vOlado, .•s "4:•. A fazer operaç.ões d,e credito para cobrir o
delicit que occorrer no exercicio desta lei, caso seja a im-..•
portancia total da receita arrecadada inferior á desp3za
fixada .. 9 5,. A despender a quanlia precisa com os fesll'jos .

,. da inauguraçãO do ramal da estr~da de ferro de Ouro .
Preto, não excedendo a desQeza de 30:000;';,9 6.. A enlender-se com o rroverno -imperial sobre'
, os mei~s de prolongar~se. o .rama1 ferreo de Ouro Preto ~
aléá,Cldade da'Itabira, devendo ser na proxima reunião:.
da assembl.~aprovincial propostos os favores com qué,
de'va conco~re~ a provi~cla para esse fim,' caso sejam.
os mesmos lOdlspensa velS. . .9-7.• A auxiliar a pubticação do diccionario geo- .
graphico, histodco, estatistico e administrativo do 8ra':.
zil, do Dl'. Alfredo Moreira Pinto, com a quantia de reis
2":000~: - .S .8.. A applicar para a construcção do cemileriii.
da.cl(fac\e da Itabira .500;;:e'para reconstl'ucção da ponle ..
sqbre :o~'ribeirão. Giráo, na barrá do rio desse nome, ná .
qies'f!la~~d~de.;209\5, ambas as quantias da quota de 7,00;';
Co~sIg~.adana. tel n. 3385 de 29 de. junho de 1886 para.
o~~á':l~ntoda "po.Qte'nõ.~rio Santo Antonio, na cidad~'de
Sant Anna de Ferros." . . . '.. '. "s 9,. A appl~ca'r: para canalisação d'agua pot;vêl.

. d.a cidade de Musambinlio as quotas: de 625;; consigna-:-
d:a.na .citada lei para a construcção de uma ponte sob,rê

. o no Palmella, na estrada de Tres Corações á Vargem.
G.rg,ode; de i>00;; pa~a reparos da malriz de Monte.

I SIao, termo de Ouro Fmo; de 500;; para a de S. Carlo .
do.Jacuhy; de 8ÕOpara concerto da serra do Sellado, n

. estrada do Campestré aos Poços de Caldas, decretadas ria
: Iílesma lei n. 3385 de 29 de junho de 1886. . . o. '. . S ,lO. A applicar para as obras do theatro da cidaÇ1.e

)o d.~PlUmhy a quola de 1:000;'; '.:otada c já entregue 'para
.• a constrUcção de uma ponte denlro da mesma cidade-e'
."qúé'aindu 'não teve a devida applicação. . .:;( I

':, --.':9 '11. 'A .ceder á camara municipal da mes'ma ,ci-
O" da~e.o proprio provin.cial silo no largo da respecti.v .
.'~ .matrlz, para ser dp,molIdo a bem do .aformoseamento da
.•. ....mesma cidade: ." ' '.;:. ,

• I '• S 12, A pro rogar por mais dez annos o prazo:cou'"
.. cedido, para a percepçãO de imposto, á emprezº, ',a

lo:;. •. ' . - ~

....~--=-'"- ---

construcçãn da ponle sobre o Rio Grande, na freguezia
. do A~ua-pé, . .; . .-S .13. Aelevar as'seguinles'verbas da lei n. 3385 de
. 29 de Junho de 1886; a saber: Com a quantia de 900;' a
""do ~ 3,° n. 13- mobilia e utensis, Com a de 18:617,,433 a
. do S 11n, 3 _ exercicios findos. Com a de 2:355;'293 a do
~ 12n.•3 --: resti~uiç~es e repo.sições. Com a de 5:000;; a

. ao S S. -IlIunllOaçaO da capllal. E bem assim com a de
~'500:;;a do 9 4.•, para' pagamento de despezas com arma-
'. ~mento e munição da guarda urbana,
'. Art. 4.. São approvados os seguintes creditos sup-
. plementa;es: d~ 520;:>0.~0ao S 1.°n,.6; de 7:000;; ao S 12
. n. I ~de i)9:720~898 a dIversas rubnca~ do art. 2.•, todos
.~da lel n. ~232de 22 de m:tubro de 1884, aberlos por aetos
'._de 17de Julho e 8 de nove~bro de 1886, e 30 de março do
'corrente anno, e bBm aSSlm o de 40:318~168 á verba do
. S 6.• n. 5 da lei n. 3385 de 29 de junho de 1886, aberto por
acto de 7 de março do corrente anno,

DISPOSiÇÕES PER~IANENTES

~r~. 5.. As fa?ricas de carros e carroças e as de
.~u.ndlça~, eslabelecl~as na provincia, s6 pagarão a tnxa
Illl?-era.na de t!,es reIS por kilogramma d~material me-
;,tallc.o lOtroduzldo, nos municipios onde exislirem, quando
destlOado ao fubl'lCOdos mesmos objectos'
. Art. 6.. São i.sentos de quaesquer direitos I?rovin-
c~aes, alemd<?s obJecto.s que ent~arem na proyinc\a para
.a escola_de mmas, o Clmento, zmco 'em lammas canos
de ch~mb_o, de ferro:.ou de barro e outros inat~r'iaes de
canahsa~ao d'agu.apotavel para -servidão 'publicà, ma-
chad~s, touces, picaretas, cavadeiras, pãs, arados' e ou-
p.os,lOstr~m~ntos arat?rios, trilhos de ferro' ÓU .aço e
, s,eu::>a.ccc::>sorlO.s,machll\a~, uma vez que quaesquer des-
tes obJeetos sejam d~stinados á lavoura e bem assim os
~maçhinismos e materias primas necêssa~ios á rnootarrem' .'
(l:~uste~ode fa?ricas matarias e de tecidos e de outras fa-
)?n~as mdustnaes; as pedras de moinho, telhas 'e tijolos
g{lclOnaes, e ~agagem de passageiros, 'não excedendo o- -.
se'y eeso de OItenta kilorrrammas. . . . ,
:'.--.9 '1.., O vasilhame o e saecos em retorno não estão
s}lJeilos .á. taxa itioerària, uma vez provada essa cir-
cumstancla..•~ 9.2,. Os co'n,ductores que quiie'r~m"gosar dos favo-
res d~ ~aragra pilo ~ntecedente exhibi'rão os objeClosrias
es.ta~çoe::>fiscaes, á VIsta do ~mpregado. . .

.;./~- ./..
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, ',,~,3:. ' papel Í'érrteltido d!rectamente para as'lYpo-
grapbias, bem 'como os livros"para as bibliothecas; ficám
Isentos da tua' iLineraria. - -. :
. ~ :l..Ficam desde já supprimidos o imposto/sobre"o

-leite exportado da provincia e sobre o assucar, tributados
.pelo art. 5.• SS 2.• e 4.• da lei n. 3232 de 22 de outubro de
1884, e sobre a cal. ' -: .

: ~ 5.. Ficam igualm~nte isentos de quaesquer di~
reI tos o~ presuntos, carnes preparadas em conservas e
fructas Igualmente em conservas, que forem expor- -
tados.

~ 6.. Ficam isentos do paga'mento de sello, - e 'Cle
,todoe gualquer imposto provincial, os legados deixados
!1 hospltaes, hospicios, casas de caridadcl, matrizes, igre-'
Jas e capellas. -;

~ 7.. São isentos de quaesquer direitos provincia es
os materiaes importados nas estradas de ferro D. Pedro n'
e Le?poldina para as obms de canalisação d'agua pola v.~I
da CIdade de Cataguazes. "

~ 8.. O imposto sobre o ouro, como se acha esta-
b~lecido n.o~ f5 da lei.n. 3385 de 29 de junho de 188~,
nao rec~hlrâ sobre as mãos de engenho ou quaesquêr
outros 'machinismos de mineração em que se emprega'",
rem menos de vinte pessoas. - .' "~

- ", ~ 9.. O imposto sobre as pedras -Iages de S. Tho
, ~é:- e de Jurumirim, de que trata a lei n. 3388 de 21:'de

Junhq ~.e)8~6,ll:rt..5 .• ~ UOlCO,s~rá. cobrado na raz~o~d, "
dous reIS por' kllogrammU';'.e o Imposto sobre o crysta

~branco ou de outra qUalidade será na razão de tres rei'
por.kilogram¥ma.' . '.' ':F.1
.. : ~ 10. Fica reduzida a 16 rei:; por kiloJSrammaa "taxa

:- ItIneraria sobre a farinha de trigo e batatas. _ : ~.,."
'. ~_Ú. 'A taxá de tres reis por kilogr~mma' sob're"to-

.Qosos generos isentos da 'de 33 reis, constant8s da tab'~U;
.. -A'-annexa á lei n. 2416, fica'generalisáda para'toga'

-; a,s recebedorias da provincia, mantidas somente as'ex"ce
, pções das instrucções de 23 de aO'osto de 1876,'99."; e

, ~ceptuados os de que 'trata cf' ~ 4.• do presente' artigo:<e,
,:-";~.: ~ .12. Fica elevado.!l 750-;;o impost.osobre 'cad~ç~sa

ou.klOsque de vender bIlhetes de loterIa, e a 350~ ,:Ô 1
:. posto a que é sujeito ""çada ,cambIsta ou individnôqu
.,:v~~~~r os mesmos bilhetesfora das ditas ~asase ~iosque

destInados a esse fim. ";.: '. '" -: - , ' "t.-.

:. _,7 .:S~~~."'Fica elevad'~''::iCÚ)O~'o'iinpõstõ:: dá': m'a1~[cui
,-':.. na ~scolade pharmacia, s.endo P(igo em d!l!ls P!.~~~!(iL~,

:'""n?s,termos do art. 8.• do regulamento n. 97i e' a .'2:( TO
. ~~:~:~ _. . .-

"
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imposto'sob.re'cada um procurador de partes nas repar-
tições publicas. ', S 14. Fica elevado a mais 2,) °I. o quadrupulo .dos
impostos de. que trata o art. 8.• do regulame~to n. 9;>na
'parte referente a cartas de jogar e perfumanas, e este
Imposto recahirá tambem sobre as ~azen_das.de s~da ..

S 15. E' restaurado sem appllcaçao e~peclal 0.tm-
posto predial creado pelo art. 17 da leI n. 2181 de 2') de
novembro de 1875,que é elevado a? °/0 s?~re o valo~ lo-
cativo dos pI'edi05, observarias as cltsposlçoes da me~ma
lei quanto ao lançamento e arrecadaçõo... .
. S 16. A borracha fabricada n~ PYOVInctacO,m.leIle

de mangabeira, ou outro produc.:tosllTIllar, fica sUJelt~.ao
imposto de 3 °I., calculaao sob['c o preço de 500 reIs o
kiloO'rammma.

~ 17. Fica creado na secreL~ria do go verno ol,oga r
, de official maior, com os venclme~t05 _de ?:600;, an-

"nuaes divididos nos Lermos da leglslaçao vIgente em
. orden;clo e gra tificação, cujas a tLribuições serão regu la-
das por acLoda presidenci,fl, que fará parte do regula-

~mento da mesma secreLarIa. .
. S 18. Fica igualn:ente creado o, ~ogar de secretano

'da escola de pharmacla, com o vencImento annual de
1:200:t),
" -9 19. O governo fica autorisado a mudar o tempo
da~ t'eI'Íasda .mesma escola. ' ,.. -~S 20. ,As. disposições da lei n. ,.3232 de '~2 de outu-
bro de 188,{serão observadas com as segUlntes.alte-'
'àções : . ." :' ,
__I FIca dIspensado o Juramento de que trata o n. 1 do

art~8.• dessa lei. ,
,':~,lI.;: Nos'in ventarios judiciaes o collector, para a..co-
rança do imposto de melO por cem de que trata aquella
ei,'calculará a importancia do mesmo sobre o valor do

mónte'parLivel 'e pela avaliação dos louvados das partes,
têndo para isso'vista dos autos. ' . .

S 21. Os actuaes professores de instr~cção pnmar}a
ua quízerem ':obter'diploma de norm,llIsta prestarao

exame perante as directorias das escolas normaes.da pro-
víncia' em qualquer tempo c serão 'dispensados de pr~s~ar .'
noyos ~xames das materias de que ja tiver~m exhlbldo
p'rDv1Íspara o'provimento effectivo das cadeIras que re-
g~,rem:,~~" " '" . , ',' ., ... '

~~ 22. ,'Os professores habilitados na forma de qual-' ,

•..' N'" ••.-~
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Servindo de secretario,
Pedro. Qneiro:Ja J1artins Pereira.

LEI N. 3438 - DE 26 DE SETE.\IBRO DE 1887
• Fixa a força publica da provincia para o exercicio de 1888
. O Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da

.província de .\Iínas Geraes: Faco s[.iber a todos os seus
'habitantes, que 11 assembléa legislativa [)l'Ovincial decre-
tou, e eu sanccionei a lei seguinte:
.: Art. 1." A forç.a publica da provincia, para o exer-

.ciCio de 1888, é fixada em 1,200 praças do corpo policial,
p'odendo o governo, na ['especti va organisação, di vidir a
pI'ovincia em eircumscripções milititres, e alem das di-
tâs mil e duzentas praças, haverá um estado maior, com-
posto de um major com mandante, um capitão cirurgião-
móI'. um fiscal com a graduação de capitão, um tenente

lajudante, um alferes secretario, um dito quartel-mestre;
e'úin estado menor, composto de um sargento ajudante,
um.dita mestre de musical um 2. o sargento contr!1mestre, .
seis'~musicos de 1.' classe, nove dItas de 2.' e nove
Hós de 3.". . .
. 'S1." OS vencimentos. dos officiaes e "praças serão-

'. das .tabellas vigentes, tendo elles direito á . reforma,
os.termos da lei n. 2138 de 27 de outubro de 1875 e re-

gulamento n 73 de 11 de dezembro elo mesmo anno, con-
tinuando em vigol' a disposição do S .LO do art. 1.0 da lei
n" .2262 ele 30 de junho de lH76.

'I~S '2.0 O corpo policial será dividido em seis a dez
companhias, provendo o governo, paI' meio de regula-
mento que expedirá para execução desta lei, sobre a 01'-

ànisação, .disciplina e o mais que for concernente ao.
ser'viç.a policial. -

. Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contraria .
)ando, 'partanto., a tadas as autoridades a quem o.

n ec~mento e execução da referida lei pertencer, que
cumpram e façam cumpril' tão inteiramente como neHa

~ntern. O secretario desta provincia a faça imprimir,
~. 'o. . .

L"

,'Jesus Christo de mil aitocentos e oitenta e sete, sexagesi-.~ma sexto da Inelependencia e do Imperia.
LUIZ EUGENIO HonrA BAnDOS.\.

Sellaaa e putllicacla nesta secretaria ao 1.0 de ()utu-
'bro de 1887.
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. ,o'
q?er d~s r~g~lamentos. de instrucção publica da provin:'
Cla terao direIto a ser Jubilados nos termos dos al'ls. i2i'
e 123 do regulamento n. 100 de 19 de junho de 1883.' . ,.~?

,S 23. O professor da cadei l'a da c&dêa da ca pital
sera ao mesmo tempo capellão das prisões, com os venci~
mentos annllaes de 960;';\. .

S 24. O presidente da provincia fica autorisado
I. A rever e làzer as necessi1,ias a Iterações nas ta-

bellas dos gene.ros de exportaçilo sujeitos ao imposto de ~
e 6 por cem. ~
. 11. A c?ntratar a arrecadação dos impostos provin--

Claes eor_rnel~ da estrada de fer,a D. Pedro II, mediante
commlssao ate 6 0(0' •

_ III .. A reorganisar a inspectoria geral
çao pU9ltca e a~ecretaria'do go\'O'rno nos timites das
respe~tl vas l'Llbncas, mantidos os aduaes pro vi men tos. -

IV_. Afazer. reverter pi.U'aa verba -:- cacleil'as de in-"t
strucçao prunani1 - as sobra.; que se verificarem nas ou-;
tra,; \:~rbas da rubrica-inSll'llCçãO publica.

i. A organisar mensal Oll semestralmente, de ac-
c~rclo com a pauta da alfande.rril da côrte e te nela em
Ylsta o preço' medio do café, a":J pauta pal'a' cobrança do - -
Imposto de 4°{0 sobre exportac:lo do mesmu O'enero ele-:'
rogada nesta parte a disposição do art. 6.0 dtlei n, '!892; .,
de 6 de novembro de 1882. . .

yrI.. A d~cre~ar a pl'Ohibição de enterramentos no s . _
cemlle~lOs e'.Igr~Jas'.do reci~to da capital, logo que estejá
conclUlclo o cermterto publico.'

: .VII. A mandar procederaos exa mes e estudos côo'.'
vententes á fundação de estabelecimentosbalnéarios nas •.•.

. . agua~ tenuaes. rio Araxá, municipio do mesmo nome, nas'.~
'.- do Pe da LadeIra, municipio do Rio Pardo e nas de Santá.

. Barbara, municipio da Diamantina.' ,:,~

..... Art. 7.0 Fica' marcado o dia 1.0 de'junho de cad~
" ;.a~n~ para a . installação da assembléa leCTislativa pro~'

vlOCWI. o .... ';;,
; , ' ..

",,;~.~.... Art. 8,~, 'Révogam-se as disposições em co~trario:.~~;'~
,.'. -Mahdo, portanto, ~ todas as al!torida.des a quem <> c~::.'~
• n~ec,m~nto e execuçao da ~efel'lda .leI.pertencer, .qu,~:
'. a cumpram e façam cumpnr. tão' InteIramente 'cama!
.ne!la.se cont.ém. O secretario' desta provincia a faça .ini::~"'l
!'pl'l~lr, puçhcar e. carrel'. Dada no palacio da pre'sidenéia.
?;dí:\prov1ll9a 'de Mlllas Geraes, aós vinte e seis di,ls do"me~

,~ de setemoro do Anno do Nascimento de Nasso Senhor
:. r.; .



publicar e correr. D,a~ano, pala,cio ,da p~esi?encia ,da p~~
vincia'de ,Minas Geraes, , aos vlOte e seIS dias do, mezp'e
selembro do Anno do Nascimento de Nosso Senh~r Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexageslmo sex-
to dalIodependencia e do Imperio. '
, LUIZ EUGENIO HORTA BARDOSA

Sellada e publicada nesta sec relaria ao 1.0 de outu~
bro de t887. ", ..,'Servindo de secretarIO,

Pedro .Qtleiroga Martins Pe1eira

LEI N. 3-i39 - DE 27 DE SETEMBRODE 1887
Autorisa a aposentadoria do engenheiro do 1.0 districto de obras'

"'publicas, Bruno von Sperling '~. '
O Dr. Luiz EuO'enio Horta Barbosa, presidente da

provincia de Minas °Geraes : Faço saber a todos os seus
habitantes, que a assembléa legislativa provincial ~e-
cretou, e eu sanccionei a lei seguinte: .
:' Art. unico. E' o presidente da provi,ncia 'autoris~d.o

a cOllceder aposentadoria ao, engenheiro Bruno von
Sperlin'g; com ordenado simples de 3:6508, de que trata;
o reO'ufamento n. 81 e tabella annexa ao mesmo, alte,r~~
n,ê.st~'pá~t~,'~ ~~i.n. ~138<;le 27 ~e o~tuqro de 1,875; r~y , .
gadas as dlsposlçg,e.s ~,m,C,oqtra,no. :' \

• L'" • .••• •••••• l'l .r~ ,', I"",{", r .;'. I >. a • '. • •.•

'~lando, port~!l~~,a' 10.~as as al!t~rrdad~s a quem '!l
conhecimento' e execuçao da re,f~rrda, le~ p~rtencer,
que a cu~pra~ ,~' façam cu~prtr tão l~tel~amente

, COliJOnella se,contém. O secretano desta provlOcla,a faç!1
imprimir, 'publ.icâr ,8 cor~er. Dada no pal,acio da pre.sl'
dencià da prOVlllClade ~Imas Geraes, aos vlOte e sete dIas
do',mez de selembro do Anno do Nascimento de Nosso'Se-::
rlhor Jesus Christo 'de'mil oitocenlos e oitenta e setei se;-
xage~~IJ?o,sef~o ~a ~~dependencia e do Imperio. ' .. ;'c ' .
• " LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA .~

Sellada e p~blica~ll: nesta secretaria ao 1.o de~u_ u~
bro de't887. ' ,..' . " • ,.'

Servindo de secretario, .'
" " ,"'"

Pedro Queirogq, Jll.artins Pereira ,,' ,! .
,,--

',,' LEI N 3440 - DE 27 DE SETEMBI\O.DE 18~7
.' 'f.'''' . t'

,COnced~'licença' ao 1.0 omcial' da'8ecretaria do govern? João An~
, nio Duarte ao lente da escola de pharmac!a, LUIZ Bar~o,sa. d~, '" .• _ /I •••

, , ,

,":.. \:.,,;,...-.... -. ' .•.
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,Silva, ao tenente dõ corpo. policial, Forlunato Dias da Conllei-
ção, e a diversas professoras publicas. ,

, O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa; presidente da pro-
vincia de Minas Geraes : 'Faço saber a todos os seus ha-
bitantes, que a assembléa legislativa provincial decre-
tou, e eu sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. E' o presidente da provi ncia autórisa do
, a conceder: á professora publica da 'cidadedo Juizâa
'Fora, D. Maria Augusta Pinto, um annode1licença jao'te-

" nente do corpo policial, Fortunato Dias da ,Conceição,
seis mezes; á professora normalista da cadeira do sexo
feminino da villa não instal1ada de S. Sebastião da Pedra
Branca, D. Emilia Eugenia Ferreira, um anno já ,profes-
sora da cadeira mixta do Morro de Sant' Anna desta ca-
pital, D. Laura Rosa dos Prazeres, seis mezeSjao lente
da escola de pharmacia, Luiz Barbosa da Silva, seis
inezes; á professora norma lista desta capital, D.Ale-
xandrina Maria da ConceiçãoLios, um anno ; ao Voli-
ciai da secretaria do governo, João Antonio Duarte, até
seis ,meze.s;.todos com o respectivo ordenado; revogadas
asdlsposlçoes em contrano.

Mando, portanto, a tod~s as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução, da referida lei, pertencer,

',que a cumpram e, façam cumprir tão inteiramente
como nella se contém. O secretario desta provincia a
faça imprimir, publicar e correr. Dada no palacio da
presidencia da provincia de Minas Geraes, aos vinte e

. sete dias do mez de setembro do Anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e
sete, sexagesimo sexto da Independencia e do Imperio.

LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA

, Sel1ada e publicada nestâ"se~r~t~ria ao 1." de outu-
bro de t887. '

Servindo de secretario,
Pedro Qtleiroga Martins Pereira

•.•....
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LEI N. 3142 - DE 28 DE SETEMBRO DE 1887 .

DA LEI MINEIRA

.i887

PARTE PRIMEIRA FOLHA N, 7

Crêa distr;clos de paz, transfere de umas para oulras freguezias tli-
'versas fazendas, eleva á freguezia ditTerentes districtos e

.: . contém a respeito outras disposi0ões

~_Ó Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habi-
antes, que a assemblea legislati va provincial decretou, eeu sanccionei a lei s':guinte :
"~.Art.1. o inca creado um districto de paz na povoa-

ção do Formoso, que se denominará « Nossa Senhora da
Con'ceição do Formoso )l, com os limites que serão fixa-
os.pela camara municipal do Pomba, dentro de seu
unicipio. .' , . ,
'S'1.° Fica' igualmente creado um districto de paz e,' ,
licial no « Divino.)) da freguezia do Patrocini9 de' '

uà'nhães, .0 qual dividirá pelo espi~ão das terras' de '
se;tla Silva Pereira at~ á fazenda. ae José Joaquim de "
gúeiredo; d'ahi, seguindo os limites pelas vertentes do
tleirão do Barro até o de Tronqueiras, e pelo Suassuhy .
ÇJueno até sua barra; ,pelo rIbeirão de Tranqueiras
aíxo~ -comprehendendo a fazenda de Antonio da Casta
flá}l.eal; pelo ribeiriio do Batume até sua barra no

«:Correntes )) e por este' abaixo até sua barra .no.
o Doce. . ,'. c'

S.~.o . Fica r.reado no municipio de Ubá um districto
paz'com a denominação. de « Districto 'de Santa de
i'ianria )J, cujas divisas prinCipiarão. na faze'nda do

.mJjal,,'pelo rio dos Bagres, incluindo as suas vertentes,
~àlii' á . cachoeira da fazenda de Antonio José Ma-

nno. ;'d'ahi .ao ribeirão .« Mariannos, »' e dAste, pelas
(ériles, até á Serra de Muriabé, em direcção á fazen-
aotJ>.omba~, subindo o rio dos Bagres,até alem da

. ./J'.-_.~"'"
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provincia de Minas Geraes: 'Faço sabeI' a todos os s~us.
habitantes, que a assembléa legislativa provincial deéI'e-
tou, e'eu sanccionei a lei seguinte: . ~

. Art. unico. Fica o presidente da provincia autor
sado a cuncedor ao cidadão Manoel da Costa Monteiro a
G~ma ':illas Boas permissão para pres~ar exame de zoolo-
gia conJunctamente com os das matenasde 2.0 anno :lia
.escola de ,phal'macia, pagando somente a matricula dess
anno; revogadas as disposições ,em contrario. ;f.

Mando, portanto, a todas as autoridades a que'ril o
conhecimento e execução da referida lei pertencer •.que
a cumpram et'açarn cumprir tão irite~ra~ente cO.IT!ó
netta'se contem. O secretarI9 desta pronncIa a faça 1m
primir, publicar e correr. Daela no palaciu dapresidén
cia da provincia de Minas Geraes, aos vinte e sete dia
do mez de setembro do A nno do Nascimento ele Nosso
Senhor Jesus Christo ele mil oitocentos e oitenta e sete,
sexagesimo sexto da Independencia e do Imperio .. ,:,;;,'

LUIZ EUGEXIO HORTA BARBOSA

Sellada e publicad a nesta secretaria ao i. o de out
bro de 1887.

Servindo de secretario,
'Pedro Queiroga ,111artins Pereira
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barra do Volta, comprehendendoassim
tes até o corrego de S,: Domingos!. .

S 3.. São elevadas a districtos de paz e policiaes .
povo~~ãÇl. de. Santo Ar:ttonio da Ermida de Campos, l'a
m}lnlClpIO d~ Itapecenca; a povoação do Sapé, do di •
trIcto dO,BreJo das Almas e termo de Montes Claros- á
povoa~ã~ da Patusca, da fregue~i~ . de Prados, termo d
S. Jose d EI-Rey ; todos com as dlVIsas que forem marça.
da~ p~las respectivas camar:as municipaes, •

~ .i.".. Os quarteirões ns. 21 e 22 do districLo da li:
d~de do Serro constituirão um districto de paz e poli-
CIal, com a denominação de (( districto de Nossa Senhora
das Dores da Saia )l.

~ 5.•. Ficam ele~a~os á c~teg:oria de freguezi~
. co~ as sua.s .actuaes dI v~sas, o~ dlstnctos de S, J alio, d~
l\Iatlpoó, PIedade, Urocu. Sant ,Anna d,o Jacaré, S, Ped'ro
de Suassuhy., Pouso Alto de DIamantina, Santo Antonio
do Aventureiro e Sant'Anna de Cataguazes, e a povoaçã'ô
do Bom Jesus da Cachoeir,l Alegre, da fregueZla da Ca-
choe!r~ Alegre, municipio do Muriahé, com as seguin
tes, d.lVIsas : co.meçando na ponte do Domiciano, no ri:.
b~l~ao Cachoeira Alegre, por suas agnas vertentes e pêlâ
diVIsa da fazenda do alferes' Caetano Soares de Azerado

. até o alto da serra do Capivara: seguindo pelas verteÍl:'
tes da, .mesma .até á di visa .de .ten'as do alferes ManoeL'
Cortes com a fazenda ,do capitão ,José RodriO'ues de.Oli

, veira; pela mesma divisa, atravessando o °ribeirão' ,S
João eseguiD~o:pela rdas fazendas .de-Joaquim de Pa~ la
Alves.e Joaquim de Paula. Carvalho, até o alto da serra
do Patric!o ;d'a~i, laguas. vertentes, por entre as faze'n~'
das de Joao Ga bnel Bongord o. Alberto EuO'en ia Montei:to
de B!Jrros, pelo.corrego e divisa da fazegda deste' ~cóm
Camlllo;Peres.deMiranda até o alto da serra do Bonito
agu!lS' vertentes até á d ivisa das. fazendas que foram dé
Ildefons,o Martin.ho. e João de Freit?:> ; seguindo as ag-uãs

~vertentes-do. espIgao' entre os dOIs braços, do ribeirão
'Divisorio,'em direcção ás divisas. das fazendas de D. '1\Ia-
ri~ Hilaria e Fran?is~o _Mart!n~, ~tra vessando ~ bPIÇO.di'"
relto~d(}.mesmo~ r,lbelrao !DlvlsorlO,'e pelas dlvlsas.das
~eferldasffazendas até o alto da serra que divide o I'ibei
'r~o. S; .Pa1,lloe os da Cachoeira Alegre e J1tcaré,' a té '.á'~
dlVl~?-spas. fazendas de Inhauma e de D. Maria José;de
:Uorae$:; pelas mesmas divisas até ás da fa"zenda deM
nO~~.J:o~ ,Secundo, e ;d'ahi.'a terminarem os limites', n
mesmtl,PQntedoDomiciano;'; , ./ .. -.'. -:Ij. ,

~i~~:1~~oliigualmente ;'eleva?as á categoria !d'e"tr:

'1>'
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guezia.as.pavoações do Rosario e 'Bocaina, da fregu~z!a
(lo Carmo da Christina, e Virginia,do mesmo mUnIClplO
oa cidade da Chrislinn, sob 11 denominação de - fregue-
zia de Nossa Senhora do Rosario de O, Viçoso ; ~endo
8S suas divisas as seguintes: começando no SobradInho,
comprehendendo as terras de ~Ianoel Deltino, por suas
aivisas a atra vessar o rio da Palma, e desta ao alto da
serra da Christin?,. por este além até á fazenda. de L.u?as
José de Souza e diVisas desta com as lIe AntOniO YI~lra
(Ia Silva, até ás terras de Manoel Caetano ;]ela5 diVisas
oestas com a fazenda de Antonio Vieir~_da Silva até ás da.
fazenda de S. Francisco, donde seguirão os limites ao la-
gar denominôdó (( Pinto »; d'ahi, ás divisas das fazendas
de José da Sil va Gorgulho e do capitilo Antonio José de
Negreiros Macedo, pelos limites da fazenda do Rosario, a
ierminarem no Sobradinho, ollde começaram.
• A freO'uezia seriÍ inaugurada logo que seja assignadn
a' escripLlfra publica de doação de terreno para o res-
pectivo patrimonio, construcção de cape lia e casa para
escolas publicas.
. ~ 7.•. Os distrietos de S, João da Vigia e Santa .Rita,

mUDlcipio' do Arassuahy, ficam elevados á categorIa de
freguezia, com os mesmos limites.. - .
\'.' S 8.. As di visas das freguezins de S, rtliguel do Anta
e do Araponga, municipio da Viçosa, serão as mesm~s
cóh1 que foi creada a primeira; e as da freguezia do RIO
Manso, municipio da Diamantina, começari'il?' ~o loga~
oeriominado (( Raiz do Gaiteiro )) ; deste ponto ao pampq
qa;Phóca; em direcção ao Capão dos Porcos; e d'ahi aos
Limpos até á fazenda dos Calumbys, pela serra do Pé do

orro, em rumo ao Campo Bello, na margem do Jequiti-
.ilhonha e por este até o ponto onde começaram. I

"13 9.. As divisas da freguezia "de Nossa Senhora d.a
Graça da Boa Vista do Tremedàl começarão das cabecel-
a~do rio « Pajahú )) na serra g-eral, pelo veio d'agua

it€á embocadura no rio (( Rapadura » no lagar deno-
inado (( Jacoipe »; por e~te abaixo até á emboca,dura

(frio Paquy, no lagar denominado (( Tabatinga )); por
este:até á f6z no rio .Gorutuba ; por este abai;o até á em-,
Oocadura no rio Verde Grande; por esl.e ate l' barra 110
riõ :Verde Pequeno; por este até á fóz do corrego.(( -Pouco
Ti;iste )i; d'ahi, por este ar:ima. até suas cabeceiras, e!]l .
rumo direito á fazenda do (( Gado Bravo )); desta ao lagar
tlênominildo (('Urubúll; d'ahi em rumo á Lag?a. do Cur-

-.
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Ferros, a fazenda da Brejaúba, de. Rica,rdino da Cunha
Andrade; da de São Thomé das LeUras para a da Concei-
çãO do Rió Verde, a denominada «Cachoeira)), de cypria-
no pinto Ribeiro; da d~ Baraúnas, municipio de G~a-

~"nhães, para a de JoanezlU, as fazendas de Bento Joaqm01
-Ferrei I'U, Autonio Moreira dos Santos,' Antonio Ju vena I

, 'de Souza, Antonio de Assis Brandão e Joaquim Moreira;
da de São Thomé das Lettras para a da 'Encruzilhada,

" municipio de Baependy, a fazenda do Corrego das Pe-
.dras, de Luciano Antonio Pereira; da de Baependy.para
_a da Encruzilhada, a do Rio do Peixe, de Seraphim Car-
los 'Pereira; da da Volta Grande para u-de.,Sanla Isabel,
municipio de S. Gonçalo do Sapucaby, a ,de' Antonio
Francisco Tavnres; da da cidade de. Pouso Alto ,par.a
a de Sant'Anna do Cnpivary, as dos cidadãos Mano'el

I José Ribeiro, Francisco Pinto Ribeiro, Miguel José
Ribeiro e Elisiario José Ribeiro; da da' Ilaverava

: p'aI'a a do Lamim, municipio de Queluz, n do «Retiro de
São Lourenço)) pertencente n Francisco: Rodrigues de
':Assis; da de Jacury. munidpio de Suassuhy, para a do
Rio Vermetho, municipio do Serro. as de José Honteiro

'de São Miguel, - Feliciano Sevel'Íno da Si! va, Theophilo
Pereira de Oliveira, Carlos Pinto de Souza e João Goo-
çal ves Penna ; da freguezia de São Francisco de Paula da
Matta dos Cintras, .para a de Ilapecerica, as fazendas de
ràncisco Diniz Linhare's e João .Diniz Linhares '; da do

ROsario da Pimenta: para a' da cidade da ,Formiga, a da
onte~Alta, de Juvencio Rodrigues Nunes; ,da do Carmo

0.0 'Rio Claro .pará a de Dort~S da Boa Esperança, a fazp,nda
aé Sant'Anna ela' Ponte do Sapucahy, de Joaquim 'Valeria,,:
mo ;.das freguezias das cidades de Montes Claros e Je,,:,
guitahy para a do Coração ele Jesus, municip~o,da:pri";
fieira. as de Antonio Gabriel da Eonseca, Laul'lano Soa-
res da Fonseca, Pedro da Rocba Fonseca, o Luiz ,Duarte
ãà:';Fonseca,'.e Honorato Pereira da Fonseca, :,sHas, no
oSUr 'denominado.«São Francisco)) ; da do Porto,de Santo

:Ântônio para a .de Tocantins, municipio. de Ubá,
,~fazenda do Campestre,. de José. Dias, :Gonçal ves ;
ila'de Dores do Turvo para 'a de Ubá;oas.,deD.
~nnà Luiza de Moura e D. Rita Jacintba de. Moura ; da
fi eguezia da Piedade dos Geraes, municipio do Bomfim,

ara:" a da cidade de Entre Rios, a fazenda de Matosi-
DOOS,de D. Joanna Baptista Monteiro de Castro, Francis-
c'" Tristçio de Mendonça, José Luiz Ribeiro da Sil vae

'" "
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r"l Velho no São'Pedro; seguindo em direcção ao mprro
do Pau d'Arco ; -deste aos Buracos, fazenda de Placiq.o
Cardoso e d'ahi á barra do -rio II Lameirão ll; por este
acima até suas cabeceiras; d'ahi em rumo direito ao cor-
re"'o denominado l( Gallinha )) e das cabeceiras deste ãb
primeiro ponto, na serra geral. ." ,S 1D. As di visas' entre \ as freguezias de Nossa S~..:
nhora de Nazarethda Cachoeira do Campo e de Nossa Se-
nhora da Boa Viagem ,d~ Ilabira do .Campo c0f!leçal',ª9
DoaPonte da Barra do espigão denommado« Fac!l0 ));.' e

o d'ahi ao alto da Cr!lz das Almas; e por este esplgoã9!,?,!-O
Campo da Preguiça, descendo pelos logares dr.nomlOad.os
« Caquendi e ,Purtão)), por um carrego d'agua sUJa,
ao rio das Velh'as, excluindo-se a fazenda de José Fernaií:
des Pereira, /~.S 11. São revogados: o art. 50' da lei n. 3272 dê 20
de outubro de 1884 que alterou as divisas entre os di~
trictos de Crystaes e Candêas; e a lei n. 3382 de 3D.de
outubro de 1884, pela qual foram transferidas duas .fá
i:~ndas da freguezla e term!l de Dores da Boa Esperança
plra a freguezia e termo de Carmo do Rio Claro.

. S 12. Fica em seuinteil'O vigor a lei n. 1996 de 14
de novembro de 1873, :o~

~ 13; Ficam transferidas' da frecruezia da OlaHa,
mUOlcipio &do ,Rio: Preto, pé,\ra ,a da 'Conceição de ~pit'
poca," municipio de Barbacena, as. fazendas do Trigo
Piçarrão,: perten"centes a H')norio José Delgado :Motta,
Mjguel ,Antonio Duque; (la. freguezia de ,San~' A0l1V
Yargem' para

0

a ,da,Cldade de Dores da Boa Esperança,
di! João Evangelista de Figueiredo; da fre~llezia de'Mer
'cês do Pomba para a do Livra'mento. municipio de'g r.
bacena. a do Corrego das Pedras; de Antonio Francisc
de Paula -Reis; da de S. Sebastião do Salitre oara o.a li
cidade do Patrocinio,a de José 'Corrêa da Si(veira~;~.
do Carmo do ,Parnahyba ,para a de SOSebastiáo ~dà".S
tre, a de Francisco Goncal ves da Costa; da fl'eguezl;, ~~
l\1umca ,para a oda cidade da Varginha, a .fazenç\u,~
«Bueno:;)) pértençenie' á D. Maria ,l\1agdaleria

o
do, ç:t1tm

-< e JoaquirI! .Procopio Bueno; da, da Olaria I?arua .~~.c
. dade de.Llma Duarte, as fazendas da Sesmal'la, Caclioe~

0'-' (do,Pão,d'A:ngú e Vieiras; da freguezia das Candêas,~:m
- 'nícipio de Campo Belio, para o dlstricto do Camacno,-

• 'Itàpecerica~-a fazenda Ide ',,\.nariias ,Fel'l'e ira da ~Sil va "-
, de~ Cl!nlla Verde para a ,de ~. Jà~o '.~epomuceno:'\{
" vras, a de João Alves CUStOdlO Pereira; da de Sant
. ' ,tonio, municipio .da Conceição, para a de Sanl'~~!1

I o



Fràncisc~r~Ionteiro; da de Santa Rila do Rio Claro p'ara
n de Músambinho, n denominada (()lacacos)), (le Vicente
de Paula Ferreira;1 da de Cabo Verde para a de Musain:
-binho, a de Joaquim Antonio Bueno; da do Desemboque
para a do Sacra~~lIto,. a fazenda do ((B0!TI.,Jardim,) per-
tencente ao capltao Vicente de Paula Vieira; da da Pie-
dade para a da cidade de En tre-Rios, a do ((Gil do Rincão»'
de João Bernardes de Pa~.la; da freguezia da Lage para~á
do Desterro ele Entre Rios, as de Antonio José de Oliveira
Dico e Antonio Clemente de ali veira ; da de Passa Tempo
para a do Desterro de Entre Rios, a fazenda do ((Patrimo-
nio,)) pertencente a Theodoro ~lachado Falleiro; da da Ici_"
dade dp. Ilapecerica ~para a do Desterro, do mesmo muni-'
ci'pio.• as do ~apitão Antonio Caetano de Carvalho, Adolpho
~Ibel.ro da SIIva.Castro, João Gualberto de Carvalho e Ap~'
ImarlO Gonçalves de Mello; da de Sanl'Anna de Lavras'
para a do Carmo ,da Cachoeira, a de Martinho Dias 'de
Gou véa ; da de S. 'Thomé das Letlras para a da Encruzi-
lhada, a fazenda de «Mato Dentro)) de Manoel Antonio
Pereira; da da CampanhU"para a do Cambuquira, a.de
Eustachio Martins de Andrade; do districto de Santa
Barbara para.o Livramento de Barbacena, a de Sânt'
Cruz, .rlo capil~o José. Joaquim de Carvalho Campos le
FranCISco Florwno Julio; da ~e João Gomes para a 40
LIvramento, a fazenda denomlOada uJ oão Paulo)) per-
ten~ente a Francisc.o José P~reira Guariba, Joaquim An-
tomo Rosa e AntoOlo AmorIm; da de S. Francisco' de
Paula para' a' da-cidade do-Juiz de Fora, a fazenda:'da
Conceição, pertencente a' .Francisc'o AIbino da Costa Frei
tas; da freguezia do Laranjal para a de S Francisco d
Assis do Capivara, municipio de .Cataguazes, a fazenda~
de Baraúna, de Pedro da Si! va Pinto; da de S. Francisco
de Paula'para a de Santa Barbara do Monte Verde mu-
nicipio do Rio Preto, as fazendas de Francisco Jo~é Ma.-
c~ad? e Joaquim ~uiz Machado: da .freguezia do T~qua
russu para'a da cIuade ele Santa LuzIa, a fazenda oen

. mi~adll ((P~nte Nova)), de Cand~do Rodrigues Costa,'~E$::
tevª<? RodrIgues Costa e AntOl1IOSoares de Gouvêa;. (la:
,f~eguezia tdajLapa para a da cidade de Santa Luziá"
fa,~~~~a~deno~inada «Creoulos,)) pertencentes á D, Marl
BemCI!)aàloreIra. Salgado, .Ferl1;ando Gonçalves Me'llpe,
-JoaqUIm Alves de Deus, ,Antonio Bertholdo AIves e~Ol .

, gario AIve.sde Deus; da 'freguezia da' Lagoa Santa p"ár
. ,:..{a de' JabotlCatubas,-as fazendas do Cortume e~Açude' de
.~ :r Joaquim Morei~a Rod~igues, D. Maria Feliciana dos Pra-
.' - :zeres, 'D. J,oaqulDa Pohcena do Carmo, Francisco Pereira

...•... ' ..

,da Silva, D. Rila Maria do Carmo, ,Francisco Rodrigües
Limn, D. Anna Archanja de S. Miguel, Luiz Moreira Ro-
drigues, D. Manoella Au~usta da Conceição e Antonio
.Ferreira Alexandrino; oa da Olaria para a de Lima
Duarte, a de Francisco de Paula Campos; da mesma fre-

. guezia da Olaria para a de Lima Duarte, as fazendas' da
. -Cachoeira do Rio do Peixe e Pary, pertencentes a Fran-
cisco de Paula Campos e João de Deus Duque; da do
Porto de Santo Antonio, municipio do Pomba, para a da

_~cidade de,Ubá, a de Jacob Alves de Souza Cabido; da
"freguezia dã .Madre de Deus do Turvo para a de S. Mi-
. guel do Cajurú, municipio de S. João d'EI-Rey, as fazen-
das de Cha ves e Bananal, de FranCisco Braz de Carvalho
e Jeronimo Ribeiro das Dores; do districto das Bicas, ter-
mo do Pará, para o do Bruma,do do Paraopeba, termo do
. Bomfim, as fazendas de Jose Gomes da SIlva Couto, Ma-
. noel Nunes Ferreira, João da Silva Couto e João da Sil-
va Madeira; da de S, João Nepomuceno para a da cidade
do Rio Novo, a do Carrego' de Sanl' Anna, de. José Joa'
quim de Souza Aragão e outros; da freguezia do Jacury
"para a do Suassuhy, a de José Carvalho de Souza Leite;
ida de Sete Lagoas para a de Inhauma, a fazenda do Sac-
co, de Antonio Francisco França; da de Bambuhy para
a de Piumhy, a denominada «Cnjangá)); da fre~uezia das
Luminarias para ti do Carmo da Cachoeira, a razenda de
João Alves de Gouvêa; da de Passos para a da yentania, a
ae-Belchior 'Pontes do Rego e Figueiredo; da. freguezia
de Passa Tempo para a de.S. João Baptista, municipio do
Bom Successo, a sorte de terras de. cultura,' pertencente'
a~Joaquim AIves Pereira; e ficam pertencendo á .fregUe-
zia de Dores do Turvo, municipio do Pomba, as fazen-
nas da Barra e Marimbondo. -, '. '
' .. Art. 2.° Ficam revogadas as disposições -em con":
trarIo:
'<:"Mando, portanto,' a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que
a cumpram e façam cump'rir. tão inteiramente como
nella' se contém. O secretariO desta provincia a faça im-
p'rimir: publicar e correr. Dada no palaci0 da pI;esiden-
Cl.ada provincia de Minas Gerlles, aos vinte e oito dias
aq.,mez de setembro do Anno do Nascimento de Nosso
S8nJlo_rJesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete,
sexagesimo sexto da Independencia e do Imperi9 •

. -' \ - ,. LUIZ EUGENIO HORTA BARBOS.\. - •
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AiÚorisa 'o 'prolonga~ento do fiJ eleétrico. da cidade' do Serro' a'õ
, :: Suassuhy; a'ntigo Pessa.nha'. ( ,i, ' '-' ,"," " ", ;,
11 . . . . I • , .' •.• -"~l,',9 Dr::L~iz"Eligen\o Horta ~a'rbosa: pr~sident,e qa-pr~:.
'{mcla de MlOasGeraes: Faço saber a todos os seus .habl-
t~.~tes, q~e a ~sse~blea.l~gislat,iva proviricia.l.geáet~~:'e
eu sanCClOnel a lei segumte :. ..' '.'
:. 'Art. unico. E' o presíde"nte da provincia autbrii;ado
a ~espender desde já, pela verba - obras publicas -. a
!lÍl~ntia d~2LJ:000~OOOcom o prolongam~nto ~dó'fio ele-
(rICOda CIdade do Serro ao Suassuhy, antigo Pessanha ;
.. vog~das as disposições em contrario.~.>!\lando, portanto. "a toda's as. autoridades u quem o
cpnp.ecimento e execução .da,referida lei pertencer, que
iJ.'ci.imprame.façam cumprir tão inteiramenle como nella
se\~~ntém.: O secrélario desta pr~vinéiã 'il"raça imprir~1Ír,
P.qg.l.I~ar,eC?rrer. Dada no palaclO da,presld,encia.da pro-
~l~,~!~d!3 Mmas G~ra,es, aos vinte e Ollo~d'ias du mez de I

..•..~.;;-:~J' "v..' ,
0.1(0 Liv PARTE 1.a

~ .,t&_~~;;; .. ~

_ •• t'" •• , ,...

ha,Qitan.les, que a assembléa legislativa provincial decre-
"'ttO:u.e eu sanccionei a lei seguint~:, ','. .~.... .,'". .',
.i ,Arl. unico. E' o presidente da provincia autorisado
.~:a'despender pela verba - obras publicas - a quan~ia de
"':10:000;5000com a reconstrucçii.o da ponte sobre o ['lOPa-
~rahybllna, na estação do Barão de :Coteg-ipe, estrada
",de ferro D. Pedro II; revogadas as dispOSIções em con':
,.trario.
, . Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
~conhecirnento e execução da referida lei pertencer, (
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente
como nella se contém, O secretario desta provincia a faça
.imprimir, publicar e corre,. Dada nei palacio da presi-
dencia da provincia de ~Iinas Gemes. aos vinte e oito dias

'.: do mez de setembro do Anno do Nascimento de Nosso Se-
:;,:nhor Jesus Christo.de mil oitocentos e oitenta e sete, se-
;'xagesimo sexto da Independencia e do Imperio:
, . LUIZ 'EUGENlO HORÚ- BARBOSA

).!::' Sellada e publicada nesta secretaria aos 8 de' outu-
ofo de 1887. .
'" . Servindo de secretario,

'. ,
" Pedro! Queiroga Martin.~ Pereira



setembrô d'a'ÀÍl~o'do Nascimento de Nosso Senhor J~sü~
Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimõ' sex"':.
to da Independencia e do Imperio. -, ;-

LUIZ EUGENIO HORTA B.\RBOS,\.

, Senada e publicada nesta secretaria aos 8 de outu':
bro de 1887. '-:

Servindo de secreta rio, :',
P~dro, QueiroJa Martins Pereira

....... : LEI N. 3HG- DE28'DE SETEMBRODE t 887 ,
Declara que a cidade de Suassuhy denominar-se-ha cidade de Sa~to
, Antonio do Pessanha. :,
. 9 úr. Lu,izEugenio Horta Barbosa; presidente da pr~
V!nClade ,Mmas Geraes: Faço sab~r a todos os seus ha-
bItantes,' que a assembléa legislativa provincial decre~
lou, e eu sél.r:tccioneia lei seguinte: , ",
o Art. unico. A cidade de Suassuhy denominar-se-ha
Cidade de Santo Antonio do Pessanha, a cuja freO'uezi"
fica pertencendo a fazenda do cidadão José Carvalho' de
Souza Leite, desmembrada da de S. José do Jacury o revo-
gadas as disposições em contrario. I ' _'~

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o éb-
n~ecimento e execução' da referida lei perten'ccr,_que
a cumpram ,e façam cumprir. tão inteiramente 'como
nena se contém. O secretario desta provincia a filça~iLli
primir, pu~licár,eo correr. Dada no p.alacio ~a p~esidenéia
âa provmclé!..de Mmas.Geraes; aos vmte e alto dias do me
de selembro do' Anno do Nascimento de Nosso Sen!idr:
Jesus Christo de mil oitocéntos e oitenta e 'sete, sexac7esl-
mo'sexto da Independencia e do Imperio, ""',

." LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA .. F
Sellaaa e pUblicada nesta secretaria aos 8 de (lulu:

bro de 1887; '" ' /. -
'. . Servindo de secretario, ;,,:1

_.'Pedro Queiroga Martins Pereira, ~.

, , i LEI N. 3447~ DE .28DE SETEMBRODE 1887::
A~to'~isa o pr~iongamento da linha telegraphica da Di;m~,~ti~a
.: \ Cidade do A rassuahy (Calhau) eos reparos da estrada que mil
'.' ginando (, 'laquitinhon.ha', sá. dirige de S. Miguel á recebêàorr
_ do Salto Grande. , . / ' ',','

, O Dr.. J.uiz Eugenio Horta Barb'osa, presidente
.~;~ ~-

~- .....•~-'-..

l' ' ' ,
,. N. 7., '.' - 265 ~

, ,

..provincia de Minas Gera,es : Faço saber a todos ~s seus
.habitantes, que a assembléa legislativa provinCial de-
.. cretou, e eu sanccionei a lei seguinte: .'.
'. Art.' unico. Fica o presidente da provincla auton-
" sado a fazer as necessarias operações de cr.edito <lté á

I quantia d~ 40:000;;000(qu~lI'enta co.ntos de. reis) p'ara pro-
" lonO'ar a linha telegraphlca da Dlamantma á Cidade. do
.', Ara~suahy (Calhau), passando pelas de S. João Baptista
::.e Minas Novas. .S unico. Fica igualmente o governo autonsado a
• despender pela verba - obras publicas - a quantia de
, 10:000~000(dez contos d~ .réis) com os. r~paros da ~strad~
, ' que marginando o JeqUltmhonha se dIrIge ~e S.. M}guel a

recebedoria do Salto Grande; revogadas dlSposlçoes em
. contrario.
: , Mando, portanto, a todas as autori~ades u quem o
'.. conhecimento e execução da referida lei pertencer, que
, a cumpram e façam cumprir tão in.tei~amente c9mo ~el.la
se contém. O secretario desta provmcla a faça Imprimir,
'publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
, vincia de Minas Geraes, aos vinte e oito dias do mez de
'setembro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
: Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo sex-
o to da Independencia e do Imperio.

, LUIZ EUGENIO HORTA B.\RBOSA

, " Sanada e publicada nesta secretar:.ia aos 8 de outú-
bro de 1887. ' " , ' " "

Servindo de secretario,
Pedro QueiroJa Martim Pereira

.' LEI N. 3448 - DO L" DE OUTUBRODE 1887
Co~cede uma loteria de 500:0008000 para a santa casa de misericor-
" },diado Juiz de Fõra. , '
';r O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da pro-
,vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus ha- '
bitàntes, que a assembléa legislativa provincial decre-tou, e eu sanccionei a lei seguinte: .
,':- Art. 1.0 ,Fica concedida uma loteria do capital de - '
500:000;';000dividida em dez partes, conforme o'plano an- '
. nexo, para a santa casa de misericordia do Juiz de F6ro:.
" . ~ unico. A extracção será confiada' á camar~ mUnJ-
çjpar_daCJ.uella~~d~de, que po~erá. alterar o refendo pla-
no se assim o eXigir a convemencla. , .'
, ~Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
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:ft.. LEI N. 3449 -DO 1.. DE OUTUBRO DE 1887
:Autorisa a restituição ,ao cidadão Antonio Alves Ferreira da
-, quantia de ,1:5565204, importancia dos juros que pagou pelo
"r'" alcance verificado con tra, o ex-administrador da recebedoria do
• Porto Novo do Cunha. ' '

I • L;. .

"Õl9 :I?r. .Lui~ Eugenio ;Horta Barbosa, presidente :da
provlQCla de Mmas .Geraes: ,Faço. saber a-.todos os seus
habita.ótes~ que a assembléa'legislativa provÍnci'al.decre-
lOure eu s.anccionei a lei seguinte: " .. ;. ~
~1':';~<\rt... ti~ico. _' E' o go.verno l1utorisado a mandar 'r~s-
ltUlr ao cldadao AntOnIO Aives Ferrei ra .a quantia de
h'5~6:204, importancia dos juros que pago u 'pélo- alcance
íV~l'lficado contra o ex-administrador da rece bedoria do
orto Novo do .Cunha, José Augusto Pereira ,de' Lacer-
a, de q.uem era fiador ; revogadas as disposições ',em
,-<ontrano.
. ,Mando, portanto, a todas as autoridades a qúem o co-
~ecimepto e execução .da referida lei pertencer,
e, a~:,cu ram e façam cumprir tão ',inteiramente

co~~ nell?- ~e conté~. O secretario desta' provincia a
1l~!9mpr~mlr, publt~ar. e corre.r. Dada no palacio :da
Ire ~d.ç!1!?la.da, prOVlOCla de Mtnas Ge.raes, ~()o. primei-
o lira'ao mez de -outubro do Anno .do .Nasclmento (le

:f,<~..f.; '-:" .
MO~LIYtPARTE 1.. ,

~~.:i~,
~; ~~~ ?- ~- .••'••'

t'.,. f

~. '. 10,000 bilhetes a. . ...."5~0. 50:000~OOO
' 'Dez~partes ajf. . . 50:000;:'. . 500:000~OOO

àIa~do, portanto, a _todas as autoridades a quem o
,,,!,conheclmento e execuçao da referida lei pertencer, que
. a cumpram ~ façam cumprir tão inteiramente c orno
ne.lla.se cont~m. 9 secretarIO desta provincia a faç~ im-
PFumr, pu~llC?-r e co~rer. Dada no palacio da pre:i1den-
, Ctada provmcla de Mmas Geraes, ao primeiro dia do
-mez de outubro do Anno do Nasc imento de Nosso
Senhol' Jesus Christo de mil oitocentos e'oltenta e sete,

.:;sex~gesi~o sexto da Independenc ia e do Imperio.
',,' ',' 'LUIZ EUGEN 10 HORT •••. BARBOSA

~!. , Sellada e publicada nesta secretaria ~os 8,de outu-
,;,pro de 1887.
~ ' Servindo de secretario,

Pedro Queiroga .Martins Pereira

1O:000;\l000' .
5:000;5000' -
1:000;;1000
1:.')00:t;000;~~
2:0001';000 .'
2:000;'000.

. .

'.

'.0 ".

"

PLANO
Umpremio de.
Um premio de.
Um premio de.
Tres premias de . 500,,000.
Dez premias de.. . 200;')000 .
Vinte premias de . tOOijOOO.
Noventa e nove pre-
mias para a cente-
DasdI) 1." premio a. 10'000.
Noventa ~ nove', pre-
mias para a centena
do 2.• premio a . . 10;5000.
Cem' premios para
as duas letras finaes
do '1.• premio a . . 10~000.
Cem premios para
as duas letras finaes
do 2.• premio a . . 1O~OOO.
Mil pI'emios para a
le~ra final do 1,. pre-
mIO a . . . . . 5~000.
Duasapproximações
para o L. premio a 200;>000 •
Duas approximações
para o 2.• premio a . 100~OOO.
São 1,.(35premios na
importancia ,de.. •
Im p o s fo geral, de
15 °/0' . . ". .
SeBo de 10,000 bilhe-
.tesa ... '.' .. 150'1'5.
Addicional de' 5 °I.
sobre o sello.. . .
Beneficio
Despezas para im-
pressão de bilhetes,
carta,zes, teleg~am-.

. mas,/. a n n u n c lOS, ,
,commissão aos agen-.
..-tes para vender os bi-,
lhetes,'commissão ao,
tneso'urelro pelo 'tra~. .
,balho ..e responsabf..'::'
lidade'e' pagamentõ{~"
ao fiscal. . •..• .'

--
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NossoSe'nhór -J~sus' c~risto de mil ~itoc€mt';~':~o'Ú~it'à
sele, sexagesimo sexto da Independencia e do Imper~o~'. ;_.~

LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA .. ~.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 8 de outu-
bro de 1887. .Ser vindo de secretario,

Pedro Queiroga Martins Pereira,

. LEI N. 3450 - DO 1." DE OUTUBRO DE 1887 '
Concede à professora da cidade da Campanha. D.Maria Luiza de S;

José. aposentadoria com o oruenado proporcional ao tempo,~e
serviço prestado no magisterio. ..' .
O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente ,da.

provincia de Minas Geroes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a assembléa legislativa provincial deúe-'
tou, e eu sanccionei a lei segumte : , .
. Art. unico. E' o presideente da provincia autoi-isa-
do a conceder aposentadoria com orden~do propor ci~
nal ao tempo de serviço prestado no ma~lsterlO, á pr.o-
ressora da cadeira de ins~rucção primaria do sexo femi-
nino da cidade da Campanha, D. Maria Luiza de S. José;
revogadasias disposições em contrario. . ;"',& .

Mando, portanto, a todas as autoridades a :quem;
conhecimento e execução da referida lei pertenc~r
.que a' cumpram e, façam cUl!lprir tão i[~tei.ra~e~t
,'como nellasecontém. O secretarIo'desta provlllCla aiaç
'_ imprimir, ,publicar e correr. Dadà no palacio. da'presl
dencia da proyincia de Minas Geraes, ao primeiro: d~
do mez de outubro do Anno do Nascimento de Nosso Se-:
nhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete/se
xagesimosexto da Independencia e do Imperio. ,:''¥''.

LUIZ EUGENIO HoinA BARBOSA. f;; '.

, seltada e publicada nesta secretaria aos 8 de out
bro de 1887. . ,,'.:

Servindo de secretario, .'; .~
Pedro Queiroga Martins Pereira"

...

.:. I .~"":',f':,,4.-
~oI'lÇ '" r-:' ' ..~,J*"

, ' :- :,<,"/~'f-<"l,;~:'~Ii':-:''\:,,:~ ';:'~".'
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.;- dfa de MiMS Geraes : F~ço s!lber a t~do~ os seus habi-
~tês, q~e a ~sseU!blea l~glslatlva provmclal decretou, e
éú sancclOnel a leI segumte : ' .
, Arl. 1.0 A comarca do Jequitahypassará,a denomI-
nar-se (( comarca de Montes Clayos .». . . '
i' Arl. 2.° Fica creado um d\stnc~o pollcvll e de pa~,
tendo por séde a povoação de Pindahybas, na fregue~la
do Rio Preto e municipio da Diamantina, ~om.as segUl~-
tes divisas: começanao da barra do nbeirão Capa0
Grosso por este acima até á fazenda do m~smo nome;
d'ahi pela estrada geral que vai á Terra Branca até ás
cabeceiras do ribeirão da Canna Brava, por dste até_á
sua foz no Jequitinhonha e por este até á barra do Capa0
Grosso. . - ' .• , Art. 3.° Revogam-se as dispOsIçoas em contrano.
.' Mando, portanto, a todas as a~torida.des a quem o co-
niiecimento e execução da referida leI pertencer, que.
â 'cumpram e façam cumprir tão inte}ra!llente c0!ll0
nella se contém. O secretario desta ºro~lOcla a f~Ja u~-
primir, publicar e correr: Dada no p~la~lO da.presI enCla
.aa:provlOcia de Minas Geraes, ao pnmelro dIa do mez de
outubro do Anna do Nascimento de Nosso Senhor. Je-
sus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexageslmO
séxto da Independencia e do Imperio.

, LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA

t;seÚaaa e pUblicada nesta secretaria aos 8 de (lutu-
fo'de 1887.' '

} T • • Servindo de secretario,
Pedro Queiroga Martins Pereira

----.•----
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LEI N, 3452 - DO 1.0DE OUTUBRO DE 1887

,./ .

Servindo' de' secrMt{fio/ '
Pí-~ró''Qú.ei'roga 'M~~tins~P;;'eira.

"!~ .~. •

),.-:....; .,

_~." ,~r-:_' ::.~...;..', :-__1

'LI¥R():
DA LEI MINEIRA'

i887
PARTE ,PRIMEIRA FOLHA- N-. 8"

êi cadeiras de instrucçào primaria na povoaçào de San tá Quiteda'
municipio de Entre Rios. e na freguezia da S. S. Trindade do

• Descoberto.

O Dr. Luiz Eugenio Horla Barbosa, presidente da
1"9vinciade Minas Geraes: Fa~o saber a todos os' seils ha-
i IÍtes, que a assembléa leglslali va provincial decre-"
õ;,~eu sanccionei á lei seguinte: .

art. unico E' creada uma cadeira de instrucção pri- -
riã mixta na povoação' de Sanla' Quiteria,. freguezia'
S:'Braz do Suass~by"municipio .de Enlre RLO~; e..
ra para' o sexo femmmo na, freguezla ,:da 8;.8. Trmda-:-".

O' Descoberlo; revogadas: aS' disposições: em. con-
rio.

Mando, portanto, a todas asauloridades aquem o co-
ecirÍienlo e execução da. referida lei perteóc~'r~' qli'é.a .'
mQr~m e façam ~u.mprir tão, in~eir.am~nle c?mo '~e~lá-'
CO,ntem.O secrelarlO desta; provmcla a faça ImprimIr,
licar e correr, Dada no palacio da'presidencia da pro-
ciã de Minas Geraes, ao primeiro dia dó mez de ou-
o <lo Anno do Nascimento- de Nosso Senbor Jesus
'sto,~de mi itoce'?tos e coitenlB:. ~_ sete,~.saxagesimo

aaIQ.dep denCla e do ImperlO. .
. LtJlz:'EÚGÊNIO HORTAB -'R'Biosi:':

llada"e publicàdá'né'~a: i'seerelaria 'aoS: '12 de'otilu-
6'1887' •.
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r LEI N. 34b5 _ DO L' DE- OUTUBRODE 1881
Autohsa a presidencia a conceder privilegio para caollis:l.'ião j'a~ua

'e esgolo~ da capital, e bem assim ao bacharel Agost,inho Ma:<.i~o
Nogueira Penido para estabelecer na mesma capltal a 11l11ml-
nação a ga~ corrente, e contém a respeito outras disposi~.óes.
ODr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da

rovincia de' Minas Geraes : Faço saber a todos os seus
abitantes, que a assemblea le~i:)liltiva provincial decre-
ure eu sanccionei_a lei seguinte: -
.Â.rt. t.. "R'o presidente da provincia autorisado .n

needer privilegio até'30 annos e favores para canall-'
çao d'agua e esgotos da capital.. . .
Art. 2" E' igualmente autorLsado a conceder prtVl-
ia por 30 annos, sem ~arantia de juros, ao bacnarel,
ostinho Max.i.moNogueira Penido, para estabelecer na
{l,lt!lla iUuminação a, gaz corrente, observando-se o
mte: -~:'1.. No contrato que o O'overno firmar com o eon-
i0!10rio ou empreza por elle,organisad~, serão fixados
p'reços dos combustores publicas e particulares, /~...2" . concessionario ou empreza por elle organi-
a 'se'obrt rá a.....manter o numero de combustores
'tê.,!lt~sactualmente na capital, e mais dn~oent~, re-
~nao,~por esse serv~ço annu.alme!lte ~ ,quant.1a de \owooda verba destmada áülumm,açaq publica da' ,"'f' ,. " . ." " .' "
",3~'~";'Ogover'no .só celebrará 'êontráto em virtude
" . :}~ .:"::.'. ,. ;. '- "• " '. !" '.

Ll'V, l'.~1\TE 1••

..• ~,(-~ ~.....• ~'::'"

", ,..... 1'..tI, _: ,_"""';; ;'-

,. N':'8. '- 273 - .~ . .' ...... .~" .'. .. ',' . .
.. Mando, portanto, a' todas as autorldadeg a qu.em o

conhecimento e ex.ecução da referida lei pertencer. que. o

a cumpram e façam cumprir tão inteiramente cO,mo
nella se contém. '0 secretar LO desta provincia a faç~ 1m-
dmir, publicar e correr. Dada no palaciu da pre~lden-

gía da provincia de Minas Geraes, ao primeiro dia dom
ez

de outubro do Anno do Nascimento de NosSO
Senhor ~esus Cl1risto -de mil oilo~entos eoiten,ta e sete,
sêxages1mO sexto,da IndependencHl e do Impeno.
".<\ . LUIZ EUGENIO HORTo\ BARBOSA.

" ::sellada épublicad~ nesta secretaria aos 12 de outu-
tiró de 1887. ' .Servindo de secretario,

Pedro Queiroga Martin,~ Pereira

LEI N. 3.(53 _ DO '1.' 'DE OUTLBRO DE 1887'
Crêúadeiras de ins,truc~ão primaria. em diversas localidades~'.

ODr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da
provincia de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a assemblea legislativa provincial decré
tou, e eu sanccionei a lei segumte: - - .

Art. L' São creadas cadeiras mixtas de instrricça
primaria' nas povoações denominadas: Agua Limpa
freguezia de Campo Bello; Valladares, fregueziá" d'
Crystaes; Pires, freguezia de Candêas, no municipio'de
CampoBello; e Partida rio, freguezia da cidade do !ta
pecerica. ' .•Arl. 2.' A escola do sexo masculino do llistrictll de
S:Sebaslião do Porto dos Mendes, no município de Cam-
po BAllo,passa a ser mixta. ~ .

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrario.:
, Mando, portanto, a todas as autoridad.es a quefu

conhecimento e execução da referida lei pertencer, ÇJu
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nell
se contém.: O secretario desta provincia a faça imprimir
publicar e correr.'. Dada no palado da presidencia d
provincia, de,Minas G~ra'es, ao primeiro dia do mez
outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jés
, Christo 'de niilóitocentos e. oitenta e sete, sexàgesim
sexto ~a Indepenqencia e do Imperio. . :.'.'.

.' '_ 'LUlZ EUGENIO HORTA B.\RBOSA.

"Selllida e .publicada nesta secretaria aos 12 'dá'o
tubro de 1881.' ", .... . ' fi

1 'l. _. f

'l ,,', ,.- s~rvindo de secretario, ~' 0:0'
o o " . o",' Pedro Queiroga Martins Pereira." ('
.. I: .:
..: .~~ -: r' ~:r, I ".

LEI N;3454 - DO 1:' DE OUTUBRODE 1887 . I'

Créa. dous logar~ de~~~I:i';~~;~~ judi~ia.es n~ municipio do"'SIlr[

'~".O Dr.Luiz'Eugenio -Horta ~Barbosa,': preside~l:
pro~incia de Minas Geraes: Faço saber a todO!?ó.~
hab1tantes, que a assemblea legislativa provinciãl
cretou, e e~ sanccionei li lei seguinte: ' 'i .. '

A~t.'~I?-ico.Fica~ ~r~ados dous l~gares. d~'av
doresJudlclaes no mUDlClpIO do Serro; revogadas a
posiçoes em contrario. -" ",' "~,~~'
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Servindo de secretario,
Pedro Queiroga Martins Pereira.

Servindo de secretario;
Pedro Queiroga jlart~~ Pereira

LEI N. 3457 - DE 4 DE OUTUBRODE 1887
Autorisa o ~overno a ~andar ,pagar á professora publica da cidade

do ParalZO, D. Mana Candlda. de Sales, os ordenados correspon-
, dentes ao tempo em que esteve fora do exercicio do referido em-
.' prego.
,_ O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da pro-
rincia de ~pnas Geraes: Faço saber a todos os seus ha-
itantes, que a assembléa legislativa provincial decre-
ou, e eu sanccionei a lei seguinte:
" Arl. unico. Fica aberto ao governo o necessario

credito para mandar pagar á professora publica da cida-
e do Paraizo, D. Maria Candida de Sales, os ordenndos
'nespondentes a quatro nnnos, oito mezes e dez dias,
que esteve fora do exercicio do magisterio, em con-
4encia de remoções para diversas localidades, contra
ont~de da mesma professora e com infracçãQ de pre-
'tos l~gnes sobre a materia; revogadas as disposições
cari trario. ' '.
lando, portanto, a todas as autoridades a quem o co- -

ecimento e execução da referida lei pertencei',
e '!-"" cumpram e façam cumprir tão' inteiramente
mp~nella se contém. O secretario desta provincia a
a.:imprimir, publicar e correr. Dada no palacio da
i<;lencia da provincia de Minas Geraes, aos quatro
do.,. mez de outubro do Anno do Nascimento de
o'Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitentà e
sexagesimo sext da Independencia e do Imperio.

. '., UIZ EUGENIO HORTA BARBOS,-\.

llada e publicada nesta secretaria aos 12 de outu-
'1887_~'

;

,; N~'8:,
{.christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo
sexto da Independencia e do Imperio.
':: LUIZ EUGENIO HORTA BA.RBOSA

Sellada e' publicada nesta secretaria aos 12 de ou-
tubro de 1887.

~'pf~~~-~.:;:,::",>~'/<~.r:
des a dispqsição, depois d~v:er~fi~a~3; \~ ';ca4uqido~def:.
rescindido,' sem onus para ê;I provl~Clil,: o cont~a~~:dlm
do com o cidadão José Maria de Meltó"Freilas'[)àr~ 'á"illu-
minação á luz electrica da mes~a c~p~taL .,.<1 '
• Art. 3.. Revogam-se as dlSposlçoes em contra~l?;
Mando, portanto, a todas as autori~ades a quem '0i.,c

nbecimento e execução da referida lei pertencer, que'
cumpram e façam cumprir trio :inteiramente como' nêll'
se contém. Osecretario desta j)i'ovincia a faça irrlp'tiffiir
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da:tr
vincia de Minas Geraes, 'ao primeiro dia do mez de ou-
tubro do Anno do Nascimento ,de Nosso Senhor 'iesus
Cbristo de mil oitocentos e oitenta e sete, sfl,xagesf .
sexto da Indepe,nden~ia e 90 Imperio. -:

. LUlz EUG,ENIO HORTA BARBOSA ~

Sellada e publicada 'nesta secretaria aos 12 de o.utu-"
brude 1887. ,'. . --.

'Servindo de secretario, ~
Pedro Queiroga Martins Pereira ...):.' .
; ;.' _'_.. " "li. \ ~ ..

LEI N. 3456 ~ DE 4 DE OUTUBRO DE 1887~'~;:i
Allivia 00 des.conto?e porcentagill~s: J,IHOS e mllitas-,.o ex.:c~lIf~to

das rendas proVlnciaesdo m~nlclplO de Sabará,.Franclsc ,
çalves Rodrigues Lima. , " .. -,', ,'; ;' ". ~. ;,.. \~ ,,1 .. ."-::1£ T

O Dr. Luiz Eugenio Hortà', Barbosa, presid,ent .
pro~in,~iad~' Min~siG,era.es: F,W? s~~~r i1,tQd~s;?~_
habitantes, que a as.semblea .leglsliÜl~a ~proy,laq~:p'
cretou, e eu sa~c'cion'~(aJei seguinte: , .: :.::.:}f
, Art. ,V .. ~l,ca aW v,lado do iles~ontode porcen~~s9
Juros e multas, . o ex-collector da::; ~endas pro'(.l!';l~t
d~ mU!1i~ipio,Çle?,abaeá; Fraqc,iscl) .Gonçal ves :R?,1r~8
Llma.. ,., ' " ,.; .....• ~.

~ unico. E' ó preside'nteda provinci~ autQr!%~
. marca.e-lhe um prazo dentl'o do. qual esteja recolji: d
~ófre'provinçi'al 9,' ~~aldoque' se ,verificar, a fav'9,rü
zenda, ~9~pyn~ ~~,.cr0nsi~era~-:secad\l~a;a gr~ç~;con
qa::p~r c::;ta lei .. _,,\'''',. _: . ;:'. ',,'_ . '.' n" l!

" Art. 2.•. ~Reyogam-se as dlsposlçoes em contrã.l
~'"I'Mando, :'portanto, I,a:.todas as' auto rida.de(:a'jIue
con1iêcimento~é 'é'i'epuçãó da réferida'lei pe'rtencê '
a.~ulP'p~!1,~:efaç~'nr(~'~\U:pr.ir t;ã,o.i.rí.~ei~,a..rp~n~e;ê~m:~
se contém.' O secretar lO'desta' proVlnclU a faça'll1!P,tl
p~qHc!lJ. .~:.cp.rr~r.,;I?aç!à{; ~W."pQ.\ayi9,. ,d~~p..r.et\d~!(1
proy'lllcla, de l\1111as'.Geraes~'aos -quatro' dias: j:l«
outubro do Anno, do Nascimento de No~~ ~¥p-1!o
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, LEI N. 3-1.58- DE 4 DE OUTUBRO DE 1887
-' Allivia do pagamento dos j~ros, em que incorreu. o capitão José
I Venancio de Godoy Junior, pela falta de pagamento de sua di-

vida proveniente da arrematação dtl um sitio penhorado a An-
tonio Hilario de Paula Coelho, ex.-administrador alcançado da
recebedoria da Volta Grande, e contém a respeito outras dis-
posições.

: ;, , O Dr. Luiz Eugenio Horta 'Barbosa, presidente da
provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus ha-
bitantes, que a assembléa legislativa provincial decre-
toü, e eu sanccionei a -lei seguinte: '

- ."1 . Art. 1.0 Fica alliviado do pagamento dos juros, em'
.que incorreu, o capitão IJosé .yena~l:~o de GoJoy' Junior,
pela falta'de pagamento de'sua' divida provemente da
arrematação de um sitio penhorado pela fazenda provin-
cial a Antonio Hilario de Paula Coelho. ex-admmistra-,
dor alcançado da recebedoria da Volta Grande.

, 9 'unico. Não sendo effectuada a entrada do resto
<lo'principal para os respectivos cofres no"prazo 'de seis
mezes, contados da pubhcação desta lei, yerderá o de-
;vedor o direito ao favor concedido, o ?ua se conside-
rará ,caduco. " '.:-:. Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

.'1' -Mando, portanto, a todas as ,autoridades a quem o
onhecimento e execução da referida lei 'pertencer,

gua a cumpram e façam cumprir tão inteiramente
,~Rmó.,n~lla se cçmtém. O secretario desta prov}ncia, a ,faç.a ' (-',,'
l~pr~mlr, publ~ca~ e corr~r. ,Dada no pa~aclO, da pre?l-, :' '~,
<l~nClada:provlllCla de Mmas Geraes, aos ,quatro dIas, ' ,-' ~:::",
<lo',rrié£de outubro do Anno do Nascimento' de Nosso Se- . - 'f'-
õJlõi Jesus Christo de mil 01' ocentos e- oitenta 'e sete, se- ...
,àges!mo sexto da'Independencia e do Imperio. '

~~l": ',' LUIZ EUGENIO 'HORTA. BARBOSA.

-" ...



.- ,

. Sellada e PiIbliC~d~ ri'e~ta' sécretaria aos 15de o~tu.
bro de 1887. - .:.

Servindo de secretario,
Pedro Qtúiroga ,Martins Pereira

LEI N. 3459- DE n)E :'OUTUBRODE 1887
Declara isentus de direitos 05 materiaes transportados pela estrada
, de ferr<~ de Pedro lI- para a linha de bonds de S. José d'AIffl£

-Paratiybaa Porto Novo dó CllOha. . :]fl~'
O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da

prõviclcíã-de nIih'ãs -GMães : 'FáÇO -saber -a-rodo-s-o-s-seus
habitant~s"q~e. a ':l~sem~l~alegislativa provincial decre-;
tou, e eusanCClOnel a lei segumte : - .

Art. unico. Fica m- isentos de direitos os materiaes
t~alisport~dos-,pela estrada .de ferTo de Pedro II para a
linha de bonds de S. -Jose d'Alem Parahyba a Porto
Novõ do Cunha; revogadàs as disposições em 'con-
trario. - .. ' :"

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o CO.;
nhecimento' e, execução da referida lei pertencer, qU,e '
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente comô-
neHa se contém. O secI'etario .desta provincia a faça imo
'primir;p~blicar 'e correr. Dada no palacio da presiden'ci "

, daprovlllcia de Minas Geraes, aos quatro dias do mez ~,d
outubro 'do An~o do Nascimento de Nosso SenborJ~

. , sus Christode mil oitocentos e oitenta e sete', sexagesimo"
sexto:9ã'Independenci~-e do Imperio. .:.

"" Lillz EUGENIO HORTA BARBOSA

. , SelIa(ia e' PUblicáda nesta secretaria aos 15 de (luíy.
bro de 1887. . ....

Servin~o.de secretario,-
Pedro Queiroga MartilM. Pereira.

---
, .LIÚ N3ÚiO - D'E .(-DE OUTUBRO DE 1887.

" ,

!' "Ailtorisa a extrac\-ão de diversas loterias.
. ' :.'0' Dr, -'Luiz Eugenio 'Horta Barbosa;' presidente:1jJ

"prõ,vincia de'Miri'asGe'raes: 'Faç'o' saber a todos-os sêU$-
'. IíKJjH~#~~si:que:~;H~$'~rri~~l~r~egisla.t~,va:provinci~l,d-ect,.
.'"Jq~';~f~;~~~3Rl~~~1'~1~1~;~~~n.t~,:'.'j,',:'_' ' ,.:'..'-~r :;_',

,.',' A.rt 1/; )n~,!-m :d~s~,eJ~::au.to~lsadas e :çq~~edf~,a
• 4,~ quarenta.., loterIas~ cUJo, ben~ficlO terá -a 'segumte' .a'p'!o
" : plicaçãó":' .;. . " ' ''._: -

.;' # "

" . ,
, ..

'~

- .279 -=,' - .
~ ._ ". ~. r. .• \.. •

~ V -'- L" e 2." loterias: - _
" -Para augmento do patrimorÜo) da santa'

casa de misericordia de Ouro 'Preto . . •
• :' Para canalisação d'agua potavel da
cidade de Entre Rios . . • . . . .,.,
- Para auxilio á camara municipal de
Queluz, para obras munic~paes., . " . •
'c S 2.° -3." loteria :

:. -' Para as obras da matriz da cidade deS:Lourenço do Manhuassú. . . . . -. .
,\ , Para as da ffiíltriz-de' S.- José da Pedra
Bonita. . . . . . . . . . .

Para as da matriz de UM do Forquim.
~ 3.° - ,(.' loteria:
Para o b03pital da cidade da Ponte

-Nova. .. . .
" Para canalisação d'agua potavel em
Barra Longa . . . . . .

~, Para agua potavel e pontilhões em
"Abre Campo . . . . . . . .

S 4.0- 5.' loteria:
Para patrimonio do hospital da cidade

da Itabira . . . . . . . . . .
Para as obras do tbeatro da. mesma ci-

~ade. . . . . . . . . . . -. -.";.
.:- S 5.0- 6." loteria:

.:~' Para canalisação d'agua potavel da ci-
aade da Itabira . . . . . . • . . •
i': Para const'rucção de uma ponte sobre o
rio Tanque, no logar denominado Mendonça

Para os concertos de duas estradas,u:ma partindo da cidade da Itabira até á
:frcguezia de Santa Maria, e outra do Onça,
freguezia do Alfié, até á Ponte Queimada,
'igualmente repartidos. . . '.' _~ _~ .
-Para a construeção de uma ponte sobrfJ o
•.rio Preto, na fregue.zia de ~. SeQas~iãq d,o
mesmo nome. . . • . . . ._
;~--;,Para auxilio ,4s ~atrizes 'de çocaes .•
om Jesus, Catta's Altas e Itambé da Con-
'êi.Ção, 1:00v~li cada uma. ' -' ..

~'~" '.'

i

20:000~

15:000~

5:000;;1

110:000;'

~:OOO~
'(:OOO~

10:000~

6:000~

4:000~

15:000~

5:000~ '

5:~00:t>

3:QOa;,

.(:OOQ3

-l:OOÓ'.,

. ,.-
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S 6.0 - i.'oe 8.° loterias:
Para obras publicas no municipio de

Sabará, Santa Luzia, Caeté e Sete Lagoas •
S 7.°_9.° loteria:
Para canalisação d'agua potavel da ci-

dade de Inhauma . . . . . . . . .
.Para uma [lonte sobre o rio Pará, no

Cajurú, municipio do Pará . . . . . .
Para uma dita sobre o rio Picão, no .

municipio de Inhauma: • . _' . • . :
S 8.° - tO."1oteria : .

. , Para construcção de uma ponte sobre o
rio Paraopeba, entré Curvello e Pitanguy .

S 9.' -1 t.aloteria :
Para as obras da santa cas~ de mise-

ricordia ~a cidade de S. -João d'EI-Rey. • .
S 10. - 12.aloteria :
Para as obras da matriz de S. José d'El-

Rey . . . ; ; .
• Para as da matriz de Nazareth. . . .

Para as da matriz de S. Thiago, mt~ni-
cipio de Bom Successo. . . . . . . .

Para as da matriz de Santo Antonio do
Amparo, termo da Oliveira. . . '.' .

Para as da matriz do Japão, do mesmo
termo. • . :. .' .• '. .• .' . . . . .
, Para as dà 'màtriz de S. Gonçalo da Pon-

te, termo do Bómfim. '. '. ':. '.. . .
-Para as da matriz 'de Carandahy. . .
Para as daigreja do Rosario de S. João

d'EI-Rey. • . • ~ • • . • • . .' ..
-c- S 11. - 13."loteria: .
. Para o asylo . de órphãs de Barbacena. I

. - 'Para a matriz da cidade da Piranga. .
'. }!', Para a matriz de Guaraciaba,' munici-

;. pio 'da Piranga." •>. :. '. . . . . . .
"'I '':-9'' i2'~- 14." loteria: . ". .

..... , " Para o hospital da<~i~áde do Turvo.. .
'>.' , ;: Para as obras da matriz 'da. cidade de
'~..' ~Baependy,. • . • .'. • :"~. ; '. • \ 3:000~

. :.' "- . Para. as das igrejas do Rosario e Boa .. ,~,~\:j
,..r~ ; Horte'da mesma cidade e-para as de NosSa ' .. :p

.-~tj::!:':~á"'"::t~.~>~~_~,:.,_c;

N .9:":~'::- '. - 281 .:.-..•.•......
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.nh6ra dos Remedios de Caxambú, 500~ a .
cada uma. '. ,

~.>para as das matrizes de Madre de Deus
(lõ Turvo, Carr~n_cas, S. Vicente Fe.rrer do
Turvo e Concelçao do Turvo do Plranga,
i:OOO~ a cada uma.
~. Para as da' matriz de S. Sebastião da

E cruzilhada . . . . . . . . . .'.
~~. Para as da de Conceição do Rio Verde
:'.; S 13: - 15." loteria: .
~.. Para canalisação d'agua potavel da ci-
dade do Pomba • . .. .
"4; - Para as obras da matriz da cida de de

bá . . . -. . . . . . .
~. Para as da matriz do Sapé, municipio
e Dbá • . . • . . . . . .

Para as da matriz de S. José do Tocantins
Para as da matriz da cidade Viçosa. .
S 14 - 16." loteria: "
Para as obras do cemiterio da cidade

do Pomba . . . . . . . . . .. . .
" . Para as das matrizes do Coimbra, S. Mi-
~"uel do Anta e Herval, tódas 'do termo da

içosa, 3:000~a cada uma.
I : Para as da capella de S. Sebastião'~o
Bambo, municipio do Carangola . . .

,~~~Para canalisação d'agua polavel da ci-.
dade do Carangola . . . • . . . . .
-/ Para as obras do theatro da cidade Vi-. . ..,. .
, 9 'ti;. - t7.'loleria :
) Pará a casa de misericordia da cidade
'Leopoldina. . . . • . . . . • .

.~Para as obras da matriz do Rio Pardo,
4.ni~ipio da mesma cidade. . , . .'.
':'.9'16:-18.í lóteria:
"{Para as obras da matriide S. Paulo do
uriahé. ~ , . . . . . . . . . .
, ,~Para a construcção de um cemilerio na
dade do Mar de Hesparíha'. ....,.' .' .

...•';' , .~

1:000:;;
500~

10:000~

3:000~

2:00015
2:000~
3:000~

3:000~

1:000~

4.:000~'

3:000~

10:000~

10:000~

5:000~

. 5:000~



. Para a de uni dito na, cidade de Catã.
guazes . '.' . . . . , . . • . ,

Para as obras da matriz do Pirapetinga,
~ 17.-19,"lotecia:
Para as.obras da matriz de S. José do

Rio Preto, municipio do Juiz de 'Fóra, . .
,- Para as da matriz do Piau, . . , .

Para as do Foru.rn d~ S. João N~pomuceno .
~ara as da Igreja do RosarIO da cidade

do RIO Preto . . . . . . . • . '. •
~ 18. - 20." loteria: .
Em favor da casa de' caridade do Juiz

de Fora. '. . . . . . , . , , , "
Para as obras da matriz de João Nepo-

muceno. -. , ". . . . . , . . . .
Para ?analisação d'agua pata vel na ci- '

dade do RIONovo '~ , .', , . . '. 5:000~>
Para o mesmo fim em Santa Barbara do

~IJllte Verde, !l!u,n~cipici do Rio Preto, e em
Sarandy, mUOlcIplOdo Juiz de Fóra, 2:500q';\cada uma. '

~ 19. - 21." loteria : '
Para as obras da matriz da cidade da

,G~ristina . . . . : . . .' . . . .
Para as das matrizes das cidades da

Ayuruoca e Baepe_ndy; 5:000., a cada uma.
. ~ 20. - 22," loteria : , ,
.Para as obra~idas 'mátrizes das éidades

de Pouso Alto, I~ãju,Qáe.Paraizo, 5:0ÓO:tl a ca-da uma.- " 0"":" " _
7 ' .' '. , - •• . • o

Para as das matrIzes da Virginia, Picú,
, ',' Passa Quatro e Capivary, 5:000~ repartida-

mente. " .
~ ;21. - 23." loteria ':

o Para às obras da matriz da cidade do
'Muzambinho . • ..'. " .:. . .. . .

, 'Para reparos da matriz de Pouso Alegre
~ 22. -24.aloteria.:.: ..... ~. .'

, Para as obras 'da matriz de S, Sebastião
do Parai2;o.. • •.•. ~"'. '. • • .'. •

" ,0.
0
• ' - pàfà obras" pUblicàs nos' municipios

• (J' o~ '. de ~ag~.~ry e Caldas, 4:000~ a cada um. ;' .~. . _.

.
Para construcção de um cemiterio no

Aterrado. • . • . • • -. • • . . •
. .Para as obras da matriz da cidade da

iórmiga, ,'. . . .'. .' . .- . . •
Para as do theatro da mesma cidade. .
Para canalisação d'agua potavel na

'mesma cidade . • . •
S 23. - 25." loteria: .
Para as obras da matriz da cidade do

:napecerica .. . • . . . • . • •
Para as do theatro da cidade de Piumhy
Para as do cemiterio na mesma cidade.
Para canalisação d'agua .pota vel em

ores da Boa Esperança . .' . . . . .
. Para o mesmo fim em Bambuhy e Ven-
tania, 2:000;j\a cada uma.

Para as obras da matriz de Pains,
Para as da. matriz do Carmo do Rio

Claro. . . : . . . . . . .
Para as da matriz de Agua Pé .
Para as da matriz de S. Roque.
Para as da matriz da Pimenta, . . .
Para uma ponte na cidade de Piumhy .
S 24. - 26." loteria:
Para as matrizes e igrejas de Ventania,

Arcos, D8sterro, Espirito Santo do Itapece-
rica, Espirito Santo dos' Coqueiros, Bo,mJe-

'sus dej.Candeias,S. S,ebastião do Porto dos
Mendes, Rosario' de Campo BelIo e cidade
do Carmo do Rio Claro, 1:000~ a cada. uma.

Para as matrizes da Formiga, Campo
ello e Itapecerica, 2:000;')1a cada uma.

Para a casa de misericordia de Dores
ra Boa Esperança . . . . . .

i>ara obras do cemiterio dos Quar-
I'. eis, na cidade da FormiO'a . . .-;-k. Para agua pata vel de Crystaes

~~.: ~ 25. - 27." loteria:
" .... Para a casa de caridade da cidade da
ampanha '. .' . . . . .
.," Para a cadêa da cidade de La vras.-~•.

o' ,

.2:000~

3:000"
1:00015

:4:000~

3:000l'>
1:500~
1:000~

3:000~

1:000;'11

2:000;j\
2:000"
1:OOO~
1:000~

500~

2:000~

1:00015
2:0001'P

10:000~
10:000~



':\/, ':I
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3:000"

5:000~

2tOOO~

5:000~

5:000~

8:000~

-." i.

10:úOOt

~--~~'-

~ 31,':':" 33,"loteria: " . ,
Para canalisação. d'agua potavel em 10:000~'

.Montes Claros, . , . , , . .' '.' .
, ..' Para uma casa de mercado na Cidade
Diamantina. . . . . . . : '. ,

Para uma ponte sobre o riO Preto, no
mu n ici pio da mesma cidade. . . • , ,

J Para a matriz.do. Rio Manso, no mesll10
,município. • '. • • • , , • '.' • "

~ 32. - 3V loteria:
Para as obras das matrizes de Montes

Claros e Senhor do ,Bamfim, do Jequitahy,
'5'000:; a cada uma. ",
. . Para as do hospilal, de alienados da
. , 10:000~Díamantma. .• . • .' • . . • ,

S 33, - 35.",loteria:. .
Para as obras da matriz da cidade de

Suassuhy '..• , . '. ' .... '. . 10:0001';\
" Para canalisação' d'agua potavel na
. mesma cidade. . . '. '. " . . . . ",

Para cónstrucção !Ie '.duas pontes, u,~a
;.sobre o rio Suassuhy, na fazenda de ErI.ullO
. Alves e outra em Santa Thereza do BOllllo "

~ 34, - 3~,lloteri~ : . '.. ,I,

i! Para canalisaçãQ d:ag}la, p~ta vel da ci- .
dadedo Serro ...••..... ,- •. '.~. 8:000~
;.' Idem para a da cidáde'de' Guanbães ... ~: . tS:OOO~ .
,ç - - Para a aberturà da estrada. de Suassúhy , .
. ao aldeamento"':"" D. Manoel.'. .."...": 6:000"
. ~ 35. - 37.• loteria': .
, Para as obras do hqsp.ita! n~ c~dade de .
S: João Baptista, , " • • . • • , • 20:000~'
'. S 36. - 38,. loteria :
~,~'"Para as obras do hospital do Calháu.
. Para as da matriz de ltinga, do mesmo
'municipio , . • , , . • • • , • • 10:000" .
, ;~ 37. -..,..39.' loteria : '

f, 'ir Para canalisação d'agua potavelem
q-rão Mogol. . . . , . , . '. . , . 1.:l:0oo~
t' ,;."Para as obras da casa de caridade da
cidàde cta Januaria • • " • • • •
~6"'\..I;....... ", .
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, -
ra pligam~nto dO~1>remios e outras despezas devida-
ente autorIsadas. '. .
. ;:~ 2.. Logo depois de extrahida cada loteria a im-
rtancia do beneficio será recolhida aos cofres p'rovin-

i}.~s,e por estes! á simpl~s requisição das ca"maras mu-
iC:Ipaes respectivas, serao sem outra formalidade en-

J.:éguesa~ q1}antias. que couberem a cada munidpio, as
, aes terao immedl.ata appIicação legal.
".S 3.. Os cambistas e vendedores de bilhetes de 10-

1Eiri!1s,que so.me~te venderem os destas, ficam isentos do
mposto provmcla I respecti vO.'

_,Art. 4.. Revogam-se as disposições em contrario.
.: Ma!ldo, portanto, a todas as autoridades a quem o

opheclmento e execução ~a ref~rid?- lei pertencer, que
cumpram e façam cumprIr tão Inteiramente como neJla

e".c~ntém. O secretario desta pr,?vincia a faça imprimir,
.!I_bl.JCare co~rer. Dada no palaclO da presidencia da pro-

nCla de ,l'tImas Gemes, aos quatro dias dú mez de
Q.utubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Corista de mil oitocentos e oitenta e sete, sexaO'esimo'sex-
()lâa Independencia e do Imperio. o

LUIZ EUGE;,{IO HORTA BARBOSA

.. ellada e publicada nesta secretaria aos 15 de outu-
lO. (le 1887. '

" , Servindo de secretario, '
Pedro Queiroga lJIartim Pereira

.25:000~
30:000~.
10:000;$ ,
10:000~!

8:000~
5:000;'
5:000;'
.2:000~'
.2:000~
5:000~

10:000\')
112:0001'PO

• _ 4 t

.
, ,

"~? ':':x'<;' J"E(2~t'-:",~"<',
. , '~ 38. :.:....40.• loteria: . ,

t, '- .•.•.. '.

_~:P~ràas opras do. hospital da cidade do
R~.Ol~?rdo .' ',' .' . . . . .'. . . .
, ;, 'Para a construcção de uma ponte ,sobre
o rio Pardo, na cidade do mesmo nome. .
e pa'ra: ás obras da matriz da cidade de S.
Francisco • .'.. • • . . . . . . •

- 'Út. 2.• -Para 'a extracção de cada uma
destas loterias, será adoptado: o -seguinte
plano ou outros a juizo do :governo : , '

1 Premio, de 25:000~ ' .
2 «( «( 15:000~
1 « «10:000~ •. ','.

• ~.2': . «( « -5:000;'> ~ • • • •
,4 «( « 2:000:; • • _ •
5 « « , 1:OOO~ • .,. • ,•

" 10 « « . 500~
10 « '« .200~

",'20,,. [« ( 100;,.....
1001U«( « , 50~
1.000 « « 101 -./. •

"'i ;" . . .
'.20:000~bilhetes (inteiros e decimos) a

1015000. • •' • . • • • .'. • • •
.' " .~,}~i~~it~s -geÍ'~es .'~': • '~_..•. 30:000~

,4" .;:,: ::, AddIClOoaes • ~. " '.' ~:,.' , 1:500~.' . , ' ',,-seUo esp~cial', ';,";. ' •..• '".. ,'3:000l')
Beneficio,' ~ -; '. •.•. ~' '..20:000~

"':, Des'pezas' com a extracção,' ,
incluindo 1 .1. de direito provin- "

: cial, encalhes etc ';' .,'. _ . '. 33:500~
- , ',- , . 88:000, , - I,

, i' ~ unico. O que,ficar de saldo, feitas as"'despezâ~, o
governo 'applicará na acquisição de mobilia para as.e
colas das cidades, á cuja zona interessar a loteria. '.1<-
" Arl. '3, •. O'governo' fica autorisado ,a contratá"

. pessoa idonea e afiançada, residente na côrte-, ou na'pro::
~ . -',lincia"a extracção destaslo.terias. ' , ' ,'.,.\ ~.?
'- '. c'/~ V As lote.rias cQrrerão ,segunçlo a ordem"e£!l:,qu
;-... :seacham concedIdas,' e recolhido, ,pelp meaq;;, ,!nmpn
'. ,l :'salmente. o prQd~cto. da v,enda dos ,r,es'pectivo?-.bl]g~,~

.,;;--: ~ao,Banco do Brazll ou a outro estabelecimento decreãi
,~ ;" • ..J to, de~ignado pelo governo, d'onde ~serãolevant~d,as,,~

7quuntIas necessarias, quando se houver de liquidál-a
" . ,ro:,



LIVRO
-DA LEI MINEIRA

=1887

PARTE PRIMEIRA .FOLHA N. 10

LEI N. 3461 .:......DE 4 DE OUTUBRO DE 1887
,Lei que põe em inteiro vigor a de n. 3252 de 30 de outubro de 1884,
. e autorisa diversas despezas pela verba « obras publicas >l.

O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da pro-
. vincia de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus habi-
tantes, que a assemblea legislativa provinGial decretou, e
éu sanccionei a lei seguinte: '

Art. unico. Fica em inteiro vigor a lei n. 32.52 de
30 de outubro de 1884, que autorisa o dispenrlio de reis
'7:504";.585 com a canalisaç;io d'agua potl1vel do arraial
:da Piedad~ de Minas Novas, conforme o orçamento do
engenheiro José Antonio Costa Junior; e autorisado o pre-
.sidente da provincia 'a despender pela ve.rba « obra,s pu-
blicas »: a quantia necessaria com a cullstrucção da uma
. gnte' sobre' o rio Arassuahy, - na estrada de S. João
iJaptista a Barreiras, Grão Mogol e Montes Claros;
3:000;5 com a construcção de um cemiterio, na cidade de
,Theophilo Ottoni; 1 :500-;; com a reconstrucção de uma
p.ónte sobre. o corrego « BeriO'o )l, na cidade de S. João
aptista; 400:j; para um pontilhão, no arraial de S. Pedro

do Jequitinhonha, do municipio do Arassuahy; revoga-
da~ as disposições em contrario. .

>Mando, portanto, a todas ns autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer,
gue a cumpram e façam cumpril' tão inteiramente
como neHa se contém. O secretario desta provincia a faça
'mpri.mir, publicar e correr. Dada no palacio da presi-
~e,?,çJ.a'da provincia de ~linas Geraes, aos quatr'o dias
tlp.lrI!ez de outubro do Anno do Nascimento,de Nosso Se-
nlior"Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, se- /.
~~gésiiíío sexto da Independencia e do Imperio.'

•. ". LUIZ EUGENIO HORTA BARiioSA



" Servindo de secretario,
Pedro QlleiroJa Martins Pereirà,- .

I 1::: ,ç
LEI N. 3462- DE 4 DE OUTUBRO DE 1887 ':

Autorisa o dispendio da quan tia de 3:000S000 pat'a a caõ.~àl1sa
d'agua potavel da cidade de Santa Barbara, / ~.~'
O Dl'. Luiz Eugenio HorLl Barbosa, pres;d~n'te

provincia de Minas Geraes : Faço saber a todo:-; 'OS, e
,habitantes, fIue a assembléa legi~laLiva pl'ovinciál d
cretoÍl, e eu sanccionei a lei segulllte :' . .", "',)

Art. unico. Fica o presidente dapi'ovinciu 'au o
sado a despender pela verba (( obras publicas ~) a'gull
tia de 3:000~ para canalisação d'agu~ pot.a~el d~~C.ld',
de Santa Barbal'a; revogadas. as dlSposlçoes e,cp .c
trario.' ., .

'lando, 'portanto, a todas as a~torida,des a quem:' .
n:j,:~unento e' execução ela 1:ef0r~da .lel.pertenc~r<.!l
a cumpram e façam cumpl'll' tao mtelramente i.com
nella se contém, O secretario (1esta pr,)~incia a f~ç~ í
primir, publicar e. correr, Dada no palnclo c!apre:)l(J~ne
da provIncia de MInas Gera~s, aos quatro. dIas do -m~z
outubro do Anno do NaSCImento de Nosso SenJ:1qr J
sus Christo de mil bitocentos e oiter:ta e sete, sexagesi
sexto da Independencia e do Impeno, "

LUIZ EUGENIO HORTA BARBOS
1 . -. •. • ~ ;:: .••

: Sellnaa e publicada nesta ,secretaria aos 19Ae,
'bro'de '1887. .. '. ..... '. ':rr,'.' f
. . , Ser~indo de secretarw,;!

Pedro Qúeiro:7aMartins Perei?,
, .,.

LEI N, 3.W3 - DE .{DE OUTUBRO DE
Antorisa otlispendib ele; qU:lnti:ls nec.essarias' p~ra a conslr:nfr-

'diversas pontes, concertos e alfaias de Igrejas. t:;,;:\.
".:0 Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosn, pres.ideg.t
'provincia de Minas Gera'es: Faç? sa~er a todl?s,'?",.s

,.habitantes, que a' assemblea legisla ti va proVlI:!.cla~.
, cretou, e eu sanccionei a lei seguinte: '. -. ~f.~
, :., 'Ârt. único .. E" o presidente da provinci~~a.u
~ao a Jdespender pelã. verba' (( obr_as publicas »:..~~ ..9u
tias necessarias com a construcçao de uma ponte.5o,

.,J ~~ •• '4.' ... ". - :'" I '.:;.'~~ri~A
I . ~.. ,I

~ ,~~

-t. '10., . ~ 26i "::..; ,
{;'. I' •• ,: 4; .' :. .: .' ~ -4 .•• • i. .. '.

o':Rio Párâo, ~it cidade do .'mesm!? :nom~, e estrada q.ue'
egue para a vllla de Santo AntOniO da Barra, da provlll-

cia da Bahia, e com a de outra sobre o rio Pandoiro,~, do
municipio da Januaria, .na,' estrada que. ~gue da cidade
âeste nome para a provlllcla de Goyaz; '3:000;; para con-
certos e alfaias da matriz da freguezia de Lençóes, co-
marca do Rio Pardo j 2:000;\\ para a igreja de S. Caetano
do Japoré, districto do mesmo nome, municipio da Ja-
nuaria; 10:000~ com a reconstrucção da matriz 'da cio
aade ele S. Francisco j revogadas as disposições' em con-
trario. . . .'

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
cunhecimento e execução da refet'ida lei pertencer, que
à cumpram e façam cu mprir táo inteiramente como nolla
se contém. O secretario eles ta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada 110 pal<lcio da pi"esidencia da
provincia de ~Iinas Geraes, aos quatro dias do mez de'
outubro do Anno do, Nascimento de Nosso Senhor Jesus
ChristO de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo
s~xto da Independencia e do Imperio.

LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA

Sellada e publicada nesta secretaria aos 19 de ou-
tubro de 1887.

'Servindo de secretario,
Pedro Q1teiroJa ,lJartins Pereira.

LEI N. 3.-l64- DE .-lDE OUTUBRO DE 1887
Eleva ().categoria de cidade a5 vill:\s do' Carmo' do Parallahyba e
,I Carmo do Frnctal, lransfere de limas pal'a ou trás freguezias
• , 'diversas fazendas e conténi outras medidas de eslatistica. .
" O Dl'. Luiz Eugenio ROI.ta BarbosíJ., 'presidente da'

província de ~Iinas Gemes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que 11 assemblea legisla ti va provincial decre-
to,u, e eu sanccionei a lei seguinte:. '~c,Art. 1.0 São elevadas á categoria de cidades as vil-
'lasdo Carmo do Paranahyba e do Carmo do Fructal da

-múca de Uberaba,
. Ar!. 2,0 São transferillas : da freguezia de Uberaba,

p.ara a âo Sncramento, na parte que fica aquem do ribei-
AAo.Ponte Alta, as f[lzendas denominadas Bebedor, Ponte
~lt~'de cima e Ponte-Alta de baixo, revogadas as leis ns.
2f10;,27.31 e 3219 de 6 de dezembro ele 1879, 8 de dezem-
br:o de 1880 e 11 de oUtubro de 1884 j da fregue~ia da

.'.";'

/
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- '\' C~,nçeiç~o,~a ,'Ibjlipoca, para 'a de.Sa.n~o Antonio.'ªa O
. , .rIa, a .fazendo. .do Esmeril, pertencente á D. -Mana Ber

'; nardina' de Campos e seus herdeiros; do districlo dá"
Domingos da Bocaina para a freguezia de Santo AnlohÍo
da Olaria, os terrenos de que são possuidores na fàúna"

- ,da Boa Vista os cidadãos José Caetano de Paula e Evarisiô
José de Paula. '.',' .

.. , 'Art. 3.' A freguezia de S. Francisco de Paul<i,1}
, - Boa Familia, do mesmo municipio de S, Paulo do Muriahé

" " dividir-se-ha com a de Sanlo Antonio do MUI-iahé, do m'.
':., nicipio de Cataguaies, pelo modo seO'uinte: uma linh
- -recta que, partindo do alto da serra da Boa Vlsla, vá,tér.

. ' ~inar na cachoeira do rio Muriahé, acima da ponte dos
Aranhas; desta até á barra do carrego do mesmo nom'é,.
fazendo parte da primeira freguezia as vertentes do cõr
rego e as ,fazendas de Joaquim Cardoso e Christino Marra
da Silvâ, sendo sua divisa com o districto de paz de Saiít
Anna de Cataguazes po~ uma linha que, pe.rtindo~,qo
alto da fazenda 'de ChnstlOo Marra, entre a Pedra Branc
e a fazenda dos Corrêas, se prolongue até á serra dos
Quiabos, . e desta á serra do Monte Redondo e ;pe~o

, alto do mesmo até á serra do Toim. "
Art. 4.' Revogam~se as disposições em contrario

I Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o êo
nhecimento ' e execução da referida lei ,pertencer

-'que a .cumpram' e' façam cumprir tão inteiramente:
como nella s~ contém. ' O secretario desta provincia

" ;. faça imprimir, :publicar e' correr. Dada no palacfo;.i:l
< """. ,p~esidencia da provincia de Minas Geraes'.!l0s. qú~t.r
t, dIaS do mez, de -outubro do, Anna do NaSCimento .,a

Nosso Senhor Jesus Christo de, mil oitocentos e oite.nta
sete, sexagesimo sexto da Independencia e do Imperr

" -. , LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA -,

-' Sellada e publicada nesta secretaria aos 19 de oul
brode1887.' r.',

I Servindo de secretario, .
Pedro Queiroga .Martins, Pereira ~

-'.LEI N. 3465 -,. DE 4 DE OUTUBRO DE 1887 "

/,

;::.:~.:~~-.",~:::~'~r.,.--,é.~~'.~ (:;: ~~ .•-" ~:~\)'. 'n:- ",
,._K:l0.~' 'i" , ""', • '''':'~93 ';;;;'"""~

" .l-:" , .••. ..: .. __ . _',.4.~.~, ~~ .•••, '.'_.

(~obras publicas, ))a despender a quantia de 4:0001$ com -
a:reconstrucção da_ponte sobre.o, rio, Macacos, na barra
(la' Inhauma, no municipio de Sete Lagoas; revogadas as
âisposições em contrario. . .,

, . Mando, portanto, a todas as àutoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente com o
nella se contém. OsecretarIO desta provincia a faça im-
:primir, publicar e correr. Dada no palaciu da presiden-
eia da provincia, de Minas Geraes, aos quatro 'dias do
mez de outubro do A'nno do Nascimento' de Nosso
Senhor Jesus Cllristo de mil oitocentos e oilentá e sete
sexagesimo sexto da Independencia e do Imperio, '

LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA

Sellada e publicada nesta secretaria aos 19 de outu-
'.bro de 1887. -

Servindo de secretario,
Pedro Que-iroga Martins Pereira

,
~ LEI N. 3466 - DE 4 DE OUTUBRODE 1887
:Aulorisa o governo a despénder diversas quantias com obras pu'
-, b1ica" nos municipios da ltabira e Santa Barbara. .' .

,.:. ' 19 Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da pro-
.VIOC1ade Minas Geraes: Faço saber a todos os seus ha-
bitantes; que a.assembléa legislativa pl'ovincial decre-
tou, e e~ sanccionei a lei seguinte:' , '. ,_~
.t Art.' unico. Fica o gov:erno autorisado a: despender:
1:000~OOOpara alargar a pICada da estrada que de Nos-
s~ ~enllora d<?Pat:aiso de. Taquaras.s~, ?e dirigl-l á (regue-
:ua de. AntOnIO DI!ls-abalxo, mUDlclplO da Itabira; as
uantlas necessanas para a construcção de uma ponte

. s~Qre o ~ibeirão de Sanl'Anf.lu" .na freguezia de Antonio
D.I.~s-abaIXo,do m~smo ffil}01ClPIO; de outra, sobre' o rio
Santo Antonio, em Joanesla ;,com a abertura de uma es-
t(ada parà transito de'cargueiros, da B(l.rra do Onçinha
até,iLCachoeira Alegre, onde se construir -,uma ponte na
freguezia de Sanl'Allna do Alfié ; para concp.rtar a estra-
a)ioarra,ial de Sanl'A~n,a ~o Alfié á freguezia de S. 00-
IOgas:do Prata, mUDl~lpI? _de SaI?ta Barbara'; para

onstrUlr uma ponte no nbelrao do Plçarrão, na fazenda
~~:p'~ixoto~,fregu~z!a .de S. José, da Lagoa; outra ,sobre
~rlo~:lanque, mUDlclplO de Sant Anna dos, Ferros; outra

/.

,
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Servindo de i'ecretario,
Pedro QueiroJa Martins feriera

~.:,....: r: J. ;.., .~.

s~b!e.o rlo~da ~rat~: freg:uezia de S; José dá Là~~~;~rn
mClplO d~ ~tabIra, Junto a .fazenda da Vargem ;revogâila
as dlSposIçoes em contrarIO. ,'\'

'r Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 'o:
nbecimento e execução da referida lei pertencer, que
cumpram e façam cumprir tão inteiramente comonêlla:
se contém. O secretario desta pl'ovincia afaça imprimir
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da p'rõ;
vincia de Minas Geraes, aos quatro dias do' mez de OU:
tubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor 'JeSu
Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesim
sexto da Independencia e do Imperio. . 0.;:- .;-.

LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA ,~: .

Sellada e publicada nesta secretaria aos 19 de out
brode 1887. . -

Servindo de secretario,
Pedro Queiro[ja JIartin~ Pereira.

LEI N. 3467 - DE 4 DE OUTUBRO DE 1887 :
Crêa cadeiras mixtas e para ambos os se~os em diversas localid~de$

. e 'cún tém outras disposições. " , i:'~
O Dl'. LuiZ Eugenió Horta Barbas:!, presidenté"':'d

provinda de Minas Geraes: Faço sabel' a todos os setlS
habitantes, que a assembléa leEl'islativa provinciaL decrê .
tou, e eu san~cionei'. a lei seguInte: ' .. ';i: ::

. . Art. ':1.0 São creadas as seguintes cadeiras: ',.':.,../
".' ~ 1.0' Para' o 'sexo mascuLino: no logar denbininad

" " Boa' . Vista do' Bananal, dfstricto da Extrema. muiHe
, pio de Grão ~logol ; na estação das 'Bicas, estrada de':rerr.

.-.- União rv~ineira; !1C? lagar denominado Carrego dO:~l}t
,! '\ freq-uezla do Espll'lto Santo do Mar de Hespanhaj no b-uu.

;- f 1'0 ae Nossa Senhora do O' da cidade de Sabará; no ,1OE
.. gar denominado Ribeirão do AI;pr, freguezia d'Â '
r' Limpa; municipio de Minas Novas; na povoação dO,tE
. 'Jesus da Lula, freguezia elo Calhau, municipio do"Ar
" suahy ; no lagar denominado « Cachoeira de Cima ..);,~ n

, ", itre'as freguezias de, Taquarassú e Roças Novas.:' õã~':'~~ô..voação da Lapa, districto da cidade ela Dia mant inà'\
. 1P.OV9~çãode Can.taS".all~, m.unicipio de Suassuhy.; ,D. :ip'o"
-:-".voacao -do Cassu, aIstrrcto da CIdade de UberabU'"

...povoações de Santo Antonio e Carmo, ,do muniCípio'"
~-~,GYfl~hães ; na "povoação de S. Domingos, mu'IiiCi~r ".a:
J'Suassuhy,'coni o ordenado de iJOO~OOO.' ': '-"~y)\i' ".

.,;-"y~ 2:°. l\1ix:tas: na cidade de Suassuhy ; rio -log"

-:l£~~;i{~,'"',;,;,~: ..,-'-~~.~;

'. ....
1Í"~minad~'Boa Vista, freguezia de S. Domingos; na povoa-,'
,ç~o d.eS. Roque, freguezia da Itinga; na povo~ç~o da Vigia, .
'dlstrrcto do mesmo nome, todas. no municLplO do Aras-
suaby; na cidade do Calhau. .
:". Art. 2.° Passam a ser para o' sexo masculino as ca-
~.deiras mixtas do Esmiril e do Jao-uara, municipio do
;Serro j das illamonas,municipio da Boa Vista, e do Morro,
:,municipio de S. Francisco. .

. Art. 3.° E' o presidente da provincia autorisado a
"despender pela vel'ba « instrucção publica )'.-a quantia de
" 2:000;5000 corno subvenção ao collegio « Mucury », dirigi-
'CIo pelo engenheiro civil Alberto Schirmer, na cidade de
.;rheophilo Ottoni, e a gratificar com a quantia de 400i';\000
.annuaes a professora da cidade elo Serro; D. Bibiana Au-
. gusta de Queiroz.

. o::: Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.
. lIIando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

. :nhecimento e execução da referida lei pel'tencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nelln

.:se contém. O secretario desta provincia a faça imprimir,
. publicai' e carrel'. Dada no palacio da presielencia da pro-

vincia de lIIinas -Gemes, aos quatro dias do mez de ou-
tubl'O elo Anna do Nascimento lle Nosso Senhor Jesus
Cnristo de mil oitocentos e oitenta e. sete, sexagesimo
sexto da Independencia e do Imperio. .'

LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 19 de ouLu-
'ro 1887•,

LEI N. 3463 ~ DE 4 .DE OUTÚBRO DE 1887
Autorisa o dispendio de diversas quantias com obras publicas em
!~:'.'dilTel'enles lagares. " . .
1.'. O Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da
provincia,de ilIinas Geraes: Faço saber a todos os seus
Aabitantes, que a assembléa legislativa provinciaL decre-
tou, e eu sanccionei a lei seguInte:' . . ,
:1~"Art. unico. Fica o governo auto risada. a despender,
ela verba « obras publicas)) , as seguintes quantias: réis
'OOO~OOO com a canalisação d'agua potavel,na cidade tio
.?tro.cinio; réis 5:900~com os reparos da igreja matriz da
"'::J;:'; '.. .

t.;,.~..;'... .
• TOMO LIV PARTE 1.&;'~",r::.. "
;..•.. ,: .• ,/ .
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mes~a'cicf~aãe 800~OOOcom a cQnstrucção de ul!1~/ .0
.te no rio PretO na estrada que segue de Paracatu-para
'Bagagem; rev~gadas as disposições em contrario.:- ~

Mando, portanto, a todas as ~utori~ades a quem.o",
nhecimento e execução d,a refer~da .lei pertencer, qu~,
cumpram e façam cu.mpnr tão lQtetr~mente c~mo !le,~a
se contém. O secretano desta prov.i1lcla a faça. Imp~lmlr,

" I publicar e correr. Dada no pp.laclO da I?resldencl,a •.i:la.
provincia de Minas Geraes, aos quatro dtas do mez (Ie

• outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesi 'o
sexto da Independencia e do Imperio. ; .

/ LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA. .

, Sellada e publicada nesta secretaria aos 19 de
bro de 1887.

Servindo de secretario,
Pedro Q!,eiroga Martins Pereira "

LEI-N. 3469 - DE 4 DE OUTUBRODE 1887
Autorisa o dispendio de 10:oo0S000 com a construc~iio Lleutri~

lrada de rodagem que. partindo LlePiumhy, vá ter ao P~rt
do Capetinga. :' .,';..

. -, -:.,0 Dr.. Luiz .Eugenio Horta Barbosa, presidenfe'lda
província de Minas Geraes: /Faço saber a todos .os seu

.~.. _habitantes, ~_q!le a, ass~mbl~aleg:islativa provincial ;~de
. :. cretou,e eu sanCClOnela, lei segUInte: ..•.....

:-!Art. ;}rtico: Fica o presidente da provincia aútori~
sado a despender,. pela verba «'obra~ publicas », a qu~n
tia de réis 10:000~OOOpara conslrucçao de uma estrada'
rodagem que, partindo d.a cidade 4e Piumhy, vá t~r~ao

. Porto do Capetinga, no no Grande; revogadas as dlspo-
~-l>. sições em contrario.. <'~ .
. :: . ,,'. Ma.ndo, portanto, a todas as. auto,ridades a qii~!,Ú.
: ", conheCimento e execução. da refenda lei pertencer, 'que ...a.:
~-' :éhmpram e façam' cu.mprir tão in~eir,amente (;?mo~~ê!I
,('-se:contém, q secretarIO desta provl!1claa faça .1Inpr!g'l!f,

. .".....pl;l1?Eca~e correr. Dada no palaclO d~ presldenc~~ aa
.. ~provmCla de Minas Geraes, aos qua tro dlas.do mez de;.,O.-

.~ :tubro~do--Anno. do .NasCimento de Nosso Senhor .Jesus

.t- christo de f, mil oitocentos' e oitenta e sete" sexag~si ..•..
:i'f sexto"'dà Independencia e do Imperio. . . ~ :;'":"'
to>. \::>. ,':. .Lu;i EUGENIO HORTA BARBOS~\

.Servindo de secretario,
Pedro Queiroga Martins. Pereira,

LEI N. 3470-DE 4 DE OUTUBRODE 1887
f Supprime o terceiro olDcio de justi~a da cidade Diaman tina., . . . .
t .O D.r. LUl~.EugenIO Horta Barbosa, presidente da
,provinCla de Mlllas Geraes : Faço saber a todos os seus
habitantes, que a assemblea legislativa provincial decre-
iqU, e eu s9-nccionei a lei seguinte: , '.
", L Art. unico. Vagando o primeiro ou segundo officio
de justiça da cidade Diamantina, fica supprimido o ter.
ceiro, passando o serventuario vitalicio deste, ~ preen-
cher a vag~ que se verificar; revogadas as aisposições
em contrarlO.
':~' Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella
se c~ntém, O secretario desta pr~vincia a faça imprimir,
p~bl,lCar e co~rer. Dada no palaclO da presidencia da pro-
vmCla de MInas Geraes,. ~os quatro dias dI) mel>:.'de
outubro do Anno do NaSCimento de.Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesirrio sex-
to d~Independencia e doImperio.-,:~ "; ., ..... ,.' .
l '.' . '. . • .. .~.'
. '., .. ' '. .' .' LUIZ EUGúno HORTA BARBOSA' .

\: .. Selladá e publicada nesta secretàriá 'aos'19 de 'OU'tiI-
tirõ 'de 1887 .' . - :. . .
. ,: • . Servindo: de secreta ri.o,. . . :

Pedro Queiroga Martim Pereira

LEI N 3471 - DE 4 DE OUTUBRO DE 1887""
risao dispendio de 10:0005000 ~om a construc~ão de uma ponte

. .:sobre o rio Guanháes. 'no logar denominado Lúdgero, entre
<S~.Sebastiào dos Correntes e aciúade do Serro;' <' "';-;.
)(j :~r. Lui~ Eugenio Horta Barbas'!, presidente" da

;p'~o~mclade .Mmas Geraes: Faço saber' a todos os seus
.b:a]>ltantes;que a assembléa legislativa provincial decI'e-
IQq;."eeusanccionei a'lei seguinte:' I' : ~ ..

.;.', .'. , • I .. , ....• '

:Art: unico. E' o presidente da província autorisado



J\ de~pe.nder,~desde já,. pela .verl.Hl .« obra~ publ!~as ,
guantia de 10:000;'>com a 'construcção' de uma'pant
ore o rio « Gtianhães », no .lqgar .denominado Ludg
entre S. Sebastião dos' Correntes e a cidade do Serro; r
vogoadasas disposições,em contrario. i

Mando, portanto, a todas as autoridades a qu~m
conhecimento e execução da referidalei:pertencer,'qu
a cumpram e façam cumprirtão inteiramente COmo"nalI
se contém. O secretario desta provincia'a faça imr>riini
'publicar e correr. Dada ,li) palacio da' presidimcia
provincia de' Minas Geraes, áos quatro dias do 1ri1e?:
outubro do Anno do Nascimento de NossoSenhor.i~
Christo de mil oitocentos e 'oitenta e sete, sexagesrm
sexto da Independencia 'e do Imperio. . .: ~A' ,.:.

'LUIZ EUGENIO HORTA BARB~gi"~ '(
. , ". Sellada e publicada nesta secre\aria aos 19 4l{jO

tubro de 1887. . .1', t';
Servindo de secretario, ' ..;.

,':: I. .•~"Pedro QU/J'irogaMartins Pereira. :u
, .'. . .. : 11

'. LEr N. 3472"':'-DE'4 DE OUTUBRODE í88i' ....,' ':., '" .. ,., .. ,'. . ',' 6 j

'Reil!IZ,a um sõ.os ameias d~ 1:<>e 2.° lab~Uià.es 'das m~nie'ip!9,S
-, .'. " Llm.a.Duarle,.Mu.zamblnho,e Jannana. . ' .: : JI
-;:: r; OOr..Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente dã-
vincia de Minas Geraes:. Façosaber a todos os~seüs
bitilO\~~•.!l,!e,!l. ~~W91~<!-.I~g!slati va provinciat, de.ç
.~9~"e)~ ,s~,n~c~~~~J~._~el~y~~m:~e':')i; • foi' , ": q;,.

l-.. Art. imlco. Ficam redUZidos a um s6, os oliclO
1.° p. 2.° tabeUiaes do publico,judicial e notas dos
nicipios das 'cidades (ia' Lir'n;;t Duarte, l\Iuzambinho f}
nuaria, por. morte,' desistencia oU perda ~c q,!a~sm!
dos actuaes serventuarios; ..revogadas as dlSposlçoes
contrario. . , " " ' <

\', .. ¥ando,~portanto, a todas as a~t.or.idades.a .que~'
J'nheclmel1to ;' eexecução-:da .referlda lei per,ten
que a cumpr<!-m e façam cump~ir. tão inteir!lme

. ,.C'Oq10. nellase contém. O secretario desta ..provm~l
, "fé~ça'irnpdmir,' ..publicar e correr. Dada no pa~al?U);'
;.'~p~es~dencia,-da p'rp,vincia ,de }Iinil? Geraes!.!10~:g,uu

. : .dias do mez de 'billubro do Ann(}.do NasClment
,. . ,. Nosso S"enhor Jesus Ch'risto',de 'mil oitocentos' êoU-'e .

A~'~i. ' ~sele;'5exagesimo sexto' da' Indepê"ridência fi 'dÓlq:tlfên
• ' ~ " ., LUIZ EUGENIO HORTA. B,l.1uiOSA::.

" ,i. ~t,~.
" ~_I'I

,..:
'-"10 " . '_'-299L.v,'• N. ~:. -
/Sellada e p~blicadá'iiesta secretaria:' aos.t9 de .outu-'. ,ro'de'1887;" I .. ,- ,;, ,';. /.~" ,'E:' '- •

,:' j' . Servindo de secretario,
Pearo' QulJ'irogaMartins Pereira.

i LEI N. 3473:.- DE .{DE OUTUBRO'DE '1887' ,
Autorisa a abertura do. necessaria credito para. eonstrueção .de'uma ..

pante sabre o. rio. do Peixe." .

'. O Dr. Luiz' Eugenio Horta Barbosa, presidente da
provincia de Minas Geraes: Fa«o sa~er a: todl?s o.ssells:ha-
bitantes, que a assembléa legislatIva provlQclal,'decre~
lou. e eu sanccionei a lei seguinte :
, Art. unico. Fica o governo autorisado a abrir o ne-

cessario credito para a construcção de uma ponte sobre
o rio do Peixe;na estrada, que, da ,cidade.da Varginha,
:vaiá estação' de Tres Corações; revogadâs as disposições
em contrario ..

Mando, portanto, a todas as autoridades a 'quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como ne1l3
se contém. O,secretario desta provincia a faça imprimir,
'publicare .correr: Dada no palacio da presidencia da 'pro-
'ncia de Minas Geraes, aos.quatro; dias; domez de ou-
tubro.do Anno do. Nascimento ,Jc, Nosso Senhor, Jesus
ChrÍ~t6',dê,;mil pitocentó.s r,e .oitenta :,,~'!.se'te••:;sexagesimo .
sexto",da.Independenciae,do Imperio. "1" •.. ~,'

, •C -I. ."', .,;.... ! • • . ~• • I,. •. • , f" •

-- LUIZ EUGBNIOHORTA BARBOSA.'<:' ';
.~ .S~llada e publicada .nesta secretaria, aos .19de .outu-
rd )887~", • ' "/ :', .- ': -. '.' .' ::'. . .
~,[}'; : i,. '.; .•Ser.vindo',de'secretario,.. , .

'P,edroQueiroga Ma;rtins Penira. " ..
_';

".'.-', 1EIN.l3414.-DE 4 DE OUTUBRO:DE:i887i, ,,' .
, • '~Dividea ~artória i1é 'tãbéll!àa de S~ i\Hgúel ~e Grián~ães. .'
. ',,;"<;> Ú,r. Luiz ..Eugenio:.HorlaBarbosaj presi~erite ..da,!c
proVlQC1adê' Minas Geraes: Faço saber a todos 05 seus
ba.bitantes,oque'a assembléa'legisl,ltiva provincial decre-
tou'l~ ,eu sanccionei a .lei segulllte:
'.:Art. uriico. Fica dividido em'dous o cartorlo'-de ta~ ..

l?el!iã~rde S.:Migü.el'de Guanhães'; revogadas as dispo-
slçoes em,contrano.' . ' ,,:. "
.:; r".~ f:~I" ...
t~~o LIV PARTE 1.'

.-- ,.....•.
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. Servindo de se~retario,
Pedro Queiroga Martins Pereira

ir. • t •.,~'i... ~
10.0'1. ;;~o.o-'

.•:...•.:-. _í { ., ,

LEI N. 3476 -:- DE 4 DE OUTUBRO DE t887
oris~'~'di~pe~dio de lO:ÓOOSOOO com a construc{'.ão de uma pon-
tê sobre o rio Preto, na cidade do Rio Pardo.

'O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da
ovincia de Minas Geraes': Faço saber a todos os seus

abitailtes, que a ~sse'!lblé~ legi~lativa provincial de-
etou, e eu sanCClOnel a lei segumte :
...irt: unico, E' o presirlente da provincia autorisado

tl~spender pela verba « obras publicas» a quantia de
O:9.0º~OO~om a cons.trucção de uma ponte sobre o .rio

lõ; na Cidade do RIO Pa.rdo, .o~denando o re~pectl vo
çamento ; revogadas as dlSposlçoes em contrano.
o "Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

lieclmento e execução da referida lei pertencer, que
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como

aBa se contém. O secretario desta província a faça im-
rimir, publicar e correr. Dada no palacío da presidencia
a'ptovincia de Minas Geraes, aos quatro dias do mez de
ulubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Je:-
us'Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo

11'0' da Independencia e do Imperio.
.: .i LUIZ EUGENIO !fORTA BARBOSA
~i _ .
seIlaaa e ,publicada nesta secretaria aos '19 de outu-

ro'de. 1887.

-':-"0- .

to • _~ _ j • ~

,~ra:nd9IlP'or~~.ntf>,,~tõd~s as ~utori~ades a qüeon!;oc
nbeclmento e execuçao da refenda lei pertencer;qu
cumpram e faç~m cumprir tão inteiramente como'nella
se cO,ntém.O secretario desta provincia a faça imprimir
p.ubl.lcare c~rrer. Dada no palacio da presidencia da p'rcH
VlOClade MInas Geraes,. aos quatro dias do mez de ,ou-
tub~o do AI,1~o~o NascImento. de Nosso Senhor :Jesu
Chnsto rle mil oitoceqtos e ,oitenta e sete, sexagesiril
selto da IndependenCla e do'Imperio. )..., ~;.'"

.. " - "~'
. , i.:.. _. ," LUlZ.EUGENIO HORTA!BARBOSA.,',

SàUada e p'úblicàda ,nes'ta .s~cretaria .ao~. 19 de 'b~t
brode 1887. L., .:~l,

Servindo de secretario, ": ~oo.
," ; o Pedro Queiroga 111artins Pereira.' o f~~~
;';

LEr N. Ú7si:::i'nE LDE OUTUBIl.O'DE 1887
:. - • • ':':. ~": ;".~' . . '".L~

Aulorisa.o presidente da provincia a despender, pela verba.« 'ob'ras
bubhca~ lJ, a qua.ntia, de .1:500S00q . com a agua pota •••el :'do

'; o.ura~lnh?.. i..;.... :.;.' . '. ""~r'
Ç> ~r. Luiz .Eugenio Horta Barbosa, presidente': da

pro!lOcIa de MlOas Geraes: Faço saber a todos os seus
habItantes, que a,;as:s~ble.a .leg!slatiya provincial d

. cre~ou, eJell.sa.n~c.lOn~l.alel'S~gulDte :: . o .,.,'i: .. ,.t
' .. ,rA~t:.uni~o~o';:.~:,.b~p'r~~I~~!l.teda'provincia autorisa,.dq,
a despender, pela.;.;yer-º.a.«('9praspublicas », a quaQtia'de
1:50~l'WOO.c2fIl..a agu~ pot,,:vel do' Douradinho ; revogadás
as dlSposlçoes em contrarlO. .. . .
. "Má.~dJ;~o~t~~iõ,!1t:rtõdas as autoridades aqú'e~~

conheclment9 ~. exec~ção da .refe_rid~lei. pertencer •..•q:tie
a cumpra.m e -fáçam ",cumprlr tao IDtelramente como>!
ne.lIa.se cont~m; O secretarIO 'desta província a faça im-o
ppmlr, pu~hc~r e correr. Dada no palaciü da presiden;, .
Clada prO~IDCI~,~e. ,~Iinas ,~eraes, .aos quatrQdias d

,mez deo.utubro ,.dç>.'AnnÇ>.do Nascimento de. Noss
Senhor !~s~s 'Chris~o'-~e mil :oitocentos e oitenta e' sei'
sela~~SI~o sexto d~'Independencia.e do Imperio. :~::::

'~'::;o,:;'.':> .....,::.. .-~~~~ti~z:~UGENro HORTA BARB;SA .:.~:{.

Sellada e publicada 'nestá secretaria aos 19 de 'out
~rC!~~,e):8.~!~ . :::;;'. o, .. ; '. . ..> ;:>~~,
. ...,;" f' . , . . .~. :Servmdo de secretario, ':7 t

. Peàro Queiroga Martins Perdra.. '.:f
. ~.~..:.

l ~ =-r..<~"1"1
, I

. (.{
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LEIN.8H8--DE 4 DE OUTUBRODE 1881"
. Crêa uma cadeira de insL,uéção primaria para ° sexo femi~ino

- fregueiia do Bom Jardim. : ",

O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidénte
provincia de !\linas Geraes: Faço saber a todos os s
habitantes, que a assembléa legislativa provincial d
cretou, e eu sanccionei a lei seguinte: . I .

Art. unico. E' creada uma cadeira de instrucÇã
primaria para o sexo feminino na freguezia do Bom'J
(fim, mUnIcipio da cidade do Turvo; revogadas as' dis'sições em contrario.

. Mando, portanto, 'i'ioctas as autoridades a qü'ern
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que.
cumpram e façam cumprir tão inteiramente l;omo néll
se contém. O secretario' desta provincia a faça imprimir)
publicar e correr .. Dada no palacio da presidencia~ã

.provincia de Minas Geraes, aos qua tro dias do mez de ou-
tubro do Anna do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo
sexto da Independencia e do Imperio. . . _:- '"

, LUIZ EUGENIO HORTA BARBOS.~.

. ..SelIada e publicada nestà secretaria aos 22 de OÚ .• ~
bro de 1887. ;. (', .... '. "l, ;)~

- ' .. ' ':,;':1,:'.. ;; Servindo de secretario, :.. iWI."' .. ~....' ~.. .t)....o'*.:, •.•• "f' r.;, ';"'i'~ .~. .' "It ,
••.. >~'. (:',: •. 'Pedro Queiroga Martins Pereira .. ;

. ':: )~t:;r~i.d:'itt,' ':&1': ,i;";j; .:,:7.;-::'; .~,: .;;', f'.' -. ,I , f

I;. ::LEI;N:,8419 ':':--:DE-4 DE OUTUBRO DE 1887 i"~h

. ~rêa ~iversas Cadeiras:'d~ instrucção primaria em ditrerent~s:qoC!l
-, hdades:::'I:id;.;1i'.I.;; ••••1'::. . '. .'-.J);'

'. ." • ô' I' •. !, ' ..
• O. Dr....L'uizEugimio Horta Barbosa, presidente,: (la

provincia de 1Hinas'Geraes ....:Faço saber a lorlos O~seus
habita'ntes,~ qtJ.etá 'a'sse'rnbléa' :legislativa pruvinciarHe-

, ;' .. "cretoü~"e'eu.sa:ncion~r4 1.l.eisegiIinte :..' .. :..
" . Art. unlCO. São "creadas as segumtes cadclras."ij

. instrucção primaria: ..para o sexo feminino, na esta'ç'ao
de ~oúso Alto e'para ó m~sculino, no bairro da Jeronim,a

v e no ConB"0nhal, municipio de Pouso' Alto, na Capella;d.
';' . Appar~Clda do Piçú, na ,estação do Capivary'.da 'l\Iiq.a

: > and RIO,. no Gruplara 'e ,Quatro Olhos d'Ayuruoca;~ no
): '. bairro de S" José da Virgin,ia; rerogadas as dispo~!ç!5e

. em contrarIo. ,'. r "i," ; .,I. . . . ,?'.

, '. '.; Mando, portanto, a todas as autoridades a qü~mp .
. . ~conhe~imento e execução da referida lei pertencer~\qu

'. 'J' ••.

. t .'." t. _-..:
~>:. .:A •.,...~~

~:-: ~~~~: ,~ .
.:, 11" r ._" - 305 _N., ._

• facam cumprir tão inteiramente c?mo .ne11ae~~~fé~~J secretario desta P1ro,:incJa a~~~:id~~:i~d;
'b!icar e correr, Dada no p3 aclO a r; d ez de
~ovincia de Minas Gcra~s, aols

O
~ueat~~s~~a~enho~ Jesus

QÜ~i~~oâ~A~n~o~gc~~~g~~enOiten~a e sete, sexagesimo
ChItOda Independencia e do ImperlO,
se LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA

Sellada e publicoda nesta secretaria aos 22' de ou-

1887. Servindo de secretario,
Pedro QueiroJa Martins Pereira

LEI N. 3480 - DE 4 DE OUTUBR~ DE 1887 .
" I . a a reconslruc~ào de um cemiterio na CIdade de TheophIloAu.ons . .'
.•..- . OltonI. .d te da
., O Dr Luiz EuO'enio Horta Barbosa, pre1sl.g? seus
. .' d ~I' SO Gera~s' Faço saber a toeos :; _
provínCIa e l ma . blé~ leO'islativa pro~incial de-nabitantes que a as::.ern. q
. tou e e'u sancionei a leI segumte :
cre I • . O'overno autol'isado a despendel',. ., Art. UDtco. FIca ~ l:> . uantia de tres contos de

. pela verba-obm:, publl~ilsd' ~~ cp.miterio na cidade
reis com 11 reconst,rucçao 'd a' disposições em con- ,i:le'Tl1eophilo OttOnI; revoga as:s .
'trãrio' ,
. . d as autoridades a quem o,;':' Ma!ldo, portanto, a.to ~s r~rerida lei pertencer, que c

conheCimento e execuçao ~ t.-o inteiramente como ne~la
a cumpram e façam c~~rl~ a rovincia a faça imprimIr,
se p.ontém, .0 secretarIO d est ~alacio da presidencia da
publicar e cor~er. Da a no s' uatro dias do mez de
pro,vincia de Mtn'ctS ~era~sl e~~o ~e Nosso Senhor J~sus
outl!bro do A~lno'tO enat~c_Irl~oitenta e sete, sexagcsllnoClín"lo de mIaI oc:. '.
sext6 da Independencia e do ImperlO .. '

-'. LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA

"\~~'. ,. ~ d nesta secretaria aos 22 de ou tu-':':~Sellada e publica a
• bi'6 ~e,.1887. Servindo de secretario,'. 1:! , . •

- ,'. Pedro Queiroga Martins Pere~ra

...•.. , ,



.' LEI N. 3481 -DE .4 DE OUTUBRODE 1887't.
t l' ~. ~: '. '. - .. ;''':

Aulorisa -\) dispendio da quanli;\ . de 5:0008000 com concer"loS,6<a
" ia,ias da igreja do dislriclo do Mucambo. ,"( .'

. O Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidantelCl
provincia de Minas Geraes: Faço sabel' a toeios os seU
habitantes, que a assembléa legislativa provincial'd
cretou, e eu sanccionei a lei seguinte:' . "

Art. unico. ' Fica o governo autol'isado a elespend~'r
pela vel'ba « obras publicas», a quantia de 5:000~OOO
com os conc~l'tos e alfaias da igreja do distl'icto dO'Mti
cambo, mU~lCipio ela Januaria j l'evog-adas as disposiçõe
em contrarro.

Maneio, portanto; u' tódas as au~oridades a quein' o
conhecimento e execução ria referida le~ p~rtencr. I
que a cumpram e 'Cacam cumprir tão lntelramenl
como nella se contém. O.secretario desta provincia a fa'
imprimir, publicar e ,éorrer. Dada no palacio da preso
dencia da provinciade ~Iinas Geraes, aos quatl'odia
o', nez de outubro do' Anno do Nascimento de Nosso S
uuor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete,:s
~agesimo sexto da Independencia e do Imperio. .:~~•.

. LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA ,

. Sellada e publicada nesta secretaria aos 22 de o"ur
: bro de 1887. ". . '. _. -;l

',. ,,' .' ,. Servindo de secretario, ..,..'y:z'
. ]-•. ~,,~.: Pedro Queiroga. AIartins Pereira:.'.

- ~.;.:.'~...'t!, :';. ::~lJi~~.'-'-.-.,. .,~". .
.•.;~•..:l.; ';hEI'.N ...$.~8~~P~,4DE.OUTUBRO DS'1887 "'"
Aulorisa.a'despéza~coll} i reconslrucção da eslrada '.enlre Chrislin
.; e Itajubá. e:Cõm a;qué vai da eslar:ão de Pouso AlIo ao'bá!!
. dos fiqios:';: '~';:~,í,-/.,'~/lo' '. . • ;'h.

o '-. CO' • ....,.10 t -. . "~d )f"

O 'Dr.. Luiz ~Eugénio Horta Barbosu, presidente. .
provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos 'os.se'
habitantes, que a assembléa legislativa provincial d~Gi:
tou, ,e eu 'sallcc~pn.~!~a_lei seguinte: ./.'.:

' •• ¥' ',,:, Artigo unico.-.Ur.;o .presidente da provincia_ autq.r~sa:
>,do a despender, 'desde Ju;"dentro das forças do orçame!1

"actual, até .10:OOOl',)OOQ'com;a reconstrucçêlo' daestrad
' entre Christihá' e" Itâjul:lá "e 5:000~OOOcom a que vaI d

'. " estação de Pouso Alfó ao bairro dos;Pintos, passand<i:'pêI
<~,-' ." "Bocaina ; . revogadàs,_asdi~p~sições em ~ontrario.:' .'
.. '. Mando, portanto,- a .todas as autoridades /a quem

.•conhecimento e execução da referida lei. pertenc~r;tr:q\1
'" " '. '. " ....." "

• N. 11•

"'~:ümpr~r'n é façam'cumprir tão' inteiraménte'como nella
sé contém. O secretario desta prov.incia a faça. imp~imir,
publicar e corre.r. Dada no palaclO da rresldencla da
rovincia de Mmas Geraes, aos quatro dias do mel. de

outubro do' Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e seLeI sexagesirno
sexto da Independencia e do Imperio.
.~ LUIZ EUGE:'IIO HORTA BARBOS.\.

',. .Seilada e publicada nesta secretaria aos.22.de outu-
bro de 1887.

Servindo de secretario, .
Pedro Qlleiroga Martins 'Pereira.

LEI N. 348:3-DE 4 DE OUTUBRODE 1887
"Áulorisa o governo a despender diversas quanlias com a conslrucção

de obras.

'. O Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da
)provinçia de Minas Gerae?: F.a90 s~ber a t?d~s os seus
habitantes, que a assemblea legislativa provlllclal decre-

:tou, e eu sanccionei a lei seguinte:
. Artigo unico. E' o presidente da provincia autorisa-
go a desl?ender, pela verba « obr~s. publicas», as se~uin-
tes quantias: 2:000~OOOpam auxIliar o aU~mento ao ce-
miterio ao Patrocinio; 1:OOO~OOOpara a con0111são'do de
S. Sebastião da ,Serra do Salitre; 2:000;5000 para '-oenca-
namento d'agua potavel' da parochia de Saqt'Anna do
Paranahyba da Barra do Espirito Santo, municipio e co-
marca de Santo Antonio de Palos; 6:000~000, no futuro
.exercicio, .com a reconstrucç<1o lIe urna ponlP, sobre' o rio
Paranahyba, a dous kilometros da referIda freguezia de

.Sant'An'na; . revogadas as disposições em contrario.
','; l\lando, portanto, a todas as autoridades a quem o

.conhecimento e execuçêlo da referida lei pertencer, que
~i.G.ump.rame façam c~l!npri[' tão in.tei~amente c?mo !l~~la

i se contém. O secretariO desta provlllcIa a' f~ça l~prlmlr,
}?utilicar. e correi'. Dada no pala cio ,da presidencia da
pro'"iÍicia"de 1Iinas' Geraes, aos quatro dias do mez de
oü'tiloro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu~

' ChHsto -de' mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo
. 'se;to'da Independencia e do Imperio .. j . • .' .

.. LUIZ .EUGENIOHoRTA BARBOS.-\.

,,



Servindo de secretario,
Pedro Queiroga Martins.Pere~ra"

. \ '

,.-

LEI N. 3484""':'DE 4 DE OUTUBRODE 1887,. {
Autorisa a cons1ru~ão de uma cadêa na cidade de S. José' d'

, Parahyba. , t,;

, 9 Dr. L~iz ~ugenio- Horta Barbosa, presideh!~.
proymCla de Mmas Geraes: Faço ~aber a ~od9s os 'seu

,habItantes, que a assembléa leg-islatIva provlllClaldec
tou, e eu sanccionei a lei segumte : ' .;::

Arligo unico. Ficá o,presidente da provincia 'au'
risada a despender, pela verba « obras publicas», aqtiÍUl
tia de vinte contos de réis com a construcção de um
cadêa na cidade de S. José d'Além Parahyba ; , revogadO
as disposições em contrario. ,"'-.

-Mando, portanto,'a todas as autoridades a que
conhecimento e execução da referida lei pertencer, q,I~e
cumpram' e façam cumprir tão inteiramente como'Qe'l a

. se contém. O secretario desta provincia a faça imprimi
publicar, e correr: Dada no pala cio da pl'esidencia d
provincia de Minas Geraes, aos quatro dias do mez~a
outubro' do Anna do Nascimento de Nosso Senhor Jesu

,Ch,rjsto de ,mil. oitocentos e oitenta e sete, sexagesim
sexto; dá" IÍidepêride'ociàe' do Imperio. "~
~' \,:.'~;{":,-~':ir:;':~,;-!tUlzE~G~NIO HORT~ BARBOSA ..•.

, .- Sellada e{)úl:ilicadanestàsecretaria aos 22 'd~'pu
:~.'" bro de 188T.{;,<~': ,',;,~, ' -
",' ~ ' ", . " '.", ''-:Serv-indo de secretario, • ".. '-.:....., . /..

" ' , Pedro Queiroga Martins Pereira.'
, .'~' .. .'

LEI N. 3485-:.DE-4 DE OUTUBRO ,
- Muda a 'denominação da'cidade do Calhau e contém outras
~ deestatistica.~,-~,';, -. ;.:'

". - " O Dr. Luiz -Eug~nio Horta Barbosa, -presidé~i
,,,:~, provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os;-.,I ,'-, ,habitantes, que a'?sse~blé~ legi~lativaprovincial.~éêr

~... . cretou, e eu sanCClOneI-a lei segumte : ;~.•
'':- '... 'Art. 1;" . A cidadã ,do Calhau' denominar-se-h:á,&l

de do «' Arassuahy »: "- . . .:1,;,
, ,'Art. 2.. A 'séde da freguezia de Morrinhos,;- mun'-~

.. . ..•. "(

~~.~..,~.~.'.. '."';=~:~;:~'~
,< '1'1-' I . ' :.... 3'09 ~,:', _•. N. • !.... '- ~~. ~~ '.. ." . '. "-

efpio da'Januaria, fica ~ransferida para a jnlvoação e' di~- i

11'1ctode' Santo Antomo da Manga, no mesmo mUnl-
eipio. - . .
,; Art. 3.. Ficam elev"àdas á categoria de cidade as:

villas da '3oa Vista do Tremedal, da comarca do Rio Par-
a0, e Santo Antonio de Salinás, da de Grão l\IoO'ol.
• Arl. 4.. Fica transfõrida da freguezia de Sant'Anna
de Contendas, municipio de Montes Claros, para a de
Nossa Senhora das Dores da Januaria, a fazenda do « Bom
Successo )l, pertencente aos herdeiros do tenente coronel
Manoel Caetano de Souza e SiLva e de Francisco de Paula
'"Fogaça.
, ' . Art. 5.. Revogam-se as disposições em cóntrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
,"conhecimento e execução da referida lei pertencer, que
, a cumpram ~ façam cump,rir tão inteira~ente co.mo

riella se contem. O sP.cretarlO desta provlllcla a faça Im-
'primir, publicar e correr. Dada no palacio da pr~si-
dencia da provincia de Minas Geraes, ans quatro dIas
,'do' mez lle outubro do Anno do Nascimento de Nosso

:'Senhor Jesus Christo de mil oitor.entos e oitenta e sete,
sexagesimo sexto da Independe,ncia e do Imperio .

LUIZ EUGENIO HORTA BARDOSA

, Sellada e publicada nesta secretaria aos 22 de ou tu-
,pro de 1887.

. LEI N. 3486 - DE ,4 DE OUTUBRODE 1887'
Manda supprimir, na lei n. '3390 de 1886, as palavras - do ,e~ge.
, nheiro Alberto Schirmer. '

. )-': O Dr, Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente 'da
provincia de Minas Geraes : Faço saber a todos os seus
habitantas, que a a assembléa legislativa, provincial de-
éretou, e eu sanccionei a lei seguinte:
. ~~'Art. \unico. Ficam supprimidas, no artigo unico da

,leLn. 3390 de 21 de julho de 1886, as palavras: « do eoge-
tílheiro Alberto Schirmer »; revogadas as disposições em
. ontrario. '

'i., Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
2~h'ecimento e execução. da_referi<;lalei pertencer, que a

çu£tlpram e façam cumpm ~ao mteIramente corno ,nella
'ft;~pt, '.~ • _. "/.." ••••

MO LIV PARTE 1.. '\'
.~'f:." " ;'''',

- ..'!-- ..



! '.i~\

.:.:.,~,:.~;J,', '~;~~'.'K;2::;~;:;,.~.i~~":;::~,,
'se co.,i'téril.'ó():secretario desta provi.ncia' a :faça: irnp'r\

~: publlcar e correr. Dada .no palaclO da presldencia'
'provincia de Minas Geraes, aos quatro dias do m~l
outubro do. Anno do Nascimento de Nosso Senhor .•J~
Christode mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesim
s~xto oa Independencia e do Imperio. '.~ . '

LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA. '.

.:.' ....Sellada e publi~ada nésta secretaria aos 22 de' out
bro de 1881. . ..:' :,'

I' ' 'Servindo de secretario, ~..~
P~ro,.QueiTO[]a Martins Pereii:~

. ".: .
LErN. 3487 .....:.DE4 DE OUTUBRODE 1887 .,; .•.

Restaura a cadeira' do: sexo f~minino no arraial de S. João 'do'Morr
' ,Grande,''municipio de Santa Barbara.' ,::i.' .

. C? l?r. Luiz)ugenio 'Horta Barbosa, preside~t~,;,51
provlnclade MlOas Geraes: Faço saber a todos os se
habitant~s, que a 'assambléa legislati va pr'ovincial .dee t

tou, e eu' ~ancciof),ei a Jei seguinte: .. ;';,t
~~t. unico. ' Fica restaurada a cadeira de instl'Ucç'ã

,primaria do sexo feminino no arraial de S. João do !\lar
Grande;~municipio'ae'Santà Barbara; revogadas as . dis
sições em contrario: " ' .í.
~ MaDêlo,:Jp'Ótlãntó;ià 'tooa5 as autoridade::: a que'm5i
nhec'iiriê'r'ftb'élCxecuçãó ~dairerrrida le i pertencer" ~u
çumpraITÍ'e.'fàçam'cumprir-tão inteiramente como n~l
se'contém. O'secreta'rio desta .provincia a faça imprirn

.publicaféêoFrer'.t"Daaa" nó palar.io da prasidenciá ~
: .proviIÍcia-de"Miri'á:s'Geráes; aos quatro dias do. m~z:de.'ô

, tubro do. anno do Nascimento' de Nosso Senhor .13Jesu
Christó' \le'iiiil oitocentos e'oiténta e sete,sexagesí"
sexto da Iri'depên'dericia' e 'do Im perio. ,. '..I
~!. . ..'!.~: '1. "; \ .•; : :<.~: J. • •••.•

. , ,r,' LUIZ EUGENIO HORT.-\. BARBOSA. .;
. . '. . ,-'

• b'" '~dsella88dR8.. PuJ~~i<~êP.a;n.~sta secretaria aos 22 ;1.e ,.,pu
. ro e 1 7., .... i='; r ", •

.. . .: " .' '~j ~.~,; Servindo de secretario,' ','!,;!"

.' .Pedro 'Queiro[]a Martins Per;ir(l. ' ~."
...... ,I:;.l.t .....~.__ ;.t;~~,p

_,:'. f"-.:.,,,....,". .' .'."' • -
.'. ~t;",'''.~'.L~(~ .. ~4,8;ª-;:J~~;1P.E,OUTUBJlO,DE.1887r~~'"
;; J Automa o JlspéndlO aa quantIa. de 5:0005000 com agua' p ta
. - ,. ": na cidade da Formiga. ' '. ,.' ~: '.,

O Dr. Luiz Eugepio, Horta Barbosá,' presi~e~le
. "" -';.

provin'cia de Minas Geraes: .Faço saber a todos os seus
]iabitantes, que fl assembléa legislativa provincial decre-
iõu, e eu sanccionei a le.i seguinte: '

: Art. unico. Fica o governo autorísado a despender,
pela verba « obras publicfls)), a quantia de cinco contos
de réis para agua potavel na cidade da Formiga; revo-
gadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
éumpram e façam cumprir tão inteiramente como neHa
se contém. ° secretario desta provin~ia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da
provincialde Minas Gera;es, aos quatro dias do mez de .ou,:
tubro d01Anno do Nascunento do. Nosso Senhor.J:esus
Christot~deimil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo
sexto da;Independencia e do Imperio.

LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA.

Seltada e publicada nesta se~retaria aos 22 de outu-
bro de t887.
,'. Servindo de secretario,

Ped!'o Queiroga Martins Pereira.

LEI N. 3489 - DE 4 DE OUTUBRO DE 1887
Transfere da freguezia do Carmo da Escaramu~a, munidipio de .Alfe~

nas, para a da Mutuca, do da Campanh~; a fazenda denomlnad~
. « Aquenta-sol )l. . , .~...., ,; .

> .° Dl'. Luiz Eugenio ~9rta .Barbosa" presi~ente.' cf~: ,
provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habItantes, que a assembléa legisla ti va provincia I deére~~
tQu. e eu sanccionei a'lei seguinte: ' .

,.,::' Art. unico. Fica transferida :da fregtiezia do'ÇafCI]O
'da.Escaramuça, municipio de AIrenas, para a da Mutuca,'
Inunicipio da Campanha, a fazenda denomina~ir cc: Aquen::
ta-sol », pertencente, a João Pedro i\f8ndes; revogadas l;\s

.dispo:ilções em contrario. _ ,
;,1 "1 .' :; .' •

" Mando, portanto, a todas as au~ol'ldaqes a qq~r:n o .po-
nhecimento e execução d;l refer.lda . leI. perten.c.er.:,que a
cumpram.e' façam cumprir tão lOtelra mente como 'neIl'a

'secontéin. ° secretario'desta provincia a faça imprimir,
Qublicar e correr. Dada no 'palado da presiden:cia da
provincia de Minas Ge['a~s, aos quatro dias dO'mez de ou~

.tunro-' do' Anno' do Nascimento de Nosso Senhor Jesus,
:' J'> ~--:.v .

.".. -ro r:..'- ,.
"TOMO LIV PARTE lo'

tIj•••• ~.f'. .. ~_ --o:
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LEI N. 3491 - DE oi DE OUTUBRO DE 1887
.Crêa uma cadeira para o sexo ma'sculino no (C Palmital)l, fre-
, • guezia da cidarle da ltabira.
'. O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da

. provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus ha-
'bitantes, que a assembléa legislativa provincial decre-
tou, e eu sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica creada uma cadeira de instrucção
primaria para o sexo mascuiino, no logar denominado
C! Palmita1'l>, da freguezia da cidadé da Itabira ; revoga-
das as disposições em contrario.

Mando, portanto, d todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumpra;m e façam cu.mprir tão in~eir~mente c?mo ~e~la
se contem. O secretario desta prOVInClUa faça Imprimir,

: publicar e correr. Dada no palacio da pl"esidencia da pro-
. vincia de Minas Geraes, aos quatro dias do mez de ou-
. tubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus

Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo
:sexto da Independencia e do Imperio.

LUIZ EUGENIO HORTo\. B.\RDOS.\.

. Seltada e publicada nesta secretaria aos 22 de outu-
•. ".bru de 1887.

Servindo de secretario,
Pedro Qzteiroga Mart.ns Pereira •

..

•

.,_ .•• -;-.".... • .: •.'7',
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(LEI N. 3492 - DE 4 DE OUTUBRO DE 1887 .
- Autoi-isa o dispendio de 5:0008 com a canalisação d'agua .potavel na
. cidade da lLahira de ,Uatlo Dentro e o de igual quantia com a

construcção de uma ponte sohre o rio Santo Antonio, na fregue-
. zia.de S. Roque, municipio de Piumhy.

~:. a DI'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da
provincia de Minas Geraes: Faço ~aber a todos os seus
habitantes, que a assernbléa legislativa. p~ovincial de-
I cretou, e eu sanciouei a lei seguinte:

,; ArLunico. E' o presidente da provincia autorisa-
.do a despender, pela vel'ba « obras publicas.», a quantia
"de 5:000;)000 pal'a a canalisa~ão d'agua potavel na
cidade. de Itabira de Matto Dentro eJl, de 5:000",000,..desde
já~'.para"a'construcção de' uma ponte 'sobre o rio 'Santo
Antonio, na .. freguezia de S.;. Roque, municipio'. de Pi;.
u!!Jhy j ~~v'oga~as as' disposições. em contraI:io. -
.•;' 'Mando, portan'to, a toda$ as àutoridades a quem o
conhecim!'lnto. e execução da .referid~ lei. pe'~t~ncer, que
a cur:npram'e façam 'cumprIr tão "Intelramente como
DeUa se contém. O secretarIo' desta provincia a faça i m':
pfimir, publicar e correr. Dada no paIaciõ da presiden-
eia:da provincia de Minas Geraes, aos quatro dias do
méi; de outubro do Anna do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete,
se~agesimo sexto da Independencia e do Imperio. .

. LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA

~'Sellada e publicada nesta secretaria \aos 26 'de outu-'':>de'1887. . . .
"'.,' .' Servindo desecr etaril?, -

Pedro Queiroga Martins Per~ra,

._ •.:;.=.:::r::

.--:
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LEI N. 3495 - DE 4 DE OUTUBRODE 1887
."'Autorisa o dispendio da quantia de 3:000S0JO com as obras da ma-
.1 triz da Barra Longa. ,- . .
/'0 Dl'.. Luiz ,Eugenio Horta Barbosa, presidente da
.~provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a assembLéa legislativa provincial de-
. ~~~tou, e eu sanccionei a l~i seguinte: .
',í~r Art. unico. Fica o presidente da provincia autori-
s.a~o a despender pela verba - obras publicas - a quan-
't1~ de. ~:OºO~OOO com .as obras ~a matrtz da' Barra Longa,
,~~mUn~ClplCÍde Martanna ; revogadas as disposições em
_co~trarlO. '" . ':- ' '. . , ,
:,. ,.Mando, . portanto, 'a todas as autoridades a quem o
çonhecimento e execução da referida lei. pertencer, que a
Q.umpram e façam cumprir tão inteiramente como neLla
"~e:co.ntém.O secretario desta provincia a faça imprimir,
publtcar e correr. Dada no paLacio da presidencia da
provincia de Minas Geraes, aos qua tro dias do mez de ,ou-
,ubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Ghristo de 'mil oitocentos e' oitenta e sete, sexagesimo
sêxto da Independencia e do Imperio. ~ ... ' .
.,-~",'l".';" '.' . . . '.", , .

--r -::.; LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA

..:.ifSêÚada'e publicada nesta secretaria aos 26-de outu~
. de 1887. . .
.,-.,~~: . Servindo de secretario,

Pedro Qtteiroga Marti-ds'Pereira

.'.,_"'~":;~:~S"~~;EJ~~,t:~,;;,;\t?
F. N. 12.~"'.' . ',' . -.317.- _ ,'.. ".';~<:""".~ l. • >. ~ . ~..~ '"1'>-: . -

a' 'cumpram e.. façam - cumpr~r .'tão inteiramente como
neBa se contém. O secretario "desta' provincia a faça im-
'primir, publicar e correr. Dada no paLacio da presidencia
~aa provlQcia de Minas Geraes, aos quatro dias do mez de

," outubro do Anna do Nascimento de Nosso, Senhor Je-
~.sus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo
~.sexto da Independencia e do Imperio., . '

LUIZ EUGENIO HORTA B.\RBOSA '

,r>' Sellada e publicada nesta secretaria aos 26 de outu-
bro de 1881. . .

, . Servindo de secretario," .
Pedro Qutiroga Martins P~rei":a

, ,

I1,~~l~~-:\;'::~:::~.;.~;~~._,;,:;~<L:_~~}6'-':':;::,:'~;::'.::~:':ro;~:-:"
,. • I . t

.' •• " o ~ LEI N. 3493-,D~ ~ PE, OUT~BRO DE 1887:;
Autorisa. o disp~n.dio de:20:00P.sOOOcom.a ~únstrucção d.e um~ p
sobre o rIO JequItinhonha. no lagar denomInado AntIJnIO LU1Z,-inu_

. nicipio da Diamantina. : t

O Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presiderite da
provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a assembléa legislativa provinciaL decl'
tou, e eu sanccionei a lei seguinte: ,r.
•. Art. U!1ico. E' o presidente da provincia autoris~
do a despender peLa verba ({obras publicas )), e desd'~j
a quantia de 20:000;)000 com a construcção de uma pOQl
s05re'0 rio Jequitinhonha,-no Lagar denominado Antonio
Luiz, municiplO da ,Diamantina, conforme o 9rçameritü e
planta do engenheiro do districlo,já existente na respecti-
va repartição; revogadas as disposições em contrano'.'
: Mando, portanto; a todas as autoridades a quem' o'co;
nhecimento e execução da referida lei pertencer,'que,
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como'neIl
se contém. O secretario . desta provincia a faça imprimi
. publicar e correr.'Da'da no palacio da presidencia dai l"
vinciá ,de Minas Ge-raes,iaos quatro dias do mez'dê ou
tubro do Anna do :Nascimento 'Je Nosso' Senhor,IJes
Christo de ,mil oito'ceq.tos e oitent~ e sete,sexag~~Jm
sexto da IndependenCla e do ImperlO.. : 1.7' :;á

"0' .. _~.• iJ~!. ,,;.,' [;.:_.;~;';. '~.~LU1i' EUGENIO HORTA 'BAimosÂ:'
• "'.l, ' .••• r, '\. .•.•". !,,;.•...,,~~~~.•.Qf',.1 . .....-:::\., ," • _.,

., : -,-'-o ",:~ '~~na~.a"ejJiIbJic~d,á.'rjesta 'secretaria aos 26' <le
.... ,.,",bro '1887~"'.'.""l!-lr., ~'.J.~,': l.'" :- "',' I' •..•••• I :'l'f;

.'~. - (t ' I'::' ~l':'lü;~rrii!~~~"< (;~l:S8r~indoae ~ecre-tarib~.~f
. ~ ~.•.... ;,;:-1.t::.õ1."Hi~-:J .~.': ...•' ;" ,....•. '. : • .' : "o.'"'!

..... :' ,"~:~.",~;:- ,Peâro Que~rogaMarttns PeTe~ra
.. -:i.~:..:'r~~.\::S~~t~,:~:P~~~;~:I:..~~._~'_: < 4 : '.(~ t:.';.1~,rJ.
l',~' LEr'N.;'34'9.C~DE'4'DE OUTUBRO'DEi88 ii

1 : ~. • '.~ .• , J..t ~, '., . ". • ~I'f(

" Crêa cadeiras de iustrucção 'primaria em diVdrsas locaÍidàd
, , .. ~'I?r. ':-LU1~Eugenio'iHorta Barbosa, pr~s{de~t
pro VlOClade 'MlOas(,Geraes: Faço, saber a todos:;,

. ' habitantes, ;que' I!!?!Is.s~mb~éá-Iegi5!ati va .provigc
',~ y' cretou, e eu sanCioneI a leI segumte : ' :~.. ~

:.0 Art: unic6:: fSãó"'C'reádas as seguintes cadé'
" o' instrt~cção primaria: .segunda, para o sexo femii'n

=: r - 'cidaqe d:e,Piumh.y.õ.,.~ixtas,.nas. I?ovoações de Pt~!..
.c,. ArauJos, do mumClplO daquellLa Cidade; e na po'(oaçl':

.:::•.. ~Congonh.~~,_:oo.~ade,po~,e~ ~~ ~oa Esperança ;'tê'v(j'a
oi': . as d1Spos1çoesem contrarIO. ' 0'1 o

>::- ~ . ~. : Mando; porta:nto~ ã\tddas às átitoridades a qúà
.:~.;.' ~.~hec~meDto e execuçã~ da referida .lei pertçp.éert'
;~.._. ., -,- :~\~

. I, "



'LEI N._3497':'" DE 4DE OUTUBRODE 1887
.Crêa um~ cadeira de' ins trucçãó p~imaria para o sexo rnasculino'1i
. districto de Faria Lemos, -, . . <,

, - .. " . '/"
'... ".0 Dr: Lu,izEug~!lJ.q,Hqrta Barbosa, presidente ~,<tpç,

.• VInCla de Minas Geraes: Faco saber a todos os seus'h
.~:•.. bitantes, que a assembléa 'legislativa provincial decre
.. :' lou, e eu sancciónei a lei seguinte ': " '
• ;. 'i '. '. -.." .• ,. "'~".:"'. '. .~ ..,
'!,~.~ . .' ,Art., unico. E'. Cireada 'uma cadeira de instrucça

primaria para o sexo masculino no districto dé Faria
rn9S; revogadas as disposições em contrario. .rf,<.

, . Mando, portanto, a todas as autoridades a quem. ~(fé.. ~tZ~, ~':....- ... - . . ...
' ..

-- 5,,1. _ x

".'..: '~-:;ti::'. ./
.". ;'Lt'Ú~.349'6~ riÉ.4DE' bUTUB~á DE 1887 '!~/i.;,

Au'torisa' :.~ dispenclio de divena~ quanti~s 'par~ a construcçã~~ide:.
"pontes nos municipios do Araxll e Sacramento. , . ..-:~'t.''/
. O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da,

provincia de Minas Geraes : Faco saber a todos os se '.'
habitantes, que 'a assemblea legislativa provincial decre
tou, e 'eu sanccionei a lei seguinte: '. :

Art, unico. Fica o governo autorisado a d.espendú-
desde já, pela verba - obras publicas -, as segu intes'
quantias: 12:0001'>000com. a construcção de 'uma pónte
sobre o rio Quebra-Anzol, no logar denominado - Porto
de Maria MarqUes :-, rriuriiéipiodü Araxá; 4:000"'000.com
a de llma sobre o rio Santo Antonio. na freguezia do E~
pirito Santo da Forquilha e 4:000i\\000com a de outra so'_.
bre o Rio das Velhas, no logár ma~s,p~oximo...á freguez~a
do Desemboque, ambas do mumclplO do ::;acrament();l,
revogadas as disposicões em contrario. ; '"
.' Mando, portantô, a todas as autoridades a quem Ô.;I

- conhecimento e éxecução da referida lei pertencer,"'qu~
a.cumpram e façam cumprir tão inteiramente corno nel.l<i
se contém. O secretario d~sta provincia a faça i'mpl'Ímif.
publicar e correr, Dada no palacio da presidencia da .p'f'
v.incia' de' ~Iinas Geraes, áos quatro dias do mei. ,de
outUb'ro do Anho "do Nascimento de Nosso Senhor_Jés'U~
Christó demiloitocentos'e oitenta e sete, sexagesimo"sei!.
.to da Indépe'riderici,i"e' doImperio: . . '. :l?:':"f

:")1' •. I' - •.\~:!.~..,~;.:~•.LUI~ EUGENiO HORTA BARBOSA.'.:••~'
.•.•• '. ~':",,,,.1:";.11 1..•.J7().jrY.~ co: '~.' .•!...." ... ;1:.-

" ' .. Sellada'e~ publicada :nesta secretaria, aos 26 de. oH'.
. bro 'de '1887,-:! \1 ',fh'v-,l '.!::i.,',,: . ,- '. ',' .'f'lÚ'

" "0': "'; ';-.r'c \ ';-.;.::.;:Servindo de secretario,., ,;.;
. ',: ...•('.~,:\~';p"e4ro'QueirogaJlartins Pereira' ~-:

' ..•••• t'l . .

•...• ;:~.:.- ~: .

-'319 '-:
I

'.'nhecimento, 'e execução' da> réferida ,'lei pertence r,
:.que a cumpram e 'façam cumprir tão _inteiramen te
~..com~ nelI,a ~e conté~. O secretario desta' provincia a
~ faça .1mpr~lr, pubh~ar. e corre.r. Dada no pa.lacio da

". p~esldenc~ da provlQcla de ~IlQas Geraes, aos quatro
'dias do mez de outubro cio Anno do Nascimento de
.•Nosso Senhor Jesus Christo de mil óitocentos e oitenta e
: sete, sexagesimo sexto da Independencia fi ~o .Impedo.

LUIZ EUGENIO HORTA' .BARBOS..\.

' . Sellada e publicada nesta secretaria aos 26 de outu-
,bro de 1887. ", '

/ Servindo de secretario,
Pedro Queiroga Martins Pereira

'LEI N. 3498 - DE 4 DE OUTUBRODE 1887.

.: Crêa um:l 3," cadeira de instrucção primaria para '0 sexo masculinõ
":'. na cilIado do Curvello.

'~'. 9 Dr. L~iz Eugenio Horta Barbosa, presidente da pro-
'.VInClade MlQasGeraes : Faço sllber a todos os seus habi-
.tantes, que a assemblea legislativa provincial decretou e
eu sanccionei a lei seguinte ': '
. Art: unico,. E' creada uma 3,. cadeira para o sexo
lT!.ascullQona cl~ade do Curvello; revogadas as dis posi-
çoes em contrarIO, , •
il' Mando, l?ortanto, a todas' as autoridades a quem o

co'nhecimento' é_exec'ução' da referida lei pertencer que
a çumpram e faça.m cumprir tão inteiramente como.~e[la
,s~,co.ntém.. p secretario desta provi.ncia a fáça':iiriprim'ir,
p'ub'!cll~ e corr~r. Dada no' palacLO .da presidencia: da
p.f.0,vlnclll de MlQasGel'aes,ao;; qu?-trq .dias do mez de
ogt,ubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
C.bj;istó de mil oitocentos' e oitenta e sete, sexàiJ.esimo
'xté> tia Independen.cia e do ImpElrio.. '., o, - ,

. .' . LUIZ EUGEN~O' HO'RT~ 'B~~nOSA :~\' .

':~~Üada e pubricada r1está 's.Beretaria aos' 26 de ou-fibro de 1887, ,..,
Servindo de seé'retadd,' :

. Pedro Qzteiroga. MarjimP,'ireirà,'

! -
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.' , . ',.'LErN. 3499 ...:...DE 4 DE OUTUBRO DE.18Si".. ," - . . .. ~ ~

. Crêa duas 2 ••' cadeiras de 2,. grau na cidade do Rio Pardo
O Dr.. Luiz Eugenio Horta Barbosa, pre~jd~nté.

provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os .seu
habitantes, que a assembléa legislativa provinciaL 'ae-
cretou, e eu sanccionei a Lei seguinte : ~..

. Art. unico. ' Ficam creadas duas segundas cadeitas
de segundo grau, uma para o sexo masculino-e ôiitr
p~ra o.fe_mimno, na cid~de do Rio Pardo; revoga9-.i;l~:a
dlSposlçoes em contrar~o. ; .•i '

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem ti co
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que
cumpr~m e façam cumprir tão int.eir~mente c?mo !l~!l
se contem. O secretario desta provmcla a faça ImprImIr
publicar e correr. Dada no palacio da !?residencia, d
provincia de Minas Geraes, aos quatro diaS dornez 'd
outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor :Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo
sexto da.lndependencia edo Imperio. .i f

. LUIZEUGENIOHORTABARBOSA'.;
Sellada e' pubi {cad~ 'ne~ta secretaria aos 26 de dh

bro de 1887. . ._f.

.•.. " . . Servindo de secretario, .' :".
,~:, : .:' •. Pedro Queiroga Mártinspsrei:ràtl'

I • .,." t ._' •. l;~,,'
: : .'~ -!~:., ..t;::J~t~~:J(:;'~)\~'~'.-.- - " .I."<.'S;

• "".I:;,LEI:.,N;:3500 ~_DE'4 DE OUTUBRODE 1887;••
'". " ~':~'.i' ";ri.t(r'.)".~Jr.: '";"r";;;,"', .'.- '.' . . .. ' '~:.,.i....,...Trari.sfe~~ iía~áXs.~d.~'dóJd.istri~to de~. João ~as. ~issõ~s/.". c

pIO da ,Januarla,,'a cadeira, de Instruc~.ao primaria do .sex
m~scuIirio'dõ J.ac'are..:' . <:': . . . . ';'jJ,

.' 1 ' ~~,' l ',; '; r'.;:.' .... . . I :•

. .0 Dr. ;Ltiii'Euge'ni6 ..Horta Barbosa; presider;t~~ .(1
provincia de Minas ,Geraes: Faço saber a todos os:s'l3U

' habitantés;'que á"-asse'aiblea legislativa provinci~~.
cretou, e eu sancCióriei a lei seguinte: ..!.

. ': . Art. 'unico .. E'transferida' para a séde do distrl
, . de S. João das rrIissões; municipio da Januaria, a ~ailel.r

':: ':~., de instrucção ~rim'a.ti~ pái'a o sexo ~asculino ,4q'~.~f,
::-- revogadas as disposlçoes em contrarIO. \ : .,~. ~
~;:; . '~Iando,portanto •./to~~-s.as ~utori~ades a que.rÍÍ~9"CO
..; ., .. nheclmentb e execuçao dll; refe~lda. leI pertenc~r.~!!L1!.8.< ". cumpram e façam c~l:!lPrI~.tão mt~lra.mente .c~~g, ~e!
?#J se contém; O secretarIO desta provm~la a {aça.Impm.Ill

. '. publicar e correr. Dada no palacio da pr~s~,~,~~.c~~il
'". -provinciã de :MinasGeraes, aos quatro dias do mez de'.~ ::....~. .. . . ':-;~::r:~..

'~:..:-'-:

'!N. 12. . ......;321 -.:.

ttÍb~6 '~o AnI'!0d.o Nascimento de 'Nosso S~nh~r Jesus
Chnsto de rml oItocen tos e 'oitenta e sete sexélO'csimo
~exto da lndependencia e do Imperio. ' o:>

;~ LUIZEUGENIOHORTABARBOSA .
, '. Sellada e publicada nesta se~retaria. aos 26 de outu~"
bro de 1887. '
'.' SenTin.do de secretario,

Pedl'O QueiroJa Martins Pereira

LEI N 3.501 - DE .1 DE OUTUBIlO DE 1887
Crêa uf!1acadeira ~e iustruc\~ão primaria para o sexo masculino no

bairro denomInado - Barra -. em S. Paulo do Muriahé.

, O Dr. Luiz Eugenio Horta Ilarbosa presidentfl da
pro~incja de ~Iinas Geraes: Faço saber' a todos os ~seus
habitantes, que a assembléa legislativa provincial decre-
tou, e eu sanccionei a lei seguinte:

. Ar~. unico. -g' creada uma cadeira de instruccão
prImarIa para o sexo masculino no bairro denominádo
- Barra -, na cidade de S. Paulo do MUI'iahé. revoO"a-
da~ as disposiç'ões em contrario. ' o

~'- Ma!1do, portanto,. a todas as autoridades a quem o
conheCImento e execução ~a ~ef~rid?- lei pertencer, que
a cumpram e façam c~rnprlr t!ln IOte~ramente,como nefla
s~.~o.ntem. O secretarIO desta provincia a faça imprimir,
.R~pl!Cfl!"e cor!"er. Dada no palacio da presidencia da

rpVIOCla de Mmas Geraes, aos quatro dias do mez de
outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus'
c.hristo de mil oitocentos. e oitenta e sete sexaO"esimo
exto da Independencia e do Impé?o. ' o

..•"...~ ..' LUIZEUGENIOHORTABARBOSA
..:;j-SeUada e publicada nesta secretaria aos 26 de outu-
ro de \1887.

,~. ' Servind-o de secretario, -'
Ped.ro Queiroga Martins Pere~rá

. \ 'L~I N. 3.502-:- DE 4 DE OUTUBRODE 1887
r "~ I:tm'a ~adeira de instrucção prima;ia para o sexo feminino no
-;..P.qrto de San to Antonio.' . ,
I! ,.l.' .•••~ '/'r • . •

l' <~iO,;?r.'Luiz Eugpilio Horta Barbosa, presidente ',qá
~~~i~A~;EL"

...---r- _.---

-;:
.p ~

~ -."~. ...2;
(.'~

, "



LEI N, 3503"":'" DE 4 DE OUTUBRO DE i887
- Cr{'a uma ca.deira . de il].st~uc~ãO pri:n;ria. para o sexo feminino n

' [regueZla de Santo Aplonio do Pralinha. . -_
. . .'9. D.r: -'r:Vii':Euge~io ~Hortn Ba rbosa,' presidenté ,a

- -'o pro~lO~lü .d(~,:~~~n~s.Q-~raes.: F~lÇ?sa~ér il todos os. s .
habltar:,lteS,.!lue a;,ass,?mblen leglslatl va pI'oY'incial 'a
cretou, e ,eu,saq.cioneia lei seguinte: .: •

. Ar~. unieo~' '~E':érea9a~ uma cadeira de inSlrÜ'cça
prImarIa para0 sexo femlntno na fre""uezia de Sanlo"'A .
t~nio c!o_Pratinh"a, municipio do Arará j revogada~",a
c!tsposlçoes em 'contrário. . ,f

Ma.nelo, ,ponanto, fi todas as autoridades a q~e>m-'
conheCimento e execução ~a refc.rid~ lei pertencer:;Jlu
11 cumpram e façam ,cumprir tão lOtclramente como nel
se co.ntém. O secretario desta pro~incia a faça impr(mit;
publ!ca~ e corr~r. Dada no p" laclO da presidencia.o
provJnclU de MlOas Geraes, aos quatro dias do me .0
outubro do Anno do' Nascimento de Nossa Senhor' Je
Cbristo de mil oitocenlos e oitenla e sete -sex:aO'esl
sexto da.Jndepe,nelencia e do Imperio. - I - ~t

LUIZ EUGENIO HORTA BARBOS.

- . , J _

pro~incfa ?8 Minas Gerae~: F~ço s.aber a t?d0;S ;"o~'se
habitantes, que. a a-?sem~lea legislativa provincial dec
tou, e eu sanCClOnel ti leI seguinte:

. Ar~.' unico. E' crea9a. uma cadeira de instru'~cã
prImarIa para ~ sex? (emInIno no Porto de Santo AmOOI
revogadas as dlSposlçoes em contrario. -

. l\Ia~do, portanto, a todas as autoridades a quem
conheCImento e execução. da.rereri~la lei pertencer, que
cumpr~m e façam cumprIr tUO,Intelramente corno neli
se c0!ltem. O secretario ,desta provincia a faça imprimi
pU91~ca~ e corr.er. Dada no palacio da presidencia â
pI'ovlncla de MInas Geraes, aos quatro dias do me;{'"ae
out~l"bro do An~o d? Nasciment? de, Nosso Senhor Jesu
ChrI:.to de ml! Oitocentos e oitenta e sete, sexagesim
sexto da Inclependencia B cio Imperio.' .".

LUIZ EUGESIO HORT,.\. B1RB05A

Sellada e publicada nesta secretaria aos 26 cle ou'tu
b rI) ri e 1887. .i

Servindo de secretario,
Pedro Qu!Jiro]a ,lIartins Pereira'

.-.::...- '323 ...:.:

,~.. Sellada e publicada nesta secretaria aos 26 .de ou-
tub'ro de 1887,

Servindo de secretario,
p'eclro Queiroga :.lIartins Pereira

LEI N. 3-504 - DE 4 OE OUTUBRO DE 1887
'crêa uma cadeira de inslruc~ão primaria para o sex:o masculino na

'. - povoação dtJ S, Domingos, município do Mar de Hespanha.
, O Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente- da
provincia de Minas Geraes: Faço saber a tocios os seus
habItantes, que. a a~sem~léa le}5islativa provincial decre-
lou~ e eu sancelOnel a leI segUInte: .

. Ar~. unico. E' creacla ~ma cadeira de instrucçiio
.:.pr.llllal'la par? .0 ~exo masculInO na povoaçüo de S. Do-
mIngos, munlclplo do ~Iar de Hespanha; I'evorradas as
disposições em contra rio. o

~Iando, portanto, a lodas as autoridades a quem o- co-
nhecimenlo e execução da referida lei pertencer, que 11
cumpram e façam cumprir lão inteiramente como nella

. se.co.nlém. O secretario desta provincia a raça imprimir,
publicar e correr. Dada no palaeio da presidencia ela

. provincia ele Minas Geraes, aos quatro dias do mez de ou-
.lubro do Anno elo Nuscimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentõs e oitenta e sete, sexagesimo
s,exto ela Iõdependencia e do Im perio. _' '"

LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA'

. - Sellada e publicada nestá secretaria aos 26 dê oulu-'
bro de 1887., ,

Sel'vindo de secrei.ario~
Pedro QueiroJa Martins Pereira

. LEI N. 3ãO!>- DE 4 DE OUniBRO DE 1887
'.Ç~êacadeiras de inslrucção primaria para a'mbos os stJxos na po-
,',:: povoa~ào do Vermelho Novo. .
~-4' O Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da

~p.!'õ\'incia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
lliabitantes, que a assembléa legislativa provincial decre-
urelou, e eu sanccionei a lei seguinte:

. ':r:. '-Art: unico. E' erea'la u.ma cadeira cle 'instrucção
p.l'lmurIa para II sexo mascullOo e outra para o feminmo
na':p'ovoação do Ve"rrnelho Novo, municipio do Ma-
~h!;Iàssú ; revogadas as disposições em cOlltrario.'
~';. " -.. ,

TOMO' LIV PARTE 1.'
-;" \.

...•....



LEI N. 3507 - DE 4 DE OUTUBRODE 1887
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. LEI N. 3508-DE 4 DE OUTUBRODE 1887
.~ - .

li~a a presidencia a despender diversas quantias com a con.

. .
Crêa cadeiras de instrucção primaria nos municipios de Paracatú e

Patrocinio. -
, O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da
provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus

" habitantes, que a assembléa legislativa provincial decre-
, Lou, e eu sanccionei a lei seguinte:
_ Art. 'unico. São creadas as seguintes cadeiras de
instrucção primaria: para o sexo masculino, nas povoa-

"ções da Tapera, Catinga e Sànto Antonio, do municipio
? _deParacatu ; seg-unda cadeira na cidade do PatrocinlO ; -
; para o sexo femlllino, na Abbadia dos Dourados, do mes-
:mo municipio; revogadas as 'disposições em contrario. .
.. ; ,Mando, portanto,'a todas as autoridades, a quem' o
conhecimento e execução da referida 'lei pertencer, que
a cumprám e façam cumprir tão inteiramente como
neHa se c,ontém. O sp.cretario desta provincia a faça im-
Ilrimir, publicar e correr. Dada DO pala cio da presi-
.aéncia da provincia de Minas Geraes, aos quatro dias
-do, mez de outubro do Anno do Nascimento de Nosso
Senbor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete,
se,xagesimo sexto da Independencia e do Imperio.

LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA

~ Sellada e publicada nesta secretaria aos 29 de oulu~
ro de 1887. '

Servindo de secretario,
Pedro Queiroga Martins Pereira

,/ .

•• _.0; ••••.• - ~ .••~- •••

~Iando, portánlo,'a todas 8.S aUloridad~s - ,'>. ~
nheclmento e execução da referida lei t quem o ,ço~
eumpra;m fl façam cumprir tão inteiram~~~eencer,'que
SP. coplem. O secretario desta provincia a fac c<?mo !lel.la
publIcar e correr. Dada no I" .•.a.lmpr.lmlr,
provincia de Minas Geraes ao~aq~~~~Oddtaprdesldencdlaj:la
tubro do Anno d N .' s o mez e ou
Cbristode mil oito~e~t~~e~m~nlo de Nosso Senb.o'r Jesus
da Independeneia e do Im'p°lt.enla e sete, sexageslmo seita, eno. :.

, ' 'LuIZ EUGENIO HORTA BARBOSA'
Sellada bl' d' ,tubro de 188~.p.u lea a, ~esta secretaria aos 26 de ófr::

Servindo de secretario
Pedro Queiroga Martins Pereira
"

LEI ~. 350.6- DE 4 DE OUTUBRO DE 1887 "
Crêa UID:l cadelra de tnstrucr.ào .' . --

logar denominaLlo_Taboqufl~~~li1r1a par:l Y,sex:o masculino'n
O. -. IDUnlC1PlO LIaJanuaria '
. - Dr. LUIZ EuO'enio' Horla B b' . ',':

rO~lOcia de Minas Geraes: Faço sgb o:sa, presldente.;pa

to~~I~a~~e~~~~gi~n~ls:le~ l:~~i~iL~~li v~rp~o~~~~ald~s;r~~, o..
. . Ar~. unico. E' creada u~a d' , . - :
pnman.a para o sexo masculino ca :;Ira de'lll!ilruc,Çã

,. TaboqulOlia~'dislricto do Moc n~blooar d~n~(!llllado_
,n,ua.r~a;~~fp~àd~s..~s disPoslçõe~~mo~or~t~~~i~~lo, ~~ Ja
• Ma!1do, po~tap.to, a'-todas as aulorid' d . ' ..
conhecImento '~e': execução da r fi 'd ai e.s a queqt.,

. que a cumpram -,e fa am e ~fl él:, e~ p~rtencel4
~om~ nella se'contém. OÇsecre?a~!!1PJI~ tao l~tel.ramerjt
Imprimir, publicar e correr 10 e:sta prov:mcla a faç
dencia da provincia"de }Iin~l~da no palaclO da presl
do mez de outubro' d Â erae~. aos quatl'o I.diJi
nbor Jesus Cbristo de °miln~it~~e~ts.clme!1to de Noss~':S:.
xagesimo sexlo da Independencia eOdoeI olten~a e sete', se. mpeno. ,.

, ; I' , LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA "::
SelIada e publicada nesla secrela . . .,; -bro de 1887. na aos 26 de o

Sez:vindode secrelario ., t-
- !eáro ?ueiroga l}ú'rti~s Perei'.'

"



. .. '- :..

strucção de, uma. cadêa na cida'de da I.'?r~iga, e com .güt a
obras, em dllferentes localidades da provlnCla. "
à 'Dl', Luiz Eugenio Horta Barbosa, presiden-Ce (J

provincia de )linas Gemes: Faço saber a todos os seu
habitantes, que a assembléa legislativa provincial decre_
tOu, e eu sanccionei a lei seguinte:

Art.' unico. E' o presidente da provincia' autorisâdÕ!
a despender pela verba - obras publicas - as seguirite
quantias: 2:000,,000 para a congtrucçüo da pont':l sob
o ribeirão de S. João, na estrada de SanL'Anna do Jaear
'a Campo Bello ; 2:000" para a consLrucçã0 das pontes so
bre 'ós c'orregos da Fonte do Povo e Olaria. na estrada'da
cidade de Campo Be,llo : 3:000~000 para agua potavel da
freguezia de Candêas; 3:000~000 para a de Crystaes,.
5:000,,000 para as obras da matriz de S. Bento do Itapece~
rica; 3:000;;;000 para o en~anamento d'ngua poLavel, do
Espirito Santo dos Coqueiros, conforme o orçamento (lo

, engenheiro do districto; 5:000~000 para o mesmo fim n
cidade da Boa Esperança; 36:000;;00:) para a conslrucça'ó
de uma caclêa na cidade da Formiga, que serão pagos à'
contratante da obra em pres~ações annuaes de 12:000;;OÔij;

. 3:000;;;000, desde já, com a reconstr'ucl;ão ela parede sob'r
o arco cruzeiro e telhado da matriz da freguezia de Nõs~
sa Senhora do Pilar da imperial cidade do Ouro Prelo"
revogadas as disposições em contl'ario. ..•...

Mandp, portanto, a todas as autoridades a quem
conhecil)1ento e execução ela referid,a le i pertencer, qu~
cumpram fi façam cumprir Uo inteiramente corno nelI
s'e çontém. O"Seéretá'r-io desta provincia á faça imp'rimili
publicar e'êorré'r: 'Dada .no" palacio da' presidencia:
provincia, de.,Minás'Geraes, aos quatr()4 dias do mé~ ~
outubro'. do Ann'o do Nascimento de Nosso Senhor :Jes
Christo de 'mil Oitocentos e oitenta e sete, sexagesi'
sexto da lndependencia e do Impel'Ío. ';-

" " ,,' " LUIZ EUGE~1O HORTA' BARBOSA '.' .

I Sellada e publicada nesta secretaria aos 29 de outu
:-. bro de 1887. . .

Servindo de secretario, ,
Pedro :QneirúJa Martins Pereira _,'

. ~- : •. .

. '
, ,-
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LEI N. 350D - DE 5 DE OUTUBRO DE 1887
'I' Autorisa a presidencia da provincia a despende~ diversas:quantias
. com obras pllblica5. em difr~rente:i localiJades.

". O Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, pl'esidente da
provincia de ~,linas Geraes: Faco saber a todos os seus
'habitantes, que a assembléa legislati va provincial decre-
,tou, e eu sanccionei a lei seguinte:
. Ar!. L" E'o presidente da provinch autorisadoades-

"pender pela verba - obras publicas - do orçamento vi-
, gente: 5:000" para os reparos du cadêa e casa de camllra
'da cidadedo Turvo; 2:000;;j para substituir o assoalho e

. 'algumas peças do travamento da ~onLe sobre o rio Tur-
vo-pequeno; 3:000;;000 para reconstrucçéio da ponte so-
bre o rio Turvo-granJe ; 1:!500~000 para assoalhar a ponte'
sobre o rio Grande, no distl'icto da Piedade, 1:000,,000
para auxiliar as obras da 'matriz do Porto Seguro; 6:000;\\
cçHnas obras da capclla deSanta-Izabel de Hungria da.
povoação de Caxambú da cidade. de Baepend'y; 5:000,,'
éOnl a construcçãü dn uma estrada que, partindo da .villa
ao Bl'ejl) Alegre, e se,juindo pela mata do rio Paranahy-
ba, vá ter á ponte que estú sendo feita no logar denomi-
'nilrlD-;;-Canal-, naqu~lle munici pio; 2:000;;; como auxi-
lio Ú" 'obras da igreja do Rosario de Congonhas de Saba-

. rá,: 500" 00m as obras da capelln do logar, denominado
.~)Iacaeos-, na mes:na freguezia; 20:000;5 para conclu-
são das obra~ da sallLa casa de caridade do Ouro Preto ;'
. :000;',1para auxiliar as obras da matriz da cidade da Con-
'ç~ição; 1:000" para a de Nossa Senhora do ItamlJé ; 2:000~
,pa.ra a ele S. JO.::iéda Lngon; ::i00;';\ para 11. reconstrucçüo
d~ ponte sobre o rio S. Domingos do Pl'ata, nas proximi-
,'oades da fazenda da Vargem, municipio de Ilabira;
5:QOO~ ''?0!U.os reparos da matriz da freguezia d'Agua-pé,
~o'~umclplO de DDres da Boa Esperança; 2:000" com a..,.
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canalisàção d'agúa, potavel da Ventania municipio;;ci
. Passos I 5:000~ com a canalisação d'agua pota vel da cidà?

de de Dores da ~oa Esperança; ~:OOO;? como auxilio aos
reparos da matnz de Bambuhy ; 4:000" para a matriz do
Carmo; 5:000~.para a cunalisação d'a"'ua potavel da cida-
de do Itape~enca ; 2:.500:t> para auxilig da construcção do'
Foruf!l rla cI~ade de S. João Nepomuceno; 4:000:t> para a
matr.lz.d~ RlO Clar~ e 3:000;;1para a capella de Pains'}
mumcI.plO.da Formiga; a mandar reconstruir a ponte so:
bre o rI~ Plranga, !lo arraial do Guaraciaba; a despender
a quantl}l n.e~essarla COI!! a reconstrucção das pontes so~
bre os r~belroes Pal.meIra e João Pedro, na estrada do'
Caxambu e sobre o riO Baependy, no logardenominado",
-Pas,s1j.gem:-, todas na freguezia da cidade de Baependy.
a desapropriar a ponte 'do riO Canôas, na estrada que vai"
de Santa Barbara das Canôa.s, .municipio de Muzambi~':
oho, á Casa. Branca, n~ prOVInCla de S. Paulo; a desrl~n-
der a quantia necessarl~ ~om a abert~ra e mais obras da
estrada geral entre ~s Cidades da Diamantina e ~Iollte'
Claros, pas.sando pe~o log~r ~enominado-Rene""ado_
conform~ dlvers~s 1~ls provln<..aaes e orçamento feito pel~
engenheiro .do dlstrlCtO, Dr. C?tão Gomes Jardim; a lllaii~
dar constr~nr uma ponte no rIO Vaccaria, na estrada que
seg~e d.a~Idade de Grão Mogol para a do Rio Pardo; um'
no rIb~lraO da Var.gmha., na ~strada que segue da villâ
de S!1lmas para a c,ldade do RIO.. Pardo; uma q.o ribeirão,

, do rIac~o ~ºs ,..C,a~~ilos,'!1a,mesma . e~trada,; com a 'aqe'f
tura de.~m~ !1~va.{~st~aªa gue" partindo -_d~S. Gonça(
do Sap,uca~y, .•:va. á.çl~aâJ~"",claPilmpan~a, ,pa.ssando,"'pel
ponto /mals 'c0!lvelll.e.nte e de menor distanCia.' :
/ A~t..2~:.-.~~c_ares~abel~cida' a v.erba' consignada ,no
art. 2, 96" n.~_~a~81,n.,3117de n de. outubl'Ode 1883,
que concede a quan.tJ~ de 10:000";000'para a construcçao
da cadêa do PatroCllllo;'"7 .' '

Art. 3.° ~év,~g~'m~s~'as disposições em' contrar:"~
¥ando,' portanto/a 'todas' as autoridade:' a quem'o"c

nh~cImento e ex~c~çãoA:~"r~fJ:~ida, lei pertencer,' q'uê a
~1.!mpram e façam c~!]1prIr t~o Inteiramente co'mo', nén "
se.co.ntéqI. O secreta~IÓ ~~st~ provi~cia a faça' i1nprimi',
publ~ca~ e corr~r. Da<la'~no palaclO da. presidencia ta

. provl~cIa de MlOas Ger<l;e~,aos cinco_dias do miíz.d'e~o:.Q
~ ~ ,tub~!> d,a an~o ~o Nasç:~gl~nt<?de Nos~o Sen!lçir.•~iJesü '
,~, ChrIs~,o de mIl ~ltoce!lt?~ e oIt(lnta e sete, sexãgesi o

• ~l' se~t~_d~ In4epe~de!lCIa,e do Imperio. '. ,.,.',~ .,'\
.' ~.. - '.. ''''.' .) '. -
, 'LUIZ EUGENIO HORTA BA~OSÁ " 11:

- ,
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.': Sellada e publica.da nesta secretaria aos 12 de no-
v~mbro de 1878.

O secretari~,
Francisco Isidoru Barbosa Lage

LEI N. 3.510- DE .5DE OUTUBRO DE 1887
Concede privilegio para estabelecimen to de duas gra ndes fei ras de

• gado, proximas ás estações de Bemfica. na est rada de ferro D.
, ,Pedro {[ e Tres Corações do Rio VerJe, na estrada de ferro Mi-

nas and Rio. "
,.' O Dr. Luiz Etigenio Horta Barbosa, presidente 'da pro-

vincia de ~finas Geraes : Faço saber a todos os seus ha-
bitantes, que a assembléa legislativa provincial decretou,

'e eu sanccionei a lei seguinte : ~
Art. L° Fica concE'dido no cidadão Antonio Mendes

'Bàrreto, ou á ernpreza por elle organisada, privilegio por
~.vinte annos e intransm issi vel', para, estabelecimento, no

prazo de um anno, de duas grandes feil'as de gado, pro-
ximas ás estações de Bemfica na estrada de ferro D. Pe-

., dro II e Tres corações do Rio Verde na ostra da de ferro
Minas and Rio, com direitos de desapropriação de quaes-
quer terrenos necessarios: aos ditos estabelecimentos e á.
uma zona de 2.5leguas do raio das localidades mencio-
nadas, dentro da qual, no prazo desta concessão, não se-

. r~o,permitlidos estabelecimentos l~ongene,res... ',.,
;> 's 1.0, Ao concessionario,"ou á empreza !por'ello or~
gán.isada na f6rma deste artigo, fica concedida a autori-
s~ção para cobrar dos boiadeiros um mil réis (HIOÓOj de
cada rez que entrar O,)S pastos das feiras,'cabendo áquel-
les o direito de utilisllrem~se durante dez dias dos, mes:'

os pastos, sem mais onus, para suas boiadas, contantó
gúe sejl\m vendidas. ,'.' .
.t~ 9 2 n,' O 'concessionario, ou a empreza organisada
~~'conformidade com este artigo,' obrigar-se-ha;' em' con.:.
trato com o governo provincial. a dirigir, e superinlen-
~~r ~odo o serviço das feira?, sem onus algúm para a pro-

WID~la;mantendo hospedariaS para os boiadeiros e seus
a~xilia'res, 'conforme a 'tabellà que. for app~àvada' pelo',
.governo, e fornecendo bons pastos seguros -'para o gado'
delles, 'mediante uma taxa não excedente 'de 60 réis em
cad(vinle e quatro horas, exce'ptuados o's dez primeiros
i:lias,'oa'f6rmado~antecedente.' .... ':': . -'
i:(~ • '} •.•.J ':~', ':' , - .. . .. . .". ~ -:; .
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.~ 3.' :,Os pãstos alludidos,. rr~xilÍlos ás eSlaçõ
embarque do gado, serão'subdlVldldos em 6 ou rmais

. ções de 50 alqueires mais ou menos cada uma. sena
emprezario responsavel pela rez qUR sahir dos me
pastgs por encontrar nelles arrombamento, afim <Ie
rem equitati vamente reguladas as praças quotidian
das boiadas nas feiras, sem outra transferencia ou préfl
rencia, senão a da.ordem chronologica de suas 'entrad
nos respectivos pastos. - " .

~ 4.• ' Para regularidàde e clareza da escripliú" 'ç
boa ordem e prompto expediente de todos os serviçqs
ditos estabelecimentos terão os empregados, liv:J
objectos ne~~ssarios,qca!1do a erripreza, sujeita; , Pl!!a
[altas, descUL~os e, <?nnssoes,ás m~!tas que_ o gqXe.r
Julgar convemente 'estabelecer nas lnstrucçoes regul
mentaI:'es que expedir para execução ~esta lei., ,.."
, Art. 2.• 'Fica elevado a 5l';\000 o Imposto provInci

' de 2~160 por cabeça de gado que transitar"pelas bÊirr
ras da provincia na zona d'a presente concessão; 'e \ce
p::.:lOdo-se sómeóte as 'pequenas re~essas destinadas
lvealid~des proxirriasa estas.~arrelras, o gad,o f1la~r

. para ser envern'ado dentro ou rara da mesma zona eTto
aquelle'que não. for 'destinado ao grande mercado'
cârte, conforme'p\ modo pratico que o governo determf.:!
nar rias 'alludidas 'instrucções regulamentares. "'i

'~"1.~",Desde o.dia em que forem i~augura~as à:~f
feridas feiras'ém 'Bemfica' e Tres Coraçoes do RiO Verde'
'lica .elevai:lo-a"3l';500 .p'actuàl imposto sobre cadà cábeç

t -: de :gado' .:eÕ!b~rsado',~'fm~s ::com . applicação ;~?Õ!~Õ
. áquelle que,n~0.,.lentrar ~as feIras .. -'. ' ,~,.it.
. . ");' ~obre.cada r:ez'que,. ~~barcar, .sahmd? da?, :mesma

feiras,;o lmposto;.prOVInCIal .contInuará a ser ,de rreI
1:500~000' .•Jh.tt19~ ...,?r.I~;:if,::-..,., .. : " -\ .. ~r,..
' ~ 2.•. Ao_cQncesslonarlO, .o~ á empreza que se o\g
nizar, poderá o governo permIttlr ou ordenar, se. aS.q.e
cessidades o exigi~~"!l, c? .~;stabelecimento de outra.s !.~-
ras semelhantes, mas dentro da zona traçada no arL',l
li com o' prazo co-ntai::loda 'datada actual c'onces~i).o;~l:f
modo que .0'díto .p.rryq~gio fiÍ1~ará simultaneainent~ •.p'a
. todos os estabeleCimentos da empreza, qualquer que" el

' ".a"épocadà'resp'ectiva .inauguç'ação. . ',.~, ;r'",
~" ,: ,.Art. 3~o Fiéa-õ:"g'õ.ver.no auto'risad9 1l: résçiI~g!n,
'- , conlratqdesde que ..s~J~ pro~àd~ po~ f!1~lOS l.ega.e~_om
.. ~ 'Dopolio ou fraude por pa.r.t~do.s CO~c~ss!onanq~~-_.r;.~ •
. '",Art. 4.0 J1evogam-.se a~ dlSposlçoes em con~r~~lO:

Mando,'portanto', a t<;>dasas autoridades a que.r:n:"
'J.

'. '. -

co~hecimento e e'xecuçãoda referida lei pertencer, que a .
cumpram e filçam cumprir tão inteiramente como ~el.la
;e'contém. O_secretario desta prov:i,ncia.a faça impr~m'r,
v.tlblicar e 'correr. Dada. no pal!lclo d.a. presidencIa da
provincia de Minas Gera~s, aos CInCO.'dla,s. domez de ~u-
tubro do Anno do, NaSCimento. de r,iosso Senhor J~:>us
Coristo de mil 'oitocepto? e oltent!! ..e' ~ete;, sexageslmo
sexto da Independell~la e do ImperlO. _ . •.
-~. LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA

-, , Sellada e publicada nesta secretaria. aos 12 de no-
iembrode 1887. .' ,

\ O secretariO,
Francúco I sidoro Barbosa Lage.

2,' SECÇ.:\.O. -:- ODr. presi~ente da provincia" te~do
:emvista o oflicio do secretarIO da asse~bléa legIsla tIva
rovincial, n. 67 de 30 de setembro ultImo, a que ac~m- .

panhou certidão au thentica do auto~rapho, ah.1archlva-
ao da proposição n, 3489, concede na o a Ant0!IIO,Mendes
rreto privilegio para estabelecer. na provlOcla duas

feiras de o-ado d'onde se vê que o Imposto lançado no
~ •.• do a~t. 2,~ dessa proposição sob~e cada rez.que em-o
'fiárcar sahindo da feim, e de mil e qumhentos réiS (1;';590)
e'nãq de um conto e quinhent9s (1:5001'b999), c9mo alIás
(õi'!'lscriptqno au~ographo env~aqp ,á'.p,resl.de~c.lada pro- I

'lÍléi<ipara ,a de.VIdas~ncção ;res~l ve,':.corngm.do o en-
àrio havido,nest.e, quesé acha,.convertldo.na lel,n. 35!O,
e's'(iê 'o'ütubro' p. passll:do, determinar :que,nu execuçao
tlesta e"celebraÇão,odo, contrato a que eUao.se refere •.se ..
fjSerye que' o i.mpost?, do .referi~o paragra pho ~.artlgo ,
eâo valor.de mll.e qUlOhen~os réIS. . _ :
• ,.Expeçam-se as necessarIas commumcaçoe~, inserin-
ao~se o presente acto.no Livro da lei mineira. o
, - Palacio em Ouro Preto, 7 de nove,mbro de 1887,'"'! .•-... •• . . • •

.•: • , ,- , ' " LUIZ EUGENIO HORTA' BARBOSA '
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propqsta ~a' êa~à.r'a ,muniCipal 'do Juiz de F6ra;:dÊ!'creto
a res()luçao seguInte: . : . " ",
.' 'Art. (.0. E' 'appro,vado o codigo de 'posturas"dà"c
mara mUnICIpal do Jmz .de F6ra, 9ue a_ estll. resolUÇã
~?ompanba, 'com as segmntes modlficaçoes : '. ':,
, ' J Supprimidos: o ar1. 4.° é seus 93 do titulo 1.~,'pa
te L" L093.° do art. 2,5; o art. 29 e as clausulas 'de';"à __
a-d e-a clausula-:-f; os arts. 30, 32 e a palavra-de alú.
guel-do ~ 2,~d~ art. 450 e o capitulo 7... . ' j
.; ,,~I SubstItmrlos: o art. '39, pelo seO'uinte: Osfisêaes
da cI.d~d~, que terão attribuições cum~lativas em todo
mUnIClplO, perceberão an'nualmente o ordenado "d
t:OOO~OOO; 09 12 do art. ~8, pelo seguinte: uma sala co
a competente ~eparação para recolhimento de testému.
nhas. / " ,

. IH , No art. :416,' diga-se-cães bravos. ,. ,
'IV No final do art. 417 accrescente-se: - além~da

multa de 3,O~000em'que 'incorre o infractor, serão essa
obras desmanchadas, pelo mesmo ou pela camara",por
conta deste. . r', ' .'

;'i. V No art. '4,47;9 ;1.°,'1." parte, em vez de 20~000,\di
, ga-se 80tlOOO,e na 2.~parte do mesm::>paraO'rapho em ve
ae 30~000-150tlOOO.~ " ' o I ,,':,' .

'. ::.;\~t.',2.:':~evogam ..se as,disposições em contrario.
, .,',",::;'~~Ia-~do:I~P'?~i~:ªtÕJ,to.~,às,~as~utoridades a: qu'em 'q'~'0
.n~.e?lme.n,tq~~~~~uç~~ d,a:ref~r!da resolução pertencer
,q'l;leélc~[J~pra,f!Y~}~ç~rI)~cu.n~'prl~tão, int~iramente ICÔm
ne~ra.s~.~oht~E.1',:.0_se,c~,~,tlJPOdesta proVl~cia' a façá. r'
p.l'lml~, pU~!I~?r:i~.c0.rr~r-:Daqa no. palaclO da presiüe •
Cla pa proYInCla de.M1DasGr-raes aos cinco dias do !'dez
deoutu~ro-do''A:~ho~do'.Nascimenio' de Nosso 'Senhôr;j' -
sus Chnsto de mIl oitocentos 'e oitenta e sete sexadesimo
sexto da Inde~~~~~?;?:ia',\,Eld,o Imperio. '~:'

" : .: ',~ , "-,.;!~,;.:;' ;-LuIZ EUGENIO HORTA BARBOSA :;~{

SeBada e p~blic'ada-nesta secretaria aost2 d~'hlo
vembro de 1887. "" .' .: .,'"

... ' '.
.-,";'}'fr, ..:, " O_s~cretario, .: <~'}h

, . \ l!'ranctsco Isidoro Barbosa' Lage i:,
. l' # •••• t[.::.\.:, . . . ~ ,,..

- .. '" I ~'"l :: ,r}}":f~' -~;-

.. r. :' ~.''; ~ . .' .' ,v: -{:.!'; :: :. • I
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"Oódigo de posturas
DA

CAnARA iUUNICIPAL
DA

CIDADE DE JUIZ DE PO'RA
PARTE PRBIEIRA

DO GOVERIiO ADmlilSTRATIVO MUNICIPAL

TITULO I
DISPOSiÇÕES GERAES

Art. 1.0 A obrigação de fazer ou desfazer será sem~
pre ad vertida aos municipes, por oflicio, quando singu-
:lar, e por editaes de prazo nunca inferior a 15dias, quan-
'do for geral.

Art. 2.° Quando não for a obrigação cumprida es- .
. pontaneamente pot' qualquer municipe, se lhe marcará
: o prazo de 2 a 8 dias, conforme a importa ncia da obra,
(para dar começo a ella e um prazo razoavel para sua ul-
:,timação ; esse prazo será determinado em oflicio, em que
~ se commine ao municipeas penas estatuidas pelas pos-
turas.

Art. 3.° Não se iniciando a obra no prazo concedido, ,
será lavradro o aula de infrac~ão, imposta a multa e ins-
taurado, na primeira audiencla que se seguir, o respec-
tivo processo. '. " '.'
.;. Art. 4.° A delimitação I?rovisoria de predios prol:n- \
. diviso far-se-ha do modo segumte : - ,
" "9 1.0 A parte que se ,sentir lesada, fará, citar o
)transgressor á. primeira aridiencia do juizo de paz para
IÇ>uvação em peritos que procedam á. demarcação pro-,
visoria. - '.
~: 9 2.° A petição deve conter o pedido em todas as

especificações, a indicação da postura infringida, a prova.
ae,sua quota parte.'. 9' 3.° Na audi~ncia para a qual for o réo.'citado,pre-
seqte este ou apregoado, e á sua revelia, o autor apresen-
tará tresnomes de peritos que aceitem o cargo, para que
delles escolha, o réo um ; por sua vez o réo apresentará
Pllmero igual de nomes, dos quaes o autor escolherá um.
Ojuiz, de entre os visinhos dos litirrantes, nomeará. um .
~par~..o desempate, e no caso de reveria do réo, approvará
enomeilrá por elle os peritos. , .
"'; -; ",:"10 _ •
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~~.~ N:ão~~rpP~Fe~end~ o autqr na aud,iencia'ápi.._
sada, será lançado e'condemnado nas custas; ficandoClf_
cUmducta a citação, . ~

~ 5.° Feita alou vação na mesma audiencia, o juiz
desirrnará dia para 'vistoria. . . "

~ 6.° No dia determinado, presentes: juiz, escriVão,
peritos e partes, ou á revelia- destas e.nQmeando o juiz
duas pessoas visinhas, para" peritos, caso estes não com-
pareçam, fará lavrar auto de vistoria e ordenará .que ós
. peritos, tendo em vista as 'provas dos' autos e as clrcUrn_
stancias do local, produzam.a delimitação,da quota par~e
do autor.

~ 7.° Reduzidas a termo oscripto as declarações ~
conclusões dos peritos,' mandará o juiz afincar marcos
divisarias." .: ..,. ,'. '. '. .' 'i

, ~ 8.' :'Aberta a conclusão da vistoria ao juiz, este"él:
.' julgal'á por sentença, que será respeitada até que se pro!
duza' em juizo orélinaÍ'io a demarcação definitiva. . l'

S 9.°. O juiz poderá. julgar improcedente o pedidô
do autor antes de decretar a vistoria, quando i'econheee'i'
que não ha prova do allegado. . ~:}",

I~ tO. Quando a prova for testemunhal, será feita pór"
justificação, co'rÍl citação da Iparte adversa e anter'ior~ .
propositura Claacção ; e em todo caso apresentará sem:'
pre o auto de infracção., ... ,C. .

. I .: :<',.f. . ,•.. , , ":TITULO I!
•• < •• ..::..;~ •••f TI~.••..:.::::.~~.~L .!. _:' ~ J

- • ~ • ~.:';"'; -, :::DA"ORGANISAÇAO MUNICIPAL. -.' . - ~ . \ ..:) .. - ~.

.' \ • cr~':~':~. '.i, '~,,:1•..•'CAPITULO I
J , •• •. - tft' _ ~..•...;. _' ~.

. '.~' -:.,:r.,. DOS'ORGAÕs'E'xJicurIVOS' " ,; ,"'~
. ...;-;. "';.";:1;: _fttf';,;~rt~ ..• '"H'! .•-:.-'. : .~ _ .. • :

I Art•. 5:',,:i\ camaraterá por orgaos executIVOS =."
. '.I O 'presjdent'e. :.": .;':. :.',.. . .

\ .. II '0 secriHarío;' :' '; " .
lI! O procurador. I - ._

" IV'::'Dous,~.:a.e~,~p'~.~~acidad~ e'um agente ...~~cá.<
para cada povo~çáo.. / _ . __r, ,

. V O porteiro .;.;,-;... . . . .~ .~.'ye:O c~~:r?inh.e~r,o.Jze.l~~or;do jarÇiir:nmunicipal.':~ ::"
... VII Um 'adm.lmst~~do~ ge.ral dos~atadouros ... ::'.!J .
:' VII! ..Um enge.np.eJf!\ t.lt~l~do ~vil. : . .' :~-

. ~'IX Um admmlstrador geral dos. mercados e curr
de'.,concelho. . .. ':",.;;~';."~,:.:': . ,
, I•.,X I' Urri'a:linhador geraL: ..

, <,•.' ':'XI'.uni zeladó'r gerál'~6S:cêàlit~rio~.
'... . XII ",Um advogado forma'do. -. . . .
'-: '. Art. 6.° A (camara, quando ,entende~; nec.e~art9

• • ~J

I

.r. N. U.", ..,

'éà~tratàrá u'ln' medico deparlido 'para os sé~viçõs deter-
minados nestas posturas.

CAPILULOI!
OH OBRIGAÇÕES CO~I~ru~IS

Art. 7.° Todos os emprêgados da camara são obri-
gatios a estar na séde de su.as funcçõ~~.. . .

Art. 8 ° Qualquer omissão, desldla, neghgencla ou
" outra falta no eumprimento de deveres suj~ita os. empre-
'gados municipaes á susp'ensão por 8 a 30 diaS, com perda
/proporcional dos vencimentos.
. .\rt. 9.° Qualquer empregado que for suspenso por
',5 vezes será demittido pela camara, á vista de certidão
. do secretario. " . . .'

Art. 10 Nenhum empregado entrara em exerCIClO
<sem que tenha prestado juramento, tirado seu titulo e
.' prestado a fiança ordenada pelas post,uras. , .

• Art. 11. Os empregados são obngados a fornecer a
camara ás com missões, ao presidente, aos vereadores e
.uns aos 'outros' todas as informações que forem exigidas a
"bem do serviço municipal. I •

. Art. 12. Quando lhes occ,orrerem dUVldas no ~um-
fpi'imento de suas obrigaç?es,. consulta~<i.o por OffiClOao
presidente ou á camara, SI estiver 'l'eumda. .
';" Art. 13. Os empregados da'camara são o.br igados a
cómparecer perante esta no 'primeiro ~ia Q~ cada ~e~s~o
ordinaria; o se'cretario, porteiro: e cammhelro asslstlrao
a todas as sessões. . .. ,'. '.'
,,: ~. unico. O engenheir.o, med~co e advogado s6 ?om-
parecerão 'mediante prevlO convIte. . , "
• 'i Al"t. 14.' Nenhum empregado poderá ser posto a 'ser-
yiços alheios aos de suãs attribUJçõ~s .
, CAPITULO UI

DO PRESIDRNTE

Art. 15. Ao presidente compete:
~ :i.° 'Mari:ter a orde m in terna da camara e fiscálisa r
idem' externa dos serviços lIi unicipaes, promovendo a

su'á regulare. p~9mpta:exeeiJçã~.' '. .' .: '. ...
. ,-J"~ '.2 ~._ Nomel!-r ,as commlss0e.s que s~ ~ev..em encar-
r rrar aos diversos ramos do sel'vlço mumClpa1 .
•....°i'~,.3.. Inspeccionar o archivo da camara e tod6s '05
livros'a éargo dos empregados. ': : . ,',' ,"\

'.S;'4:o '. Abrir, 'riuIJlerar, FubrIcar e encerrar todos Os..., . .," .
• '.- "I' •.•
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CAPITULO IV
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lIvros'dó serviço municipal, cadernetas de talões e qua
quer folhas de escripturação. . . ,-.' :. s 5.° Advertir ou reprehender prudentemente o
empregados que mal desempenharem suas funcções e
suspenâel-os na reincidencia por 8 a 30 dias, dando disso
conhecimento á camara em sua primeira reunião, ": .J"

~ 6,° Conceder licença até 30 dias aos empregado
mumcipaes, por motivos de stricta necessidade, ' .

. S 1,° Nomear interinamente subslitutos rie quaes-
quer empregados, nos casos de ausencia, moleslia, renuó
cia, suspensão ou qualquer outro' impedimento do pr.opr-
etario, quando nas posturas não houver providencias a
respeito. .':.' :. I . . . '. ;.

S 8.° Marcar prazos ao procurador para dar soluÇã
ou informação a respeito dos processos de infracção .de:
.posturas. :. . '. . . '.

S 9.° Fazer as desiO'nações de local recommendadiJ. .
pelas posturas, com auâiencia dos resp3ctivos encarre-
gados. . . . . . .' .' ~(i

,~ 10. Conceder ou denegar quaesquer lICenças .~o'-
ced1das nesta~ posturas. . . . . .Ii '.., S 11 .Expedir, unicamente por mtermedlO do secre-
tario, ordens, portarias, oflicios, recommendações e:aa
vertenciasso.bre. serviço. municipal administrativq .
economico ... ;', .';. ,.,.- . .:":-'

'- , i' ,~'12 pFazer.rpreceder.á iniciação de qualquer. obl:a
. - . _ publica municipal a 'representação da camara ao .~re&i.

'. dente: ~a pr.9_~inc~a,:p~ra 'yedficação ,de" sua necess!dàd
'/ '" ou.utlhda~e:._pu~hca,,!ta~forma das le1s geraes ... ':. r.

..'S'13. !l'ProvIdenClar .. sobre quaesquer . reclamaço
contra.o:;'actos. ou serviçós dos empregados municipae
baixando immediata portaria para que estes info~lAem'
respeito, vno prazo de.tres d,ias.' - ~~

_0, . . ..". \-; •• • •••• • • "".,S 14. AutorISar a~ d.~spezas necessanas para o exp ..
. diente do jur'y ~eleições"'e aposentadoria de juizes d~ "
. reito~em serviçonesta';'comarca. . ;

. -.. IS 15. Pre.sta(a.Ijl~ior ,attenção possivel ao .•lan
:~.. "t.m~nto e.arrel?ad!lçã0....4!3.impostos,encerrar o prazoºe~ta

': _'. .conforme (l dISposto nestas posturas. .".' ';t' ','
" ~J' • '>S 16. Expedir_;ordem escripta :para 'que 'cq~ \
. .possam os fiscaes e agentes 'fiscaes mspecclOnar ::pa .
•~~ (.pa eidaae epovOllç~es..' '!\ ..•.. ' .• , . . .~.'.::i
1"" •. l~o,.I.., -. • ',' ~" : • ..., • • • ..' • . ~ •:,,,.!' ; . '..:~ 11. 'Dar,nos ças?s.~e.epIdem1as graves.e~o~ta$J
'<!.:: ~':~ 'sasj' t()(1as'as I>i.'ovide.nc~as'.'que ente~d:er ,mecessana .. fi
" ... zendo para tal fim as mdIspensaveIs despezas,\. até 1

~'i:'~.''possa reunir extraordinariamente a camara.' ,~j/l;,.,:.'
. ;-1',.' ;,~:-~;-". .. .

-'331 -

: ~ 18, Faze~ construir, dentro de um anno ?a data
desta lei a3 obras ordenadas nestas posturas, desde que

. se'am ac'cessorias a edificios já existentes. .
J S 19. Autorisar repI'esenlações thea tra es. medlU.nte

requerirnent? .em que se prove haver pagamento de 1£0-

vostos ffi?nlClpaes.

DO SECRETARIO

Art. 16. Ao secretario compele:
.S t ,0 Fazer a escriplurnção de tod.oo e~pediente d.a
".camara, tendo em boa guarda e. arranjo os 11vros, papeIS
'e tudo que fór attinente ao archlvo ...

f; 2.0 Receber a correspondencla da cama~a, entre-
.gal-i ao presidenle, fazer execu.lar as re.soluçoes deste,
a respeito emmassando-a depOISconvemen lemente.

f; 3.0 ' Preparar o remeltcI' ao proclll'ador e fisc~es,
até 1~ de setembro, as relaçõcs para l()lIça~enl<? de un-

"poslos, conforme os rt:l0delos ns. I, ;2, 3, 4, u, 6, I, 8, 9, e
10 se as não houver Impressas., , S 4.° Lavrai' editaes e fazel-os affixar e publicar

~pela imprensa. . d
f; 5.0 Orrranisar no' fim de cada tnmestre, e accor-

. do ~om as deliberaçõe:, da camara, as folhas de paga-
mento aos empregados, levanlar? balanço .geral ªa re-
ceita edespeza, ter sempre em (!la 11 escriP.luraçao ~-
nanceira da camara pelo lIJet!louo estabeleCl(10 nas lms
provinciaes. .., 1 d : . t'.', S 6.°. Inspeccionar o serviço mun~cIpa a mlIllS ~a-
tivo e economico desde que, em razao de seu OffiCIO,
tenha delles conhecimenlO. . '..... S 7.° Regist~ar diplomas ou tl~ulos das au~ondades,
~empregados, medlcos, pharmace~llcos e part~lra~.
.~~, S 8.° Realisar tod,os os.servlç.osque lhe suo ~mpos-
tQspelas posturas relatl vas a rnatncu la ~e ,cread?s:.. '. S 9.° Lavrar lodas as ordens, port~rJ()::>,OffiClO.::>,re-
cômmendacões e advertencias do preslden~e, conslgl~an-
aó-as chronologicamente e de. modo .res~mld?, em IIV~O
ãpropriado, cujo conteudo lera no prllnclro dia d~ sessao
'ordina ria. ". . .
• ~" ~S 10. Expedir talões de pagamento de ~mpostos. na
;áusencia do procurador, fazendo a este, mediante reCibo,
. ntteO'a do dinheiro que houver arrecadado.

"-.;l t) \ .
'\ .''., #
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, , o o' o o o S11. . Lavrar t,odos os termos, contratos' :e~ m
aclos escrIptos, attmentes ao seu carO'o. o' O" ,

S 12. Passar as certidões que lhe '?orem pcdidM
dependencia de despacho. '_
. S.13. Fazer avisos por escripto para as sessões

~marIas aos vereadores que não tiverem assistidó'a u
tlma sessão; e para as extraordinarias a todos, inchisi
aos empregados que devam comparecer. .

S 14. Manda~ ~fJixar .advertencia~ impressas n
Forum e outros edlfi.clOSpubltcos, nas latnnas e rnictori
e em logares proprLOS,Com a integra do art. 407, e n
heatros a disposição do art. 409. ;

CAPITULO V
DO PROCURADOR

Art. 17. Ao procurador compete ;
. S 1.0 Arrecadar as rendas municipaes,recebendo_a

dlre~t~mente dos municipes ou dos outros empreO'udo. . ~ .m'lnlClpae?, nos casos em que sao estes autorlsados
L:..;ebel-as. , . .:.,

S 2.° Prorno'ver emjuizo os processos de infracçao
de posturas, cobrànça de impostos, nu nciações ou em:-
bargos .de obra nova, defender C(uaesquer outros dire'-
tos ou mteresses da camara. ,'.

S 3.° "S6 fazer os pagamentos que lhe forem ordeR
. dos pelo pr~sidente, quando autorisado por estas po -
ra:;, ou por_d~liberação da camara, mediante' orde
cripta 'pe~o secretario e quiti~ção lega L :

. S 4,"-;:Dar conta da receIta e despeza em todos 05tr1
mestres, no pl'imeiro diade sessão, provar a corifofH:f
d~de entre o sa~do' neUas consignado e o deposito. é
CtIvo das rendas, devendo-lhe ser glosadas todas as.de
pezas não documentadas, . . } .....

.S 5.• Ter .em deposito l1S rendas da camara e tooa
as quotas que esta adqui,rir ou receber por qualqu'
I)utro modo, até que se delIbere sobre a conveniencia.
as recolher a casas 'bancarias garantidas pelo governogeral. ," ,

'. S 6.~ A prestar aposentadoria de juizes cíe' dire
erp serVIço na comarca e executar as ordens e instro .
çoes que para qualquer fim lhe forem dadas peta',,,'t:a:
mara ou seu presidente, ~t;".

S 7.° Proce~er:até 20 de d$lzembr:o aos lançaiQenJ~
de todos os contrJ.b~lnles que tenham depô:gar imp.0~m
no fUluro exercIclO, pelo modo determmado nest .posluras. - • _ -

N. y. - ..339:::-

~ 8,° PassaI; .conhéci(Íienlos. e .recibos aos contri-
intes e multados, cortando-os de talões numerados e

ubricados pelo presidente.
CAPITULOVI

DOS FISCAES E AGE:'TES FISCAES.

Art. 18. Aos fiscaes e agentes fiscaes compete:
• ~ 1:° Impor e arrecadar' mt:ltas por mfracção de

posturas. .
• . S 2.° Arrecadar impostos eventuaes, para o que

tehio caderneta de talões.
. S 3.° Examinar. alinhamentos, nivelamentos, acti-

vaI' ao alinhado r no cumprimento de seus deveres e sub-
stiLuil-o na sua falta ou impedimentos.

9 4.° Fazer em seus respectivos districtos a aferi-
'tção de pesos e med idas, entregando ao procurador as
quantias que arrecadar. .

~ 5.° Desempenhar nas povoações as funcções de
ádmlllistrador de mercado, matadouro, cemiterio e cur-
ral de concelho, subordinando-se ao respecti vo adminis-
trador geral.
'!f 9 6,0 Sahil" em correição ao menos duas vezes
por unno.
I,'s .7,° Encher até 25 de outubro as relações de lan-

çárnento que lhe forem enviadas pelo secretario.
.:, 9 8,. Passar revista sobre a viação de seus distri-

<itos em abril e outubro, fazendo relataria minucioso do
res'il1tado dessa revista.
: :-9 9.° Fiscalisar o cumprimento de todas -asdisposi-

ções destas posturas, promovendo a sua execução, fu-
zehdo pl'eceder sempre á imposição de multas," adver-
téncia e.scripta ou por meio de editaes:-' ,
. :~.S,tO. ACtivar o procurador no desempenbodeseus
[avere dando conta á camara de suas omissões, sob
pe"na:de ficar solidariamente responsa vdl pelas suas fal-
tas de exacçãó. . .'
~~~'.~ t't,' Proceder á inspecção de pateos, mediante
o~dem escl'ipta que solir.ital'ào do presidente,
~ ~ ;'12, .Indicará cnmara no seu relatorio' trimensal

as necessidades mais U1'gentes de seus diSlrictos;'as in-
ft-acções.contra II constitmção e posturas e ludo mais re-

. lativo ao .serviço municipal.
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;:-: ~ 3.. Zelar, policiar e amanhar o jardim municipal
•das 6 boras da manhã ás 6 da tarde, desde que não es-
'-teja o::cupado em serviço da camara,

. ~ 4.° Executar dentro do jardim as obras que lhe
:[orem ordenadas pelo presidente ou pelo engenheiro mu-
nicipal. '
, .~5.0 Abrir os portões do jardim ás 6 horas da ma-
~nhã e fechai-os ás 9 horas da noite.
, ~ 6.° Levar ao conhecimentD do presidente e do en-
O'enheiro municipal a necessidade de reparos, utensílios
~,~ materiaes proprios para o serviço e melhora merito
.. do jardim. .

;; , ~ 7.° Relatar ao presidente o estado das estradas
" ,publicas por onde passar no desempenho de seus deve-
; res, indicando o local e nomeando o proprietario dos
terrenos em que se encontrarem caminhos publicas ou
pontes em mau eslado,

~ 8.° Fazer replantas da arborisação publica.

CAPITULO IX
DOAD~IL'nSTnADon GERAL DOS :tIATADounos

Ar!. 21. Ao administrador geral dos matadouros
compele:

(' S 1.0 Velar, cumprir e fazer cumprit' as posturas
>;allinenles ao seu cargo, lendo sempre em vista a boa or-
,dem, economia, asseio e policia dos matadouros.
\(. :: S 2,. Proceder á inscriíJção das rezes, cabras, por-
'cos e carneiros, recolhidos aos matadouros.

S 3,. Arrecadar os impostas sobre a 'matança, de
'ue fará entl'ega ao procurador no ultimo dia de ca-~m~. ,

:.'!~: S 4,. Guaruar e ter em boa ordem e conservação
.todos os utensílios e apparelhos dos matadouros,r s 5.• Mandar lavar escrupulosamente no fim de ca-
:da matança todos os instrumentos que nella servirem,
t,balanças, assoalho, deposito de carnes e terreno em ge-
f)ral onde houver sangue.
~~):.':.'~ 6.• Assistir pessoalmente aos trabalhos de matan-
~ça e limpeza, mantendo a.boa ordem delles .
.', ;', S 7,. Não consentir durante a matança ingresso a

~"'~:pessoasnão especificadas no artigo 124.
':;:; " ~ 8.• , Fazer matar todos os. ~ães que penetrarem nos
.tm,ata~ouros ou que delles se avlsmharem.
","'.-.- .
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.. ,'9 9~. Cl.\idar,d<iboa administração e bom traCo/dos
ammaes a abater., '

"9 .iO:- Não consentir conducção de carne em càhó.,
ças.e veDiculos que não satisfizerem as condições 'deStâS
posturas. ' ''',

,S".11. Fazer com que, os proprietarios ou condüc{'- .
re:; enterrem os despojos deseus animaes abatidos. ,-.

S 12. Regeilar inscripção e recolhimento a animaê~,
cuj?, estado nüo t:0~conforme o dispost? nas.postu~as,", .

S: 13. .Requlsltar,ql,laesquer prOVIdencIas aUmentes
ao serviço de suas attribuições. ' '

S,14. ,Prestar, contas' ao procurador mediante ün'i
mappa mensal ex;~rahido do livro a seu cargo e com as
indl viduacõf)s deste.' '

S 15". p'reparar e remeUer, até L. de'janeiro de cadii
anno, as rolhas a que se refere o artigo. '~ '\ .

CAPITULO X
DO ENGENHEIRO

Art. 22. , Aó engenheiro compete:
'9 '1.•. 'Levantar' as plantas, planos e orçamentos que

a carnara ou seu presidente determinar. \'
,', 9:;2.•, Iqspeqp~onar ou, fiscalisar a construcção e

cOnSer)l<.tção,P-P.'tRel3sas, obras publicas do IJ.!unicip10:"L
, ~ 3.•• p.'~f;,p'a.r:e..c~r,sobr~,todJsas questoes techOlG~s

a,cuJo ,r.~~p.~HC!;?eJ~At1iPO~ve~i~ncia ou vil-o, , ,,' '.
, .. S 4•.• :.In~p¥.ç,c.LQ.~~r..~erv,Woe ,~bras de abasteci,m~l\-

to.,p..az~~,:~l.~~~.~n~ç~o"publIca, esgotos e Lleseccamen
d8?pa.nlan.p.s:•.•.~.:~~iJ o',; I. ,'., ' •• '

~ 5.. A4mIOlstrar.o JardIm mUOlclpal. ' ,," '
,_ S. 6~~-I.ºd,~C:<;lr1~.~~?fIlaraquaesq~er prov,id;encias q!fe,

para o .boCIl..:de;s~mp~nJ:íp d9, serVIço murncIpal, forem
suggerIda~ por ~el~~:.~o.o}~eclln,entos. .

"CAPITULO XI
DO 'üi)ílNiSTR..\.DOR GERAL DOS 1fERC ..••.DOS ,

:'1. Art. 2~, Ao ad,m.inis,trador geral dos mercados c6l}l
pele: .' . I" : ;','

,. ,S ~L"..:.: A4m.iÇl~~~~~r;>e :z5llar o edificio da praça ~~~q
mercado; su~s:accoqt_~.o~aç~es e çlep~ndencias. ,', ~:' :

0;'.' ,S 1;2:.,0.. , Y:I~~l,afAI~t:I~p;1eI?t~. ~ .praça do, merca40{~C!:'
mar nota dos carg~~~~9.~i;~I}!.e~IsJentes, prov~~ ,~Ob~l?-l "

, acco.mmodação elos amrnaes e guarda ele todos os ge'ri~ro:)
destmados á venda. ' -- .. "

~ 3.. Não consentir que os generos 'sejam' ve~ar"

'- '3~~--":'

P9.s
d

,.poratac,ado. a um,a. só pessoa antes das 11 horas
00 la.S 4." ,!~r em bom arranjo e limpezat9dos_o~n~0-
'-veis, utenslllOs, pesos e medIdas destlOados ao serv~ço
do mercado. ', S 5.. Fornecer nas quartas feiras de cada semana, a

c cada imprensa local, relação dos preços' correntes 'dos
. principaes' generos de consumo,S 6,. Alugar compiutiineritos do edificio aos vende-

dores de generos que o pretenderem, pelo preço mensal
que a camara determinar. -

S 7.. Fazer a escripturação de todo o movimento do
:mercado, consignando as entradas, a quantidade -€i' qua-
lidade dos generos, rendimentos e despezas, 'sem inter,-

'vallo de linha em branco, em ordem chronologica 'e' em
, 'livI'o apropriado.S 8.. Manter a ordem e policia no recinto do mer-

;cado.
CAPITULO XII

DO ADmNISTRADOR GERAL DOS CURRAES DO CONCELHO

, Art. 2,1. Ao administrador geral dos curraes de con-
. celho compete: '.. S L. Velar, cumprir e fazer cumprir todas as pos-
;.turas atlinentes a seu cargo e cuidar da administração,
"'gual'da, asseio e provimento de alimentação ,e agl~a aos
~"ànimaes recolhidos. ' " ,
'~'-.' ~ ?,. Arrecada.r as mul~as ,e rendas p'~ove,~ientes 'do
;recofhImento de aOlmaes. - '

S 3.. Fazer a es~ripturação dos curra:~s, ço,nTo'rme
b disposto nas posturas, " , ,>

;.'_J~~.. Acti var os fiscaes na poliCia a~t,i,nent(á insti~
luição de seu cargo. " ' '

'.~ S 5.• Preparare remeller, até 1.. dejaneirode ciídá
. ânno, as folbas de que trata o art. 148, co'nfórme ri mode-

, IRn. tI. ' ", , .
1 .";' S 6.. Requisitar quaesqu!3r provider:icias necessa-
• rias ao serviço dos curraés. ' ',' " '
.~. _ S 7.. Prestar conta,s meqsaes ap procuradõ-r, 'me-

9!ante ~m map'Pil extfahi~o 'de's~ús.l~vfO} .c_~m"à~in.~.i-
"Yldu~çoes de~,te ~ tomal;-a? aós àd,hllOl,s,traqore? das po-

:voaçoes na mesma época., \:, S 8 °proceç!er ao .leilão dos a'nimaes 'hão reclama~
:,~ci.s no ,pr;a,z?)l~.s' ~qs~lira~'~,á ~~lAn.'ç'il:''0', ~.is,t~ibiíiçãP.

• j r _
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CONTRATOS, FIA:'<ÇAS' E VENCDlE:'lTOS nos E~IPREGADOS MU:'<I-

. CIPAES

" Art. 29. A camara só nomeará os empregudosa que
se referem os arts. 5.°SS i a 12 e 6.°. de pois eleprevio ajuste
com as pessoas quê pretendam taes empregos, em que se
. stipule : . . _,
, . a Que, mediante vencunentos nunca sU'penores a taxa
uas posturas. pagos trimes~ralm~nte, obrigue-se o el!l-
pregado a prestar seus serVIços a eumara por tempo nao
excedente a um anno ; .
.. '~' ,b -Cumprir o empregado com diligencia e fidelidade
suas obrigac;ões, sujeitando':se ás penas q.ueforem esta-
belecidas nas posturas: . .
./.' -.c Deixar em depOSito nos c~fres mumcipaes. a quan-
. tia ~orrespondente a mez e melO.de seus venCImentos,
',par.a satisfação de multas em que mcorrer e.de damnos
q\Íe causar; .

... ~-:,'..~~.

DO MEDICO R DO 'ADVOGADO

Art~ 27. Ao medico compete:
, ' ~ 1.° Prestar seus serviços profissionaes aos presos
pobres cuja indigencia for certificaua p<?rqualque~ ~m:

.pregado. da .camara, P()t: qu~p,squer aut0ndades pollClae~

. e eccleSlastIcas do mUlllCIpIO.
l, ~ 2.0 . Proceder á vaccinação dos municipes, em fe-
vereIro e aO'ostode cada anno, durante uma hora por dIa,

'~na sala a q~e se refere o art. 98 S li, fazendo prec,eder
editaes á abertura desse trabalho. . '.

" . S 3 ° Requisitar providencias rela tIvas á hyglene
~publica. ..
l S 4.° Praticar os serVIços profisslOI).aes que lhe fo-
." rem ordenados pela eamara ou seu preSidente.
" Art. 28. Ao advogado compete: .
'.' S 1.0 Promover todas as acções judiciaes que, no
~: impedImento ou incapaeidade do procurador, lhe forem
. ,ordenadas pela camara. '
.~. S 2.° Prestar serviço de mi.m.lta e consultas a todos
~. os actos, termos e contratos mUlllclpaes. ..' ,
. . _ S 3.° Auxiliar aos empregados m~nl~lpaes e as

.~:commissões na parte techmca de sua profIssao.
CAPITULO XVI
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pelos pobres, daquelles animaes a cujo respeito .éÍsSlmestiver determinado. I" •

S 9.° Trazer constantemente fechado, cercado e sor-
tido CIeagua os curraes de concelho. " "

S tO, - Prover sobre a alimentação dos animaes 'e
respectiva cura, quando estiverem doentes. \

CAPITULO XIII
DO AL/:;HADOR GERAL '.~~Art.' 25 Ao alinhador geral compete: . ~:"i',.

S 1.0 Alinhar, em vista do alvará de licença, todas
as edificações nas ruas da cidade, praças, rocios;e
largos. . , ,; ~

S 2.. Alinhar as plantações de arvoredos, abertu/:, '
de ruas, travessas, laI"gos, praças, rocios, segundo as
plantas approvadas pela camara.: I

S 3.° Executar a delimitação provisoria dos predi .
pro-indiviso. .

S 4.° Proceder ao alinhamento e nivelamento ger
das povoações, fixando nas linhas postes indicativos
pelos quaes se regulem os arruadores locaes. --

CAPITULO XIV
DO ZELADOR GERAL DOS CE1IITEIlIOS

'Art. 26,'''AO zeÍador geral dos cerniterios compête.
:~ 11,. ,'.'Administrar e zelar os cemiterios publicos i.ià.

cidade; p'rové 'ás' respectivas necessidades, manter,p'.
licia'e ordem,dos cemiterios em geral. ""'.:

S 2.°'" Ácôndicionar e conservar os utensilios preci
sos para inhumação de"cada veres. .\

S 3,. Mandar proceder á limpeza e capina dos"
miterios, .., . .'"

S 4.° Velar. sobre as dímensões das sepulturas, m
sole os e outras construcções dos cemiterios. . :', ~

S 5.° .Proceder á escripturação attinenle ao:.sé
, cargo, em livro proprio, com as individuações do rri.~<!
lo n. 12. ", . 'S

. .~ 6.° Exigir dos' proprietarios de cemiterios par'
cula~es, e dos zel~dores dos cemiterios das povoações,i)',e-
latono e prestaçao de contas semestraes, extrahldos' ãos

'res'pectivos livros. " ; . "/ .
, .S 7.0 Prestar contas 'trimestralmente dq movirpe

'dos cemiterios de todo o' municipio ao procurador.' .-
. ~ 8.° Cu"?prir e fazer cumprir todas as posturasl

~atIvas ao serVIço a seu cargo. .~.
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CAPITULO XV
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. d Dar; por conta sua, substituto i<loneo em seus im
pedime'ntos; . , . ~
_ e Permanecer constantemEnte na séde de suas [u'ne;,
çoes; .. r Continuar no exercicio do emprego até um mez de-
p'oi~ de findo o seu mandatitm por extincção do tempá ou
pedido de exoneração, se antes não lhe houver sido d'udó:substituto. _

Art. 30. Os contratos serão renovados no fim 'do
mandatltm de cada empregado, que por deliberação da cu-
~éJra for reconduzido pelo bom desempenho de suas [unc~
çoes no anno findo. , .' (

Art, 31. Os contratos serão la vrados pelo secreta rió
eO) livro destinado a esse fim, e delles se durá copia gra~
tUlta aos emprflgados contra tados. ~

Art. 32. Os contratos a que se referem os arts. prece- .
rlentes podem ser rescindidos antes de findo o tempo dê
sua duraç;ão, mediante simples deliberação da camara,-
commuOlcada ao demissionario.

1rt. 33' São obrigados a prestar fiança:
~ 1." O procurador, da quantia de.. ~
~ 2.° O administrador geral dos mata-

douros. : . '. . . . . . . . . .
. @3.0 O administl'ador geral dos cur-
raes de,concelho ~" '. .....

'-, "~ 4.° 'O zelador geral dos cerniterios .
. ~ 5 .•. Os'fisc'áes .

.,. '~6,o; _Os agentes fiscaes. . . . . .
Art: 34, ,/ A fiaiiçà poderá ser prestada: .

o ~ 1.0 Por,deposito de dinheiro, joias, pedras preci
sas, fundos ou éffeitos de valor. ';'

@ 2.. Por àbàno de pessoa idonea, que subscrever'
o termo de responsabilidade. , "

~ 3,° Por indicação de qualquer vereador que ass _
ma a responsabilidade.,

o A~t., 35, Os termos de fiança serão lançados nàRflF.
pno IIvro de contratos dos em pregados. "".

Art. 36. Oserripregados sujeitos á fiança não -poél
rão toma r posse do cal'go sem pnmeiro pI'estal-a. 'r';
, Art. 37. O secretario da camara vence rá a re !DUO

" ~'.ração annual de. -. ',' . , . . ,'2:200~ÔÕ
':~:~;: .'" .,'E mais os seguintes emolumentos: , :' ,: <~:~:

, ',.@1.oDeCadaattestad.OqUepassar,.. ~" ....~.•2~O O
•. ;.. '. '. @;2.0 De cada registro de .titulo, diplo- ,-:;" t
, • r. ma ou qualquer outro escrIpto, excepto', ,-."'1"'_ f~ .. .
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aquelle em que for interessada a 'municipali-
~ dade . . . . . . . . . . . . . _,
: . ~ 3.° Por a verbação de transferencia

I de patente. . . . . . ' . . . . , .
~ 4. ° Por cada termo de contrato. . .
~ 5.° Por matricula de creados de servir

" ~ 6.° De qualquer outrtl termo ou auto e
.. alvará de licença ou patente. . . . . .
'.. S 7.° De qualquer averbação ou registro
. ',de lançamentos, feita no interesse de particu-
.' .la r . . . • . • . . . . . .
. . Art. 38. O procurador terá de venci-
, mentos: 6°10 sobre o producto das rendas ge-
'" raes ; 3°10 sobre as rendas de pennas d'agua,
não podendo exceder da quanLia annual de

S 1.° Terá além disso 20°/0 sobre o pro-
. ducto das multas que impuzer ou das que ac-
cionar, desde que as liquicie. ou proeeclam

, . de infracções de posturas ou de condernnação
. de jurados faltosos.

~ 2.° Metilde das quantias' que glozar
. por l'alta de documentos nas prestações de
, contas dos empregados a que se refere o art. 5- S @ IV, VII e IX.
• A rt. 39. Os fiscaes da cidade terão' o 01'-
1~:denado !annual da quantia de. ' ,
'. S .1.0 Vencerão a porcentagem de 150/0
~obre a arreclldação dos impostos eventuaes
'e 200/. 'sobrea arrecadação de multas.
~ .", Arl. 40. Os agentes fiscaes vencerão a
. porcentagem de 40°/0 sobre a arrecadação
" de multas e impostos eventuaes, e o ordena-
.>tlo ,annual de , . . . . . . . . . .
.:', Arl. 41. O porteiro vencerá o ordenado
annual de . . . . . . . . . . . ,

;' .~:;:Art. 42. O caminheiro e zelador do jal'-
~i!n municipal vencerá o ordenado annual
de';. . . . . . . .
. ~~~iÚt. 43.0 administrador geral dos ma-
tatlouros vencerá annualmente a quantia de

;1.});,,'A,rt .. 44.. 0 engenheiro veocerá por
anno a quantia de. . . . . . . . . "
~-:--"~Art. 45. O ndministrador geral dos mer-
" 'dos e o dos curraes de concelho vencerão
' ríúalme'nte
...~.~
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praças, rodos e largos, mandando aflixar placas ás es-
guinas. ' CAPI;ULO lU

DO ALINHA1IENTO E NIVELAlfENTOI

: Art. 54. A camara por seu presidente mandará le-
vantar plantas da cidade e povoações; por ellas se re4

guiarão os alinhadores no desempenho de suaS' func-
,ções.
I Art. 55. Nas plantas que se levantarem se cqnsigna-
rão planos pa ra seguimento das ruas existentes e das
que de futuro se formarem e, uma vez approvados só de
accordo com elles se construirão predios. '
, Art. 56. Na falta de plantas ou planos, os arrua-
"mentos seguirão os rumos existentes, tomando-se por

.. balisas os logares mais centraes em que começam as ruas
r{ e os pontoS.lerminaes que a camara desiO'nar, os quaes
, serão marcados com postes para que os ed1ficios actuaes
que estiverem fóra da linha, a ella se sujeitem quand~
reedificados. '

Art. 57. A duvida que se suscitar sobre alinhamen-
to ou nivelam~nto ~erá decidida por uma commissão da
camara, em VIstorIa. .
, Art. 58. Serão alinhados e perfilados os edificios
. muro~, po~tes dá illuminação e telaphonicos, passeios earborIsaçao.

Art. 59. Serão nivelados os passeios e ruas na ci-'dade e povoações. ,
. . ' -:\rt. 60. Oj;alinhamentoe nivelamenlo serão feitos
pa~cIaIU!ente de quarteirã9 em quarteirão. sem orrender
él ~Ituasao das co.n~t~ucçoes! aInda que para respeita l-a
seja mIster a subdIvIsao de'IIQhas, salvo o nivelamento
O?Scantos das ruas em que for necessado glllgar linha
~lversa em aogulo .recto, de modo a não fazer degráo .
..' A.rt. 61. O.S alIQhadores nomeados pela camara são
:.os UllICOSautorIsados a proceder aos trabalhos de oive-
~lamento e alinhamento. ' '

: o' •• ~' Art. 62. Nenhum edificio, muro, poste, passeio ou
.,arvore poderá ser locado sem o previo assiO'nalameotofeito,pelo alinhador. ' I)

.'~" .Art. 63. ~enhum' ~a~t~cular, em.preiteiro, constru-
o ••ctoro~ operarIO poderá InIc.ar a 10calIsação consignada
',' 0.0artI~!?antecedente, sem apresentar ao alinhador o ta-
. lao de lIcença em que porá este o seu visto.
, . Art. 64. Os proprietarios, com audiencia do alinha-



do~, :~ãÓobrigã~ós 'a faze'r 'ria frente de suas casas '~'sáte
rose' desaterros necessarios ao nivelamento. '~
- Art. 65. .0 alin~a[n'eritG das arvores será arredado:
3m,44 do passeIO, mediando 5m,30 entre as arvores, .
, ,Art. 66. Serão demolidos os jardins,' patamares, àl-
pendres e quaesquer obras que ultrapassarem o alinha-
mento geral, e as casas, ao terem de reedificar-se, recú
r<'ioou avançarão tanto quanto for nêcessario a bem do
-alinhamento. .

CAPITULO IV ,,.
DAS CONSTRUCÇÕES "

. Art. 67. A camara póderá' conceder ou denegarJÍi;.
cença para edificações em terrenos das p8voacões, d _
venclo o pretendente instruir seu pedido com uma plánia
do eclificLO,cel'tidão negativa de anterior concessão.so-
bre o mesmo local e informação do fiscal.
" AI't. 68. Os concessionarios de terrenos publicos
romeçarão a obra dentro ele um anno e terminari10 den-
tro qQ ,um anno de seu inicio, podendo esse pmzo ser
pro rogado pela cnmara. '." •
. Art. 69. Na cidade e povoações não se poderá serI}
hcença:, .

~ 1.0 Edificar,reedificar, concertar ou augrn'1ntar
construcção. , ' ~,I
~.. ~,2~~ Arm.al'ki~squ~s, b?rracas, botequins ou quaes-
quer obras.leves ou proVI:;orws. ~ '
." ,li :3'~:T~Qr\~ ,janellas e ,p~rtas nos outõe.s das ~as
queJ1.ªq)~y~rem J~r.re.no proprlO lateral. . ii.
;:: ,:Ar.L~'79~_l:A~Scasas que forem construidas ou. re,8..d-
ficad,as nunya ter~omenos .de 4m,20 de vivo de pé di relto,
contados 0'?,45 ,aCima do Olvel da rua.

, ,"~rt: 71. '~As'~~sàs d~ sob~ado 'terão 4m,20 de ViV,~':'..q
pe dlrel,to.~O paYlm~nto !Ufenor e 4m,00 nos superi<?res
as p<?rtas,eJaneHas de sacada terão dous metros e mel
ide ,VIVO~m altura e t~,30 de largura; as janellas cte.i:reí-
tOfll,terao ~m,OO de ViV.oem altul'a e 1m,30 em largUra;,as
po~.~?:sd~ cgc,heira, ?ml3q em largurq, 3'\20 de'alturã a:f

..• ' á bandelra,3m,50 ate o ViVOda verga. .'1';"
" ' " '.::.~. unico. '. Exçepl!1a,m-s,e destas dimensões os"pa -
, c~os" pal~cetes e casas nobres, desde que a alteração s~ja
., .. pª.ra rpals. . ,,: " ..', .'
,. , ArL 72. .As: portas, janeHas e venesianas iab'rirão

,; P'3:f!1 ;~~~~ro, sal~o .~s';d:O~pavimentos superiorés' dos.so-
brados ou as de casas asso bradadas, desde que 'não 'sejam
attingidas pelos transeuntes nos passeios. ' '; .
, Art. 13. Não se podem construir na 'cidade ~ P9t.l[á ...

, ", ~
~ I ~I
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ções casas de capim, m'eia~ aguas e.outr~s c9~g~qeres
habitações. '..,' .
~ Art 74. Ficam p,rohibidas !las casas da cldade e
'povoações rotulas, cancellas, POStlgOS,bem como as, esca-
das, alpendres ou paineis, patamares e degráos, alem do
alinhamento.
, Art. 75. E' prohibido edificar ~a cidade.e povoações

,casas que enfrentem com as ruas, fora' do allOhamento ;
excepto: . I'~ 1." As casas ajardinadas, que terão gradil a 1-

"nuljdo. b . I' "d~ 2.° Os kiosques, barracas e o tequLns lcenCla os.
, ~ 3.° As igrejas e edifi~ios cong,ene~es.
, Art. 76, Ser<1o destruidos os JardlOs, patamares e
deO'ráos que ultrapassarem o alinhamento.

o Art. 7i. Os proprietarios colloca rão canos co~du-
ctores das aO'uas dos telhados, os quaes desçam ate ao

" nivel das l'U~Sou despejem no interior dos terreno?
Art. 78.. Os proprietarios dos .terrenos q.ue estlverem

em aberto entro as casas, s<1oobrlgados}1 lechal-os CO!U
muros caiados ou pintados ou com gradil sobre cant~l'la
ou tyjollo cuja superficie não exceda d~ O'"lH ~o plvel
'da rua; devendo o gradil ou muro aLtlOglr a altura
.de 2m, 50. '
. Art. 79. Nao se['(10 admittidas cercas de madeira,
"nem porteiras ou tranqueiras que se f:açam em logare s
que enfrentem com as ruas da Cidade. .
,;" Art. 80. Não se poderão ass~ntar ~as ruas tnlhos
para vehic~los sem que o loçal ~eJa deSIgnado por uma.
commissüo da camara, em Vlstona.
',:, Arl. 81. Os proprietarios ou inquilinos na ~i9~d~ ~
povoar.ões são obrigados:.~ ~ Lo A conservar limpas e oesembal'açadas as tes-
"ta'das das casas. '
':~", ~ 2.° A pintar ou caiar. em cada nnno até 30 de
Zãbril as frentes e lados exterIOres das CüSílS,exceptuan-
~'fioas casas 'pintadas a oleo, que o serão de 3 em ~ a,nno~.
:.:'" 9 3.0 A fazer qualquer reparo ou .concerto cUJa ne-
: ;'cessídade se faça sentir em ponto extenor das. casas. _
:- "Art. 82. Os proprietarios de casas em ru~nas serao
70brirrados a reedifical7as 'dentro do pr~zo que lhes de-
.'sign~do', ',:ünçJ;aque a ruin'a só se maOlfeste em ri' rte ou
J partes. . .

" .

:.-." ..•.



CAPITUTO VI

.'
, .

•
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CAPITULO VII
DO C,UÇ.UIE~TO D,\S RUAS

Art. 93. A caroara ordenará o calçamento das ruas
e praças que tconti verem mais de cem casas, pelo sys-
tema que adoptar.-. ~ unico. Sempre que houver nas ruas depressões

,:,emque se estagnem aguas plu viaes, ordenará a camara
'o calçamento parcial, guardando-se o nivelamento geral.
" Arl. 9,L OS proprietarios são obrigados a calçar a
frente de suas propriedades na cidade e povoações até á
distancia de 2,mãO,com pedra solta.

.• ~ unico. Os que tiverem casa:,ent'rcntadas por pas-
seios, calçarão apenas quanto baste para perfazer com
este a extensão exigida neste al.tigo.

TITULO IV
D.\S INSTITUIÇÕES MUNICIPAES

CAPITULO I
DO FORmI

;; Art. 96. O edificio do Foram e seus compartimentos
so servirão para séde dos serviços .iudiciarios e ,adminis-

:,traLivos e não poderão ser concedidos, sob' pretexto al'gurn
~.'ou mediante ordem de quem quer que seja, para reunião

ou testas populares .Arl. 97. O Forum será aberto ás 6 horas da manhã
:,e fechado ás 6 da tarde nos dias uteis e só será aberto

.fóra dr.sse tempo, á requisição de empregadosjudiciarios
',' ou municipaes, em caso de urgencia. " ,
, ," _ ~ unico'. O porteiro affixará em lima das' columnas

exteriores do Forum uma taboleta com indicação de sua
.- residencia'. " 'Art. 98. O Forum terá as seguintes repartições:

N'ópavimento iriferior :
~ L0 Duas para caxtorios de L. e 2.• tabelliães.

:.' ' ','
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Art. 90.' Os particulares sãO obrigados a cuidar da
conservação das arvores que enfrentarelp seus predios.

j' "Art.91. De,;de que as arvores se mostrein aniqui\,,-
(ias, rachiticas ou estragadas, ou não possam satisfazer?
intu ito destas P9sturas, os fiscaes scientificarão ao presl-

-dente, que ordenará immediata substituição.
{ : Art. 92. A' camara compete o dominio e inspecçãO
das arvores das ruas, ainda que plantadas por ,parti-
culares.

DA ARBORlSAÇÃO

. -Art. ~6: ,As praças e ruas da cidade quando tive:rem
a dImens!l0 do art. ,', ~er~o arbori.sadas pela cama rã .. , .

, ~ umco A rua DireIta na Cidade serà arbórisaaa
dentro de um anno da data desta lei. ,"'; ~.

Arl. 87. Só se admitlirão para tal fim as arvores&de
galhadas e capadas, s.endosubstituidas as que o não forem.

'Arl. 88. O preSidente da camara ordenará a 'colle"éta'
de.s~rnentes e'muda~, fazendo-as plantar em logar ','apr
pnado dentro do recmto do jardim municipal. ,,:,

~rt .. 89. Cada arvore plantada será cercada com,um
gradIl tnangular,de altura de 1.m30,mediando Om20entre,as rego as. -. . .. ' -, '.;;!"l

DOS PASSEIOS

Art. 84. Os proprietarios de casas em ruas calçadà
dentro d~ cidade col.locarão na frente dellas, dentro de
6 ~ez~s Im'prorogav~ls, contados da data desta leLou
da ;e~ificaçao, passeiOS, com as dimensões e condições
segumtes : '- .
, ~ V .Os pa~seios terão 11arua Direita tm,76 de lar-
gura e nas demaiS ruas 1m,32 e abrangerão toda a frente
dos terrenos sobranceiros ás ruas. '

~ 2.. Serão feitos de pedra lavrada ou de ;TIac-
ada~ com argam!lssa,. de cimento em partp.s iguaes,"de
espe~sura nunca mfer10r a om,30 ou de ladrilhos mosai:'
cos, pedra I?lastica, ou de outros materiaes de ph~ntasiá .
de superfiCle lisa e resistente.' \. IJ 3.. Os passeios que não forem de lages de oedra
serao guarnecidos de uma tira de cantaria de O'm20d'
largura e não podem sljr applicados em ladeiras de 'rampa
de 3.'. para mais. ' ,

'~4 •• Ospasseiosdetm,76terãopara.fóraum<1eclive
de om06e os de 1m,32terão de declive om,O.5.' •.

:;, '''',5 ••' Desde que o passeio sofIra qualquer depress'ãó
ou~rotura, será, reparado dentro de 15 dias. ~.
" .~2,~"F .9s canos con~uctores ,de ~guas pluviaes exp,e
dirao as '.!1guas' por, baiXOdo passe1O, com escoamento
par? a sargeta. •.

Art: 85. Os proprietarios serão obricrados a :re'
co~strUlr os passeios que não estiverem de ~ccordo cóm
estas posturas.

-,
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, ":Árt~~83. 'A' camar-a compete ordenar' a llUmeraçã

. das casas, pelo modo ou systema que adoptar. /, ' ,
CAPITULO V
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~ 2." Duas para cartorios de 1.° e 2.• oflicios:d
orphãos. '.: .
, ~ 3.~ Duas para escriptorios de collectoriasgeralprovInc!ê!1. . .>

. ~ 4." Uma para escriptorio do contador do juizo."~
~ 5.° Uma para secretaria de policia. '. :.
~ 6." Uma sala para audiencias dos juizes e auto.:ridades.
No pavimento superior:

, ~ 7.° Uma para secr8taria da camara municipal. :.
~ 8.° Uma sala para as sessões da camara. '.,
~ 9.° Um salão para as sessões do jury. .' .
. 10. Uma sala secreta para decisões do conse lho desentença.
~ 11. Uma sala para repousojury.
N. 1 As repartições do ~!II poderão ser reunidas

em uma só, quando houver accumulação de omcios de
coller.tor geral e provincial, sem duplicar-se o foro
m~1l ; d. .

• N • .2 A repartição do ~ X só terá uma porta que
abrIrá para o salão do jury, e as janellas que abrirem
para o e.t:terior terão venesianas fixas, que impeça
communicação com o conselho de sentença.

N. 3 Os biombos, paredes ou gmdes para su!.Jvisões
de compartimentos serão feitos por conta de. que m nisso
tiver interesse e serão decentes. . "

~ 12.. Uma' sala para recolhimento de testemunhas
com os compar1imentos para separações legaes.'.:.:~
. Art.99.' Tanto no pavimento inferior como no su:

perior haverá latrinas e mictorios em commodo recluso~
servidos de agua em abundancia. X~~

Art. 100.. Ao empregado que occupar qualquer re":.partição incumbe: ,.,.
~ 1.. Policial-a e tel-a em boa ordem. I

~ 2.. Vedar que se risquem, estraguem ou perfurem
as paredes e moveis. . .. . :.~'"

~ '3.. Fazer varrel-a' ao menes duas vezes por se-
mana. '. ;t-:,l

~ 4.° Trazer comsigo a chave respectiva. ,.;. ...~
. Art. 10I. O empregado que occupar qualquer' te'

partição,ou seja eIfeçti vo ou seja substituto, pagará 5't$0~()de foro mensal. ,
. :..A.rt. 102. E' prohibido no Forum :

.~ 1.0 . Penetrarem em se~ recinto esmo leres,

{
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~os, ebrips, quitandeiros ou qu'aesquer pessoas que per-
turbem a ordem ou o serviço dos funccionarios. .
:. ~.2. IJerramar agua, ou de qualquer modo sUjar o
edificio e seus accessorios.

~ 3.. Affixar editaes fora das taboletas.
~ 4.. Estragar as pa redes, portas, portaes, caixilhos

quadros, mosaicos, tapeçaria!-, oleados, columnas, esta-
tuas, figuras, lampadas, vidros, moveis e utensílios.
. Art. 103. A camara, por seu presidente, requisitarA
'da policia ou do juizo munidpal a designação de praça
ou omcial de justiça que de semana guarde o portão do

"'Forum das 10 da manhã ás 3 horas da tarde.
~' Art. 104. A camara trará em constante regulari-
dade o serviço de agua potavel e de esgotos, devendo ser
feitos incontinenti, a mandado do presidente, os concertos

, necessarios.
CAPITULO II
DOS ~LI.T.\DOUROS

A 105 Fica instituido o matadouro publico na cida-
de; nas povoações será d~signado pelo p\esid_ente um lo-
cal servido de agua proxlma, tendo. ventllaçao corrente,
'aguas abai.m, ?nde devam ser abatidas as rezes, porcos,
cabras e carneiros.

f Art. 106. Só no matadouro publico ou nos logares
:designados pela camara se poderão abater rezes. .
' Art. 107. Amatança de porcos, cabras e carne~ros
poderá ser feita fóra do matadouro ou logar respectiVO,
com as seguinles condições: .
c:. ~ 1." Pagar mais 200 rs. por cabeça.
. 2.° Preceder licença em cujo requerimento se es-'peci Icará :

":." .. a Indicação minuciosa do lagar onde se pretendo
abater. .
"" b Numero de cabeças a abale r por semana.

c Obrigação de pagar aos sabbados os impostos de-,'vidos. .
.•..... Art. 108. Para que o concessionario a que serefere.o artiO'o antecedente possa abater maior numero .de ca-
beças

o
do que o consignado na li~en9a, fará a viso. es-

.-cripta no mesmo dia ao fiscal do dlstncto.e pagará o Im-
posto devido pelo excesso.

'." Art. 109. Cheg-ando ao conhecimento da camara
,.'q~e o concessionarlO abateu maior numero de rezes se£I1
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SEcçA.O TERCEIRA.
DOS CURRAES

14. ,

\ I'.

, 'Art. 130, 05 curraes serão 'fechados I?or muro ou
..",gradil, tendo as divisões necessaarias ádistLOcção de do-
'" minio e qualidade dos animaes; serão calçados, e Cl;>ber-
:,' tos 'em sua quarta parte, havendo no solà o n~cesarío de-
'.clive para escoamento das aguas." , ' ".;
.~ ....Art., 131. Os curraes devem: estar, s~ll1pfe,{lroVldos
'", deagua, e de ,alimento para os animaes: recolhidos por
::"màis ,çle48 horas, '

da apresentação ;. quanqo,Jo.r.jg~'~,~ ~ ,.~ora, .l~elo,!paiol'
.nu'mero de animaes 'apreseritil.dós por propnetano ou
:conductor. ' .' .
'" Art. 121. Quando depois de abatido o .ani~al ~e ve~ ,
'rincar impedimento que devesse obstar a, mscnpçao, se
procede.r~ ~o enterramento da carne, cOl'rendo as despe.

'zas e preJulzos por conta do dono.
SECÇÃO SEGUNDA

DA MATANÇA

Art. 122. A ordem d~ m~tança se determina pela da
,'iQscripção; sendo prim.elfo abatidas as rezes e depois os
~porcos, cabras e carneiros; " . '".','
, Art. 123. A matança começ'ará ás 9 horas d!l ma-
"nhã nos mezes de abril a outubro inclusive e ao meio

dia nos outros mezes. .Art. 124. So poderão assistir á matança, além dos
emprecrados, os fiscaes, verêadores, o facultativo e donos
dos animaes ; sendo preso por oito dias aquelle que re-

'cusar sahir depois da adve~tencia, . . .
. Art. 125. Serão mortos por ordem do admm\strador

.~os cães que penetrarem no matadouro. . ,
" .' Art. 126, Só poderão ser abatidas as rezes depois de
- recolhimento por 24 horas.
, Art, 121. Os despojos da matança serão removidos
• á custa dos donos dos animaes, de ,modo que uma h~ra'

depois de abatida a ultima re~, todo q recinto dos mata':
'douras e seus arredores estejam limpos: e desembara.
'çados. , ' " .,.."

.' Art. 128. Não poderão ser; lançados ao rio quaes-
" quer despojos da matança. " '
, Art. 129. As rezes SÓ poderão ser ,esquartejadas em

":-sarilho.
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o're~péc~ivo,,'aviso,., cassar-se-ha a licença e o infraclo
sotTrerá oito dias dê prisão. ", ' , ,:'}:'

,Art. 110. Quem matar rezes, porcos, cabras e câr-
neiros destinados á venda, fóra das condições dos articro~
106 e 107 a. b. C., pagará multa <ie 10;;000 por cabeça e soe-
frereÍ 4 dias de prisão. :

,Art. 111 E' permittido ao proprietario de animaés'
!ll0rtos nos matadouros, conduzil-os depois de esqua:rté"'-
Jados para vendei-os onde lhe convier, desde que o fuça
em casa de talho patente ou em vehiculos e taboleiros
decentes. ' '

Art, ~12. Não poderá o administrador por pretexth
alq'u,mdeixar de proceder á matança. dos animaes re~.
cOlhldo~ ao matadouro, .sal vo molestla ou moti vo su.-
pervemente. ' .

SECÇÃO PRIMEIRA
DA INSCRIPÇÃO DAS REZES

Art. 113. Far-se-ha diariamente a inscripção das re:'.
zes, bem com'o dos porcos, cabras e carneiros recolhi.
dos no matouro. ' '; '",

. A~t. 1!4. A inscripção se faró em livro proprio, com l
as !ndlcaçoes do. modelo n. , em presença do proprie~
tano; nas 10calLdades, em folhas com as mesmas mdi-
cações.: '. /, " ' .

'. Art.. 1t5;'~ Não poderá 'ser inscripta a rez apresemta
da'd~pois'do meio'dia oU'depois de preenchido o nüiiié'fo
necessar~o para consumo do dia, ou a que estiver magrà'
doente, maltr?-tad.a ou que for regeitada pelo administràÇ
dor com audlencla do fiscal, ou aquella de que se' não
houver pago o c~mpetente imposto. . ,

Art. 116' Havendo duvida sobre o estado sanitari
da rez} não será: ella -inscripta sem previa juizo dó'fã.
cultatlVO. ' ,.'

, Art. 111. ,Não se receber,i.o porcos, cabras e carriei
ros magros, doentes ou, os que forem regeitados. peló
!ld~i!1istrador com. al.ldiencia do, fiscal; podendo .;,~e:
lOscnctos no'mesmo dia da matança. . , .:' ,:.
, Art. 118. Os propl'ietarios de animaes recolhidó'

aos matadouros designarão marca ou signal que distin:- .
ga os seus dos outros animaes, correndo por sua conta :05
riscos de confusão. ' '

Art: 119. O administrador fornece'rá aos' donos"o
animaes recolhidos para a matança o competimte r'eêibo
com as indicações da inscripção. . " ':"

Art. 120, A ordem da inscripção determina-se pela
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nas con-

e in4igentes e mediante planta submetli~a á appro~~ção
da camara. . ,J' •

,. Art. 170 E' permiUida a 'edificação' de cemile'rí' s
parietae.s com. se.pulturns laterae,s, des que não u.ltrapas
sem a lInha ltmItrophe dos cemIterios. Os partIculares
ou emprezas qne os ,construirem r>oderão alienar as se
pultl}ras e perceber os respectivos rendimentos, men'ôs
a.quInta parte, que reverterá em favor da camara muni
Cipa!. ' ' .

Art. 171. Haverá nos cernilerios capellas destiiitl
das a necroterio, olicios funE'brese exames legaes. . ,l,

Art. 172.' Todos os cemiterios serão cercados :'d'e
muros, ou gradis e fe(;hados á .chave. "

SECÇÃO SEGUNDA
DAS SEPULTURAS

Art. 173. As sepulturas para adultos deverão ter
1,m54 de profundidade, para menores, l,mS2, com a lár-
gura e comprimento.sU:liciemtes, devendo mediar entre
urn.:J"; .; úuLras, o intérvallo de O,m66 la teraes e O,m88nos
extremos. - '

Art. t.74. Todas as sepulturas serão alinhadas e nu'
meradas pelo zelador; lançando-se os numeros corres.
pondentes no livro respectivo, de forma quP. a todo ó
tempo ,.se -possa~ saber ,o corpo sepultado em cada urna
dellas. ~ ~. -:.;;';~~';'~t-;'~~'- '. .' ;
. 'I'Art.. ,115~ ,,'J\J~~~a'que .se lançar sobre os caixões:!)
. corpqs;q~.ve 's.er:so~ada':até á altura de 1mpelo menos)e
,antes des~a t~rr~ :~e:la'nçará uma camada de cal do peso
de uma lIbra ou litro: "
_ Art. 116. Nenhuma. sepultu'ra, carneira ou tumulo
poderá ser ..aberto, antes de decorrido o prazo de cinco'
annos, salvo as exhumações determinadas por lei e n.este-
caso se tomarão as .precisas precauções de hygiene .. , .

Art. 177. E' permittido aos particulares construi'
rem carneiras ou' catacumbas mediante o pagamento de
400 réis por O,m22.metros quadrados. ';, .'
,~' 'Ar. 178.,. A camara poderá conceder terrenós pârll

. sepulturas d.e membrºs de família, isto é, paes, mâes:;'~-
lhos, netos, Irmãos e cunhados, s6 podendo ser enterra
dos em taessepulturas outros parentes, mediante o,p <
gamento da taxa commum; " , , :' . :,.

Art,179. As concessões poderão ser feitas por, 20,
40 ou 100 annos, ou aindll perpetuamente, e não poderão
ser tra nsferidas. . : . . -:'::7('

Art.180. A superficie do terreno para sepultura,s;

.....-
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co~:~~âidas não p6de exceder de .2,m20 de comprim~nto,
sobre t.m de largura, . salvo se o' concessionario obtiver
Oíàis de uma sepultura.
',< 'Art. 181. Não se poderá em caso algum inhumar
dous cadaveres. em uma s6 sepultura.
~ ' ArL. 182. Nenhum mausoléo, monumento ou car-
neiro se poderá levantal' sobre as sepulturas. communs,
Isto é, as de 5 anno~, sendo unicamente pel'mittido collo-

, car sobre ellas lapIdes, cruzes, grades que não excedam
a ' 1m de altura, bem como outros emblemas que possam
ser facilmente retirados no fim do tempo. '
.' ~,Art. 183: Os prazos de concessões de sepulturas po-
dereio ser renovados uma vez extinctos', mediante re-
quer~mento á carnara e pagamento da taxa que esta de-
termmar, nunca o podendo 05 das communs.

Art. t,84. A camara cobrara por cada sepultura
" cpmmum: .

~L' Sendo de adulto. . . . • . .
., S 2.' Sendo de menores ou escra vos. .

",; .-Art. 185. A camara concederá sepulturas
,dições seguintes:
" .~L' Por 20 annos. • . . . 100~000
, '. !:l 2.' Por 40 annos ... ' , . 200~000
, ~ 3.' Perpetuamente. • .'. 500~000
: ,:,~ 4.• Por 100 annos. • • • • .• 300~000
. t;'~':'Ar_t.186. Poderá ser con?edi~a ,dicenca para con-
~~r,ucçao de catacumbas, carneiros ou mausoléos, mesmo
em.sepulturas communs, pagando-se previamente as des-
pe~as em que for orçada pelo zelador a destruição no fim
d~ prazo. .
,:~.:.Art. 187. Não se poderão plantar arvores no recinto
dos' cemiterios.'
, ~-' A~t. 188. Não se pocte~ão collocar sobre as sepultu-
ras obJectos de valor por cUJo desapparecimento não se-
rão responsaveis os zeladores. ,.
.~,' AI't. 189. Os zeladores dos cerniterios inspecciona-
"1'40-, os trabalhos de construcção de sepulturas. camei-
o J;'qs.ou mau~o.léos, de modo a. prevenir os perigos que
.-possam prOVIl' das más construcções e tudo quanto possa
> prejudica r ás sepulturas visinhas.
.~ ~:,' Art. 19p ... 0. concessionario, empresario ou operaria
.,n~o podera InICIar a obra de cl)nstrucção de mausoléos
";:'cqrneiros ou sepulturas sem o participar tres dias ante~
; ,',roáo:zelador, d~ quem rrrceberá licença por escripto.
f 'r'~.::,
": TOMO LIV PARTE 1.'
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lÍa sepultura e a !luali~a~e d:::'ae finalmente o text~ da
inséripção ou epltaphlo. .
,;'~ Art. 201. Se o zelador ~;.~:ll enten'der que ~ inscri-
lição ou epilaphio que se lhc R[Jresentar ~lTe~d~amoral,
'ã,:autoridade, a qualquer corporação ou lOdlVlduo, ou ~
mémoria no finado, ou que está. incorrecta, ne~ará autOrl-
sação, pondo no ,requerimento o seguinte aespacho-

[Reforme.
Art. 202. Os.ossos encon.tr.ados na exca vflção, ou re-

Jlovaç~o das sepulturasser.ãoJodos sote.rrados e.m lagar
'proprlo.

, .' Art. 203. Conceder~se~h~,sepu,llura gratuita:
• .. ~ L" Aos pobres e ind~gentes'em .g~,raL

. ~ 2.° Aos que fallecerem nas pnsoes..' S 3." A toáos os corpos que forem remetlidos pelas
autoridades policiaes. . .

~ 4." Aos que fallec~rem na casa de caridade.
" Art. 204. A indigencia .ou pobr~a será.attendida,
mediante a exhibição de attestado.das autorIdades po-

',liciaes ou ecclesiasticas e dos mediCos.
SECÇÃOTERCEIRA

DAS 'INIIUMA.ÇÕES

, ,Arl. '205.. Não se dará sepulluI;~.a;corpo,algum'sem
previa exhib!ç~o de altesta(jo ,de ,ObltO'o~ .0Edem de ;~u-
toridacle poliCIal nelle exarada pela dlcçao.: - Sepul-

. te-se . '.
-,' Arl. 206. Os allestados .:serão passados ,pelos medI-
cos,e na falta destes por autot!dades civis,.;poUciaes :,ou
ecclesiasticas, com a declaraçao dO;llom~, 1da4e, estado,
"côr', naturalidade, fi~iaçã~, .~a~sa da morte, ~la .e ho~a

"em que falleceu, resldencla do finado e sua lOdlgencla
ou',não indigencia. .
.'.:". Út.207 .. Se algum .co.rpo for levado .ao ee??:iterio

. sem as formalidades prellmlOares, o zelador dará lmme-
'diatar:nente parte á policia, retendo as pessoas que' con-

.duzirem o'cada ver. .
\ .;~, Art. 208. .Se por qualquer I)lotivo d~v~r ~se de-
. ,orar" a inhumàção de qualquer corpo,-'desde 'que. nes-

e se manifeste decomposição; ,será ,provisoriamente en-
.terrado em logar separad~"até que cesse o motivo da de-
,~ora.

- .•. -..~..•... _-'.~."'.;- .-~
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-Art. HI1. Nos casos em que os limites ,da ,conce
sejam excedidos, si o construtor se não quizer limilií
terreno concediao, o zelador suspenderá os trabàllio~
,requisitando, se for necessaria, a intervenção da ..for"
publica'. Não poderão entüo continuar os trabalhos se
que re&,ularmcnte tcnha havido cencessão do ter"ren
usurpano. '

Art. 192. E' prohibido lavrar ou cortar dentro,; ,
cemilerios as pedras par,a conslrucção de monume'ntos
devendo os zeladores só' a'dmiHir a entrada dos materia'ês
já promplificados.' , ':.

Arl. 193.' Os materiaes destinados ás construcções
e a terra proveniente das exca vações serão depositados
em logar marcado pelos zeladores. ,
, Arl. 194. Os nndaimes necessarios para os trabalh.os

,das constrUcções deverão ser assentados de ,maneira que
não prejudiquem as construções visi!lha~ nem as planta
ções existentes sobre as sepulturas, Isto e, flores e arbus
t.os não copados. . . , ,

Arl. 195' Quando do trabalho dos constructores r
stillar algum damno 'ás sepullu~as proxim~s,. os ze.la~.
res lavrarão auto que remetlerao ao commlSSlOnanO'l -
teressado, para reqúerer o que julgar conveniente emre'!
,paração ao estrago. ' . .' .
. .:,Arl..,196. : Nodia:de~fin'adose aos domingos e ~dj
de :guarda.não será,pe.rmittido trabalhar nas ;con~trQ
,çõe.s!lue'se'fizere.riih0s ce'miterios publ~cos. Com ~uqo;as
ramihas .pOderão.'trabalhar por suas maos nos.pequ~,O,
jard,ins que ori:laremas s~pulturas de seus parent~sf ..
, Arl. 197. As plantaçoes deflores e arbustos n!!.,?cp;::
.pados deverão ser.feitas semexcepção dentro 'das. !l0n
cessões e deverão'ser dispostas de modo que por sua ,pro-
jecção não deteriorem ou damnifiquem as sepulturas-vi
zinhas, nem embaracem os caminhos: . .:.} ,

Art. 198. .Toda a plantação que lor reconheClda n.•
civa,. deverá ser ,arrancada logo que os zeladores"o ~re
.qúisitarem. ..,' , ..',. .

Arl. 199. Nenhuma inscripção ou epitaphio,js~r
,posto nas cruzes, .cam'pas e pedras sepulchraes, nem.J...a~
níiltida nos cemiteribs publicos sem autorisação do :ze~
dor .geral dos cemiterios. . :.

.'Mt.200. Para se" qbter essa autorisação; ap're_s~~.
tár.:'se-ha requerimento"ab zelador. geral dos :c~mlle.~l,<?"
no qual se deve declarar ~ nome d~ pessoa que -reque ,
suas relações com'o fallcCldo em cUJa sepultura quer ~~t
locar uma inscripção ou epitaphio, a data da concessa?
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• (A~t. 213. Núo se poderá. receber qualquer laxa sem
expedIr ao pagador c respecllvo lalão .

. Art. 214. Embolsada a camara das despezas feilas e
a fazer, pertencerá (l melade do rendimento dos cemite-
rios á camara municipal e a oulra parte á fab rica da
malriz da cidade. '

SECÇÃO SETIMA
DA EXTINCÇÃO DOS CE~.llTEnIOS

,,'J Art. 215. No caso da exlincção de qualquer cemite-
rio, a camara exhumará os restos existentes em terrenos
de conccssi1o perDelua e os collocará no novo cemilerio
em lagar Jistincto. '
....~ As Qulras ossadas serão collocadas em cova gera Ie
o terreno do cemilerio se conservará fechado por dez'
'annos:

CAPITULO V
DOS MERCADOS

I . Art. 21G. Fica instituído o mercado publico na ci-
..dáde. Nas povoações li camara designará o local apro-
priado para tal fim. '

Art. 217. E' prohibido vender fóra do mercado, na
cidad~, a!1tcs das li. horas do dIa, os gt::neros chamados'
de primeIra necessIdade, sob pen a de 20~000de mulla ao
comprador, vendedor e conductor.
':". Art. 218. Haverá no mercado os utensilios e com-
modos necessarios para acondicioname nto dos' generos
fi ~aF.güeiro.sque os conduzirem; igual menle haverá 'os .
nesos, medIdas e balanças necessarias. ' . .
'~,.7 Art .219. Os conduclores de generos postos no mer-
cu"do,ofTerecel-os-hão, antes de os vender, ao exame do'
~âr~inislra~or, a quem incumbe: tom.al' a nota dos pre-
çQsque fara affixar em taboleta especl1l1 no recinto do
rile!;c::iMe fornecer-lhes informação exacta da colação'
da praça. . '
,',; Xrt. 220. Os que atravessarem ou abarcar'em nas

~e:>trad.as,subur~ios ou roças, generos ,de primeirà neces-
Sidade com deíitlOo ao mercado, serão pun idos com 8 dias
tláprisão e 20~000 de multa. (
,~'>Art. 221. Fica, prohibida a .venda de. taes generos
, .or.,alacado a uma só pessoa, sem preceder: licença do
administrador, sob pena de 20\'>000 de multa e 8 dias' de
prisão.,.. . .

. :.;;".,.... . , .
• u: .' • . ...
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-AÍ'[; 222. E' permittido a quitandeiro de qualqut}
ge~ero levantar, armações para depo~!to e venda de'~seú
Pto'duc~os; em logar ~ espaço determmados pelo ~~mi
mstrador.

Art. 223. Das 6 horas da manhã até ás 11oscôn.
ductores de generos postos nos mercados são obrigaaos
a vender a retalho pelo' menos a meia parte dos generos
que trouxerem. ,'..,

, Art. 224. ,Estas vendas serão feitas conforme a.né.
cessidade da procura, que poderá solicita r desde a me.ripr
fracção do peso ,ou da,medIda. ", '
, Art. 225. Não podem os conductores ou vendedQr .

de gen~ró!( I?l?stos'rlQme!ca:do. c9~rar mais do gue ó'pç~-
ço proporclOnál da fracçao solIcitada em relaçao .n~J~r.-
ço da totalidade dos generos averbada pelo administra:..
dor, a quem compete flscalisar essas vendas, ,'~~

, ArL. 226. Depois de finda a hora'da venda a retalho;
poderão os conductor~s de generos ~endel-os por ataçado
ás pessoas que o desejarem, no recmto do.mercado, se,
qüe' por isso incorrám em pagamento do Imposto. ,. {
, Art, 227. Os conductores de generos que depois"de

terminadà a hora da feira venderem-nos fóra do mercad6,)
levando-os ~ offerta pelas ruas e pr~ças, pagarão "IN.
cada cargu~lro, 5.~000,por cada fracçao de 40 litros. ,ou
kilos,t'/WOO.','-" , . " .
'~:,':'~rt~~g;.._~,:f~~a~.Jsentos, d~ qua~~quer impo~~~s.~o.
tire as'respeçtIvas v\.e.Qd~s,os quoI.tandeu'os que so !19'~~
c~d,o.,:e~~~r~~ rr~~~~s,".ho~ta~Iça.s, doces,' passarq~i P.-
qu~n.9,~:a~~m8;~s,~?:O}e~~cos~e,obJeetos de pequen~fln
dus~n~s,' .. " ,: ,.:', ' , "(,'

: Art. 229~: Ó :açlministrador 'providen~ia.rá ~e mod
que fique o,mercªlÍo~H vidido' nas seguintes secçoes :::, "

, \ 1.0 "Umà de'aves e'pequenos animaes domesticos
;2, ° Uma 'dé'fructas; e ,hortaliças. ' ,:~

_: ,3:°' 'Unfa d'e~art!3.fact~sd.e pequenas industria.s' ..
.. ': 4.° Uma de do~~s e gulo~enna.s, .' . ,

5,° Uma de generos em grosso. ,':,d.,

" . Art.230~ O a'dmúi'istrádor manterá bo<iord~I~.~:a~sêiono' mercado': ptJaa'rlail".,puriir com multa de~O~t)(j
totla' pesSoa qüe: 'farear' li. éórtezÍa e' respeito 'aos co-tp'.t
dores, ou que por g,ualquer modo perturbe a ordem! ."
dendo ainda expell1r do, 're~.into do mercado aqu.~F~lF.!e
se.mostrarconCumaz. . . ..,' ,IM.
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CAPITULO YI
DO llEGDtE:'-; DOS VEHlCULOS

SECÇÃO PRDIEIRA
D.\ ~f.\TRICUI •.-I.

Art: 231. SeI'ão matt'Ículudos de 4 em 4 annos todos
os \'eh~culos de co~ducçào que transitarem na cidade,

. sl;lburblOs e povoaçoes ou nas estradas municipaes, me-

. dIa~te aluguel, ~ob pena de 30;5000d~ multa e prisão POI'

. 8 dias ao cocheIro, emprezario, ou locador '
Art. 232, A matricula se fará' em livro proprio a

cargo do secretario, com as individuações do modelo' n.
Art. 233, São condições para a matricula:

,. , ~ 1.0 Ex~ibição da patente de impostos. '
S 2,° SolIdez, decencia e asseio do vehiculo ver i-

. ficada pelo examinador. ' ,
S 3.0 :'- presentaçào e approvaçao da tabella dos

pI'eços, obrIgando-se o propI'ietario, emprezario ou loca-
dor. a traze l-a constante e patente dentro do vehiculo a
não alterar os preços e cumpriI' as obrigações impos ias
pelas postUl'US,sob pena de 30;5000de multa,

~ 4.° Nome?o cocheiro Oll responsa vel pelos
damnos queo vehIculo causar por falta de reparo ou im-
pl'Udencia de quem o conduzir.

- . A.rt. 234. Assignado o terrn') de exame do vehiculo
.~e obrIgaçõ~s do locad?r, este furá inscrever no painel da '

parte trazeIra ,do vehICulo o.numero da matricula que
" lhe couber, em typo de algarIsmos de altura não inferior
'.-a O,m~o e de largura. não menor de O,m02,bem as!iim af-

fixara dentro do vehICulo a tabella dos preços.
. Art. 235, Cumpridas as condições do art.' antece-
'dente., será pelo secretario expedida a licença para
transito por 4 annos, findos os quaes, devflrá ser re'nova-

. da, sob pena de pr~são por 8 dias e muLLade 30;'.\000.
. 'Art. 236. ~ I.ICença deverá ser apresentada annu-

almente para, a VIsta della, ser extrahida a patente an-
, .,nu~, e nella d~verà o secretario. lançar data de a presen':'
-, t~çao e a rubrIca, e se .concedera patente,' se a licença já

. ',tIver caducado por extmcção do prazo.
" Art. 231. São tambem sujeitos á matricula 'os vehi-

.. culos de conduzir pães, leite, bebidas, legumes e quaes-
. que~ generos de commercio ambulante, sob as commi-
'naçoes da art. 231:. ~
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...lalões de pagamento de impostos, se lhe concederá a pa-
, ténte de conductor ou cocheiro de vehiculos.

, Art. 24i. Os vehiculos e cocheiros matriculados
• 'têm preferencia de passagem nos encontros com os nJo
: matriculados, que, sob pena de multa de 101';\000, serão

obrigados a desvio. . _ . ,
Art. 248. São obngaçocs dos conductores e cocheI-

ros, sob pena de multa de 20;5000: '
S 1.° Não permittir que nos vehiculos entrem pes-

.soas embriagadas.
I S 2.° Não permittir que nos vfJhicnlos seja condu-

zido maior numem de pessoas do que comportar a lota-
cão que constar da matricula ..
• ~ 3.° Tratar com cortezia e não offender as pessoas
com actos ou gestos immoraes ou palavras grosseiras e
'insultuosas.

S 4.° Não maltratar os animaes com pancadas,
,quando não possam trabalhar.

S 5.• Não cobrar das pessoas a que forem'alugados
os vehiculos maior preço do que o estipulado na respe-
cti va tabella.

S 6.° Não abandonar os vehiculos pelas ruas e pra-
cas da cidade.
• 9 7'" Trajar-se com o devido decoro.

S 8.° Trazer sempre afilxada em parte ostensiva do
'vehiculo a tabella dos preços de conducção.

.SECÇÃOTERCEIRA
DA ORDE~r DO SERvrço DOS VEHICULOS

• '. J.

Art. 249. Salvo caso de UI'gencia ,por m.otivo. de
';soc'corro, os conductores ou cocheiros n'ão poderão ..pôr

::',a galope os animaes dos vehiculos, devendo dirigil-os a
...;~trote regular.

';.. Penas: prisão por 1 dia e multa de 51';\000.
.~,~.' Art. 250. Nas ruas em que, por sua largLJra, for per-

.; inittido o cruzamento de carros, os conductores e coche i-
,'.,'ras; ao avistarem-'-se, guardarão então á conveniente dis-
,( :'tàócia <>lado 'direito e darão uns aos outros o .iado es-

.'rqu~rdo para passagem.
!,', S unico. Nas ruas em que, por sua estreiteza, não

" 'for praticavel o cruzamento, o conductor ou cocheiro
•. que primeiro avistar o outro fará parar o vehiculo que

, ,:~eon'dllzir, dando com moda passagem. aó que vie!:,Uo seu
. -ênéontro... . ,

'Arl. 238. São condições. paril a matricula d~ 'tae
vehiculos : .' . ,t

S 1.0 Exhibição dos talõei de pagamento de) im
postos.

~ 2.° Asseio, decencia e solidez de ronstrucçãà. '.,
S 3.° O nome do responsavel por damnos que cau-

sar. o veh iculo. : '
. Art. 239. As averbações de mudança de respon'sa.

veis serão feitas a requerimento destes. Se o responsavel
não for o proprietario, será este obrigado a indicar,o,
novo (responsavel dentro de 15 dias, sob pena de 20~OQ :-
de multa. .

. Arl. 240. Os exames a que se refere o S 2.° d? art
233 serão feitos na cidade, por' pessoa .que o presIdem I

nomear; nas povoações, pelo? agentes fIscaes, 9ue ,da de-
cisão do exame darão conheCimento, por OfliCLOdlr~cto,
ao secretario As demais condicões do art. 233 serão
sempre verificadas na secretaria da camara. :'

Arl. 24l. A matricula poderá ter logar
rr:-;r tempo.

SECÇÃOSEGUNDA
DOS CONDUCTonES ECOCHEIIl.OS

Art. 242. Ningum poderá exercer occupação de c~.~
cheiro, ou conductor de vehiculos de que tratamôs
arts. 231 e 237" sem que preste exame de habilitaçã,o re-.
querido. aO,presidente da camara. . ,',

. Art ...2~3. Ap requerimento do exame deve acoI'(lp'~-
nhar: 'qtt~st,ado: !it~autori~ad~ policial ou de duas :p~ -
soas. idone?~,' p~lo qual prove o. requerente q':le não' co~
tuma embrlaga,r~se, quetern costumes affaveIs e suf,:i9
ente moralidade.' : .'

Art. 2H .. O presidente designará o dia do
nomeará e j,uramenta~á dol,ls. l?eritos quI.} a elle
ceuam. .

Art. 245... Designado o dia do exame, nomeado? e jú-
ramentados os dous. peritos, estes o farão independente.
da presença do presidente ou qualquer empregado )iiü
nicIpal e dentro dê' qu;itro. dias .levd..rão á _se~reta_~i,a;,~
camara a declaração da.Ido~eldade ou nao Ido~.e.l(t~~ê
do requerente. .' ....< .-

,A rt.. 24~ Se o requer~nte for declarad,o idon~o>~er.~
. pelo;secreta~io,-admi,~tldÇ>.a, 'a,ssignar \,Im term9~.~ -q~~

sob pena de multa de 301';\000 por cada falta, se.OPrlg~.~:o
impetrante a cumprir todas as obrigações impostas pe
las posturas, e em seguida apresentando o req~yp}p:t~l;i0S

u. - 371 -
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• Art. 251. A' excepção das noites de muito daro
luar, as lanternas dos vehiculos deverão estar accesas
r.urante o serviço da noite, sob pana de multa de 6l';OOO
tanto para o propriet~rio ou emprezal'io, como para 'os
conductores e cocheiros. . r

Arl. 252. Tanto n;) esta cão da estrada de ferro de D
Pedro lI, como nas frentes deotheatros, circos ou casas dé
espectaculos ou divertimento publico ou particular os
vehiculos serão co\locado~ em filas, aos lado~ das pra'ças
ou largos e ruas, dando lIvre entmda e sahlda para' as
casas e edificios. . .,'.

O carro que primeiro chegar occupará n primeiro
Ioga r, e á. prc~porção que partir, tomará o seguinte o lô-
gar do pruneIro ..

.' Os cond~ctore~ ou cocl~eiros que violarem este pçé;.
celto soffrerao 8 dIas de prIsão, 20;';000 de multa e perdã '.
da patente. t":

Para efficacia deste al.tigo, pode qualquer conduc tor'
ou cocheiro communica r a falta aos fiscaes, que, .sob
pena de suspensão por 10 dias, lavrarão o auto da infrac-
ção, desde que esta seja attestada por duas testem un has
que assIgnarão o auto.

~rt. 253; A camara designará por editaes os loga-
res em que devem estacionar os vehiculos de aluguel.-.

Art. 254. E' prohibido o transito de vehiculos de
eixo movel nas ruas desta cidade, excepto quando, por'
mudança, não tiverem elles outro caminho para seus
destinos; deverão neste caso passar descarregados. ' ..

Art.. 255. :E' prohibido aos conductores e cocheirós
conduzir nos vehiculos de' aluguel cargas, taes como:
colchões, fardos, canastras, folhas, etc., podendo apenas
fazel-o em relação ás malas ou bagagens dos passageiros
que conduzirem.' Pena: multa' de 5~000. "

.SECÇÃOQUARTA
'DOS VElIICULOS . DE REMOÇÃO DE LIXO

. Art. .256. A camara, dentro de dous mezes da pubh~
cação desta lei, contratará vehiculos e conductores que
se encarre~uern da remoção do lixo das ruas e do. qúe.'
nellas fár aepositado Qelos moradores, . : :

. Ar1. 257. O seryiço,de remoção tar-se-ha das 4 á.
horas da manhã de cada "sabbado. ..\

Art. 258. 'i\. camara designará local distante dacI
dade e de povoações em que seja lançado o .lixo remo
vido.

Arl. 2.59. Os fiscaes inspeccionarão o serviço
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moção do lixo e, até ás 3 horas da tarde do dia em que
. elle se fizer, entl'egarão na secretal'ia da camara certidão

em que attestem ter se procedido ao serviço regularmen-
:te ou não e indiquem numeros e nomes dos conductores .
que trabalharam' .
.. ArL 260. Sob pena de multa' de 30~000, são os con-

'. ductores obrigados a: .
~ 1.0 Despejar nos resp'0ctivos ~ehiculos o lixC!dos

"depositos partIculares um por um, deLXando-os depOIS de
vasios no logar em que os enwntl'aram.

~ 2.° Conduzir o lixo até o local indigitado pela
. camara, logo após á sua collecta.
~._. Art. 261. Remover para local indicado pelo procu-
. rador quaesquer entulhos ou materias que se encontra-
.: rem nas ruas, não sendo reclamados por quem apresente
. n respecli va licenca.
" Arl. 262. Advertir aos moradores que não podem
lançar o lixo ao leito das ruas, mas em caixas, ~estos ou

"depositos decentes e portaLeis, a dous metros em frente
.' á sua porta ou portão. .

- A,rl. 263. Dirigir-se depois de lindo o serviço de re-
moção do lixo ao matadouro e curral do concelho para
eoncluzir o estrume ao logar que lhes for indicado.

CAPITULO VII
DOS BENS DO EVENTO

,".- Ar1. 264. Os fiscaes, 100'0 que tiverem noticia da
existencin de qualquer animaY vaccum, cavaHar, muar, ou

-deoutra especie domestica, sem dono conhecido, o appre-
. henderão e depositarão em poder dos donos de pastos em
,que tiver sido encontra~o ou de qualque~ visinbo i~oneo.
.. Art. 265. O depOSito constará de livro propl'lo. em
"que 'se lavrar-á o respectivo termo e se .mencion.arão si-
.g!laes, cõr, marca, idade prova vel dC?~mmal, o dIa do en-

ontro e quaes as pessoas que o notiCIaram como desco-
hecidoo o

.'; Art. 266. Feito o deposito, será o animal marcado a
êrro quente no queixo,'com as iniciaes B. E,' .'
/ 'Ar1. 267. O fiscal que hou ver feito o deposito publi-
cará logo um edital convidando a quem for o dono do
'animal para dentro de 60 dias vir demandaI-o, mediante
justificação de seu dominio no juizo de paz ..

." :;Art. 268. Provado o dominio e pagas as 'despezas
. .
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Art, 280. A matl'icula deve conter os seguintes re-
quisitos:'. S I Nome, naturalidade, filiaçãÇl, ida.de. estp.do, dP7

'micilio e caracteres physicos a.ppar~ntes d.o,cre.ado.
~ II Especifi~ação do serVIço a que se d~stlOa.

" ~ IH Data e nu_mero de, ordem.,
S IV Averbaçoes.
Art. 281. Será admittida á matricula toda a pes50a

,que o requer~r ve~balmente ~)llpor escl'ipto e exhibir at-
testações de IdoneIdnde physlCa e ~?ral.

" Art. 282. Será cancellada a matrlculil nos casos se-
CJ'uintes:
~ 9 I Soffrimento d.e moleslia contagio,sa ou, r~pu-
gnante.

'., ~ II Condemnação em crimes eontra a propriedade
; ou seguraça da honra.
. Art. 283. Verificar-se-ha o canceHamenlo em vir-

tude de representaçáp de qualquer aUl?ri~~~e' poliçial ou
j judiciaria ou requerimento de pessoa Interessada, acom-
" panhado de provas de alguns dos factos mencionados no
, artigo antecedente.
. Art. 284. Sobre a representação será ou vido o crea -

, do que poderá contestai-a e provar ~ sua contest<l:ção em
" 48 'horas decidindo afinal o presidente da caroara.
. Art. '285. O cancellamento será publicado pela im-
"',prensa, com declaração do motivo que o determinar.
, Art. 286. A mi1tri~ul~, cOllwrellende : .
.~. ~ I Os nacionaes ~u, e~~r~ng~iros que se ~estIDarem

exercicio da profissão de creados nesta CIdade.
. . 9 II Os menores li vres ~lhos de, escrn VOS:'l<ujo&'sel'-
;,~v~ços'podem ser aluga~o.s por seus, patronos. ' "
....•. 9 III Os manunuttldos gratUltil:mentl~ c0!l1. claij;-

sulá ele prestação de serviços que tambem po4er:n. s~r
..do'cados. : , , '
.,', .-, '(Dec. n. 5135 de 12 de novembro de 1872; aJ,'t. 91.
,Aviso' n. 35 de 28 de julho de 187.9)..:'H ..' Art. 287. Não serão admittidos á matricula:

\:,' .9 I Os menores, orphãos, mulher.es. casadas, .in-
':Q'enuos filhos de escra,vbs, os manumIttIdos' gratUlta-
/&'ente, sêm o coosentimento de seus pais, t~tores, o.ucu-

. .'radores, conjuges e patronos. . - :. ,.
;~':').. 9' II Os que sotr~erem m.oleslJa, contag.1os'l!-.ou r~-

.::....pU;gnante, o~ tivere,r1? !c..u~PrIºo. ~e.nas por algum dos
~ CrImes menciOnados no art. 281.-
,'5; 7 .; .••• / '" ...•..
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. .
feitas com o 'áríim.al, o presidente da camara, se 'esta', n
'éstiver réu'nida: 'ofdênarú a entrega ao dono. . ; i;

Art. '269. Não havendo reclamação em tempo, Opre.
sidenLe mandará publicar editaes de praç,a pelo prazo (}
9 'dias, com designação do lagar, dia e hora da arrema~
tação., .' ,~'

Art. 270. Ao arrematante se dara ordem em dupli-
cata contra o deposita rio para entrega do animal e neUa'
se mencionarão as hecessarias individuacões. 'ir:

Art. 27t.'Até o momento da entrega"do animal.ár_
rematado, poderá, p dono requisitar o 'seu dominioe,.~ê
ap'parecer 'depois"da entrega ao arrematante, ser-Ihe-ha
entregúe o práducto 'liquidoda arremataç,io. ::,:;":

Art. 272. 'Os fiscaes facilitarão o exame dos livr,o"
a quaesquer pessoas que queiram vel-os e affixariio:ós
editaes na' sMe'de cudadistricto do municipio. ,"~'

'út. 273. Das arrecadações de bens do evento terã~ó
procuraâor 5 .{. sobre o liquidá e o fiscal que apprehen-
der tO O{.. .' ,,:;'.:

Art '214. Não se tratando de aOlmal das especles
consignadas no art. 264, feito o aeposito será este' ~n~l'
gue ao juiz"de paz;,que por edital; por 9 dias, m?,r,ca~~.o
prazo de demanda: !indo este, terálogar na sua prlnJClril
audiencia a arremataç'ão, cujo liquido se remetterá ao pro
,curador. L., .i .•. ,' . '

, :. CAPJTULO VIII
..: ",: . .'bÃ~~~~'çÃ~:'bE SÉR~'IÇOS DO~IESTicos

" ':', ',.":.~';'s,"'ÉdÇAO, 'P,íU~IEIRA ,_f:r ~.
, ; .' , ,: ,", • :: "i.'DA,' ~{ATRlcuL.\ . ..7. '

,"' '~, ~'. ""s--"'i •. r '1, ._', '. • " ".,' '" ~,1••.?:~.\
i\Í't. 275.. ,E'. instituida 'na secretarIa da camara.;mu-

'nicip!1IA~sta ~!dad.( p.)rwtr.iy,illa de creados (le'~'e.rvJ£.l~'
.'. Art. 276.. São :creados para esse fim 'Os' IIvros ,r.

, . ' " r I,cessarlOS. '.- .: '..::"
: .: ~rt,'; 27í:, . Ca.da~at~i~ul~ occupará a pal.t~ ~1,1p,e~l•.
do verso de Un;t~"i(()!~,~,;eaIçe_~te da, folha .s~gt,I.1Dt~Hr~.
servando-se. para as averbaçoes o espaço restante, ~,Ç9 ..•
forme o modelo ,o:' . l" . ,,' .' • , ._, _ ,;. I,;" .

, :':LArt., ~78.,,:':.E;sg~~ando~s~"jeSleespaço •.' serao a~,:~~er'"
bacoes feItas em outro .lIvro que se dommará 'auX'tlla. J
terà,numero",?ôrresp;oP?e~te'ao qa'ma~ricula." ....;..'.~,

. Art: 279. E' encarregado da matrIcula'o .secrêtarl .
da camara, que abril-a-~a. independ.ente de ,~~sp~ch?Jf;â
vista dos documentos eXIgIdos nos dIversos artlgosld~st!l!?
posturas, ,



..

SECÇÃÓQUINTA

- 376 -

Art. 288. O consentimento exigido no artigo 'ao ~
cedente será dado por escripto reconhecido ou verbàl.
mente no acto da matricula. "

Art. 289. Para matricula 'dos ingenuos (art. 286)..
além dos documentos exigidos no art. 280, requer-se à
certidão ou relação da matricula especial de que trata
a lei n. 2040 de 28 de setembro e dec. n. 483,:;de 11 de
novembro de t 871. .

Art. 290. Para matricula dos manulllittidos (art. 286
~ lI!) é tambem indispensavel. além dos documentos eii-
gidos nos arts. 280 e 288, a exhibição do titulo da manu-
missão com a nota do reg-istro ou certidão deste.

SECÇÃOSEGUNDA
DAS AVERBAÇÕES

Art. 291. São averbados na matricula:
~ I Asaltestações deconducta. .,}.'..
~ II Os contratos de locação. "
~ lI! As justificações d~ procedimento. (Art. 303) .-
~ IV As novações e reSClsoes de contratos. ','!
~ V O fallecimento do creado.
Art. 292. .o encarregado da matricula fará as a ver-

bações á vista das cadernetas, dos documentos e das coin~ ;
municações que forem feitas por contratantes e contrata'
dos, allJOSe creados.

'SECÇÃO TERCEIRA
- f . .D'AS CADERNETAS ,. .j,' r' •.•. :\ i #

.Art. 293.. ' .Ao creado 'matriculado se dará urna cader-;
.' neta numerada e rubdcada pelo secretario da carilu""

municipal, contendo as declal'ações da matricula, as d
terminações destas posturas e 25 folhas em branco. M
delo n. . ....:'1

Art. 294. Conceder-se-ha nova caderneta ao que:pe
'der a que tiver possuido, e sempre que fôr necessario po
achar-se finda oulimpresta vel pelo uso a anterior, que ser
recolhida ao a~chivo:,da camara.. .-.r:,

Art. 295.. Na nova matricula serão mencionadas,,,il
matriculas e, por extracto,as averbações da anterior.
'. Art. 296. A caderneta será cassada nos casos dec

cellamento da matricula .. (Art. 282).
SECÇÃOQUARTA

DOS CONTR.\TOS

, Art. 297. Os contratos de locação de serviços dOmest
cos serão feitos do modo e com as clausulas permittidas

- 377.-

legislação civil em vigor. '(C d. Iiv. 4.° tits. 29 a 3-5. Dec.
n.2827 de 1-5de março de 8'art. 2.°)

ArL 298. Os contratos, novações e rescisões serão
mencionados nas cadernetas e averbados nos livros da

. matricula.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Art. 299. Os direitos e obrigações dos amos e cra-
ados serão regulados pelos contl'atos, pela legislação ci-
vil e pelas disposições destas posturas.

Art. 300. São obrigações do amo:
~ 1.0 Tratar bem o creado.S 2.° PaS"ar pontualmente os salarios estipulados.
~ 3.° Inaemnisar o clamno que causar.
S 4.° Dar attestado de conducta ao creado, findo o

prazo do contrato.
S 5.° Fazer ao encarregado da matricula as commu-

nicações do contrato que celebrar. das novações e resci-
sões respectiva3 e fallecimento do creado.

Ar!. 301. SãO-€Jbrigaçõesdo creado :
~ 1.0 Servir com fidelidade e diligencia.
~ 2." Indemn;sar os damnos que causar.
~ 3.° Comrnunicar ao encarregado Ja matricula os

cOlltnHos que fizer e respecti vas alterações.
SECÇAO SEXTA
D.\S ATTESTAÇÕES

, Art. 302. Findo o tempo do contrato, é o amo obri-
.' gado a lança r na caderneta do creado o attestado d~ sua
. conducta.

~-:",'''Art. 303. O creado poderá contestar as averbaçõesr: contrarias á verdade, produzindo justificação perante a
/'aQ~oridade polir.ial ou judiciaria e nrresentan.do-a co~

súa caderneta ao encarrcgndo da matncula r}0 prazo de .)
dias. ,

-.:- Ar!. 304. O encarregado da matricula apresentará
JOgo á caderneta cjustificação ao presidente da camara,

: ~'que resolverá a respeito,t -4'/" .

r/_, • :' Art. 30-5. Prevalecendo a justiQcação contra o alt~s-
tndp; 'será 'o amo obrigado ás respectiv,!s custil~ e á In-
,demnisação do sali.(rió que perder o cre!ldo, !ité i1.de<;jsão
.de que trata o art. 304~

; ,
/

f
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livas, cobrar-se-ha O quadruplo dos emolumentos taxados
no art. antecedente.

SECÇ.:\O DECIMA
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Arl. 315. ":"'0 comprehendem estas postul'as :
. S 1.0 A locação de sel'viç,)s dos menores engenuos

entregues a assof'iações ou particullll'es. nos casos do art.
2 da lei n. 2040 de 28 de setembro de 1871.

S 2.. A locação de serviços a I'avor da Iiberdade; lei
cilada art..\ SS 3 e 4. Regulamento n, 5135 du 13 de no-
vembro de 1872 arts. 61 e 62. .

.' S 3.° A locação de serviços dos manutentos em sua
liberdade durante o litigio. Regulamento n. 5135 citado

.. art. 81 S 2.°. .
: ~ 4.. A locação dos serviços dos ingenuos ou liber-
. tos, na qual intervem o juiz de orphilos. Lei citada
. art. 4 .• ~ 5.•

. Art. 316. A camnra municipal marcará prazo, que
será publicado por edilal e pela imprensa, para que os
creados actualmente contratados se matriculem.

Art. 317. Findo o prazo, os creados que se acharem
.. sem matricula e os amos que os tiverem serão sujeitos

á penalidade do arl. 316.
. Art. 318. O encarregado da matricula remetterá-

mensalmente até ao aia fi á 3ecretal'ia da policia a rela-
ção dos creados matriculados e averbações feitas durante

. o mez anterior.
, Art. 319. O producto das multas e emolumentos,

!'deduzidas as despezas da matricula, livros e cadernetas,
. terá o destino indicado no art. 3.° n. 5 de lei n. 2040 de

. ',28 de setembro de 1871. .
CAPITULO IX

DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

. ~ .. Art. 320. A camara providenciará sobre a creução
de asylos de mendicidade, de expostos e de orphãos.
~... Al'I. 321. Emquanto não os houver, requisitar-se-ha
;do jQizo de orphãos nomeação de tutores para os expos-
,,tos e orphãos. .
....... Art. 322. A camara contratará fornecimento annuo
.de medica mentos para. os pobres. .
: ~ unico. O pharmaceutico contratado não poderá
deixar de aviar com presteza as receitas que tiverem o

~,.~..~

•
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CAPiTÜ(O II
DAS .PENAS

Art. 334. Só serão impostas' as penas comminada.s
expressamente nestas posturas em cada um de seus artl-
os bem como a multa de 30<\1' sempre que for. viol.ada

~u;tquer disposição prohibitiva ou que impuzer obrlga-
ão de fazer, não fazer ou desfazer. ,"

ç Art. 335. A reinciden0ia determina sempre o do-
bró da penalidade e verifica-se quàndo o' infractor já
houver sido condemnado no municipio por identica in-
fracção.

. Arl. 336. Sempre que a infracção produzir um mal
:que ('om ella se pretendeu evitar, será punida com o ma-
ximo de penas que a camara póde impor, isto é, 8 dias

'.de prisão e 30<\1 de multa.
o' Ar•. 337. Sempre ql~eo infractor menoscabar e des-
prezar ps advertencias dos empregados 'municipaes ou

-lDjurial-os ou maltratai-os com palavras, si~n<les ou ac-
.. ções, ~o cumpriment~ de seus deveres, sera comminada
'pena Igual a do ardgo antecedente,

Art. 338. As penas serão cornminadas em acto con-
-'tinuo ao da infracção ou depois della, lavrando-se imme-
, diatamente auto respectivo. .
- Art. 339. Aos loucos se não imporá a pena de pri~ão,
qu'e se converterá em multa á razão de 3l\1000 por dia e

.desta mesma será relevado, caso não tenha meios para
satisfazel-a.
'. 'Art. 340. Quando o infractor não li ver meios para

satisfazer a multa e despezas a que esteja obrigado por
éstas ~osturas, ficará sujeito á prisão, á razão de 3<\1000
por dra. '.,

'.0 Art. 341. A pena de suspensão aos empregados da.'
: eamara será imposta immediatamente d~pois da falta em
'q'ue incorrem, sendo o presidente obrigadÇl' a impo~~a
se~lpre que os empregados desrespeitar~m ,,9s prazos
marcados para o cumprlmen.to de suas obrrgaçoes.
-" .Art. 342. A pena do artigo antecedente serà releva-da quando o empregado apresentar justo motivo de sua

, falta.'
.!..••.Art. 343. A obrigação de fazer ou desfazer deve~á
ser"cumDrida dentro de 24 horas .marcadas em OffiClO.
para encetar o cumprimento sob 'pena de comminação
'dé(:penalidade e de lavrar-se o respectivo a'uto de in-.
fracção.

PARTE SEGUNDA
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titulo- pobl'e'eséripto e rubricado pelo medico assisleni~'
sob pena de 30<\1000 de multa. .'

Art. 323. A Cdmara requisitará 'do governo provin_
cial a estada permanente de dez galés nesta cidade para
o serviço publico e expedirá regulamento especial para
o respecti vo serviço. . _.' '.

Art. 324. A Câmara trata rá .da urgente creação da'
um lazareto para recolhimento de pessoas affectadas dã
molestias contagiosas e regulará o respecti vo serviço em
regimento especial.

Art. 32.5. A camara auxiliará pelos meios a sau al-.
cance o progresso da lavoura e outras industrias.

Art. 326. A camaratratará de crear no municipio"
um nucleo irnrriigratorio, podendo isentar de quaesquef
impostos 20 fazendeiros que primeiro estabelecerem tra~
balho 1ivre . em seus estabelecimentos. .

Art. 327. Uma vez estabelecido o nucleo immigra:
torio, a camara estabelecerá disposições relativas ao
bom acondicionamento dos colonos no municipio.

Art, ,328. A camar'a estatuirá, de accordo com a lei' "
geral, as condições e costumes de localidade sobre as'
quaesse farão os contratos en,tre immigrantes e locata:"
rios.

DO GOVERNO POLICIAL

TITULOPRnIEIRO
DisPOSiÇÕES PRELDIlNARr,

. CAPITULOI
DAS INFRACÇÕES E DOS INFRACTORES .

AI't. 329. Infrácçãoé toda a omissão ou acção con-
traria ás posturas municipaes. ,

Art. 330. A infracção póde ser commellida por ig.no-,
rancia, déleixo, contemplação, amor, odio ou intere~~.
ou por qualquer outro moveI, que em caso algum escu:,
'sará penalidade. - .. .:., ,~.

Art. 331. Não haverá lllfracção sem postura ante::>
rio r que a determine. . .: ';. '~

Art. 332: São infrQ,ctores todos os que commette:'_~
rem, constrangerem, mandarem ou ajudurem alguem
commetter infracções. . .: •
. Art. 333.' Os paes',- tutores, senhores ou quaesque-r

representantes legaes das pessoas são responsaveis pelaS'
mullas e. obrigaçoes impostas aos seus representados ..
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Art. 3H. 'Quando algum artigo destas posturas éon:
tiver. mais de uma disposição, ainfracção de cana quâl
sujeita o iofractor á respectiva punição. -

CAPITULO III .
DO PIlOCESSú

Art. 345. Dada qualquer' infracção, os fiscaes' 6
agentes fiscaes farão la vrar auto de infracção, assignadà
por si e por duas testemunhas idoneas. podendo qual~.
quer do povo lavrar o referido auto, na ausencia' d~
fiscal. . .'

Art. 346. Desde que a infraeção deixe vestigios, se;
riÍa estes d{~scriptos no respecti vo auto.

A1'1. 3n. Em acto continuo se fa l'Ú entrega ao pr~~.
curador e officiar-se-ha ao presiden te ela cama I'a, eOmillU-.
nicando-se o occorrido. .' ~

Art. 3i8. O presidente baixará portaria ao procura': .
dor, marcando-lhe o prazo de oito audicncias para apre-
sentar a SOlUção do processo. .',.

Art. 349. O procurador é obrigado iI iniciar o pro~;
cesso na primeira audiencia seguinte á entrega e pro~'
cederá conforme ás leis em vigor: . I

CAPITULO IV
DOS RECURSOS

Art. 3.~O. Quando qualquer municipe julgar injus-
tas ad vertencias ou comminações dos empregados'
municipaes, poderá recorrer dentro de 24 horns para õ
presidente ou. para a camara, se reunida, apresentandó
razões e provas em seu favor, e o presidente decidirá.
anles que em juizo se instaure processo.:'"

~- S unico. Quando a parte residir fora da cidade, se
recebido o. seu recurso se chegar no tempo strietament
necessario para a respectiva conducção. ;~ '

Art. 351. Dos actos do presidente e da camara po-
der-se-ha recorrer para o presidente da provincia. :.
. Art. 352. Estes recursos não terão effeito suspe
s~vo. .

TITULO SEGUNDO
. DAS I~FR~CÇÕES CONTR? o TIlANSITO PUBLICO. •

Art. 353. E' prohibido nas ruas, praças, rocios, la
gos e estradas publicas: ..'~.r
_ s 1.0. Lançàr aguas sorvidas ou lmmundicias, m"

mo por encanamentos q~e as despejem.
S 2.. Fazer estrumeIras.

H.
., 9 3.. Lançar ou consentir nas respe~tiva~ frentes,
:cisco, animaes, aves mortas ou mOrIbundas, vIdros, fer-
~'ros, ossos e outras sujidad~s.

. S 4;" Empecer o transito c01l.1amostra~ de merca-
dorias as pOI.tas, vem como materlües, andaImes, salvo:
.' ~. 1. Caso de utilidade publica ou particular ur-
"ente e imprescindi vel, precedendo licença .

. l:l ~. 2. A licença póde ser posterior 24 horas, quando
.-.por motivo justo não for previ'lm.ente obtida. .

S 5.. Andarem carros de ensmo ou domar aOlmaes.
'. ~ 6.. Soltar animaes bra vo.s ou hydrophobos.

~ 7.. :\lanchar, sujar, fUl'ar, riscal' ou est~agar _as
paredes, portas, janellas, muros e quaesquer edlficaçoes
particulares ou publicas.

S 8.. Fazer rodeios de boiadas ou porcadas.
~ 9. Fazer excavações, esgaravatal' ou til'al' pedl'as,

, terra ou areia do leito das ruas e p'raças.
- S 10. Deixar de collocar luzelros.nos lagares .onde
1 haja materiaes accumulados, excavaçoes ou and?lmes.
_ ~ 1(. Vagarem cães e quaesquer outros aOlmaes.
, S 12 Atravessar cordas,. madeiras ou quaesquer
, objectos que perturbem o transito. . .
: S 13. Subrepor pedras ou fulmmantes aos tl'llhos
dos "bands.

S 14. Subir nos vebiculos em movimento ou nas
;mesmas condições descer.
:. Art. 354, Os que commettel'em as infl~acções con- .
;stantes dos SS do artigo antecedente, serao multados
.em 30~000.

TITULO lU

O.\S INFRACÇÕES CO:>TRA A SEGURA:>Ç.\

'.". Art. 355. Dar 'tiros na cidade" e povoações de ~ia e
:"â noite em qualquer logar; expedir tiros de rouqumr.as,
buscalJ~::i ou quaesquer fogos em que entre a dynamne.
..~Pena: prisão por 24 horas.
\: A1'1. 366. Continuar a fabricar pol vora no interior
'" (fá. . cidade e povoações, depois ~e ad vertencia. e~cripta ~
{de. e.Itinclo o pralO da remoçao.-Pena: pflsao por 1t

. -ldias.
:':"'~_'"Ar1. 357. Fazer galopar rias ruas c praças sem mo-
"tivo seria de urgencia animaes, quer montad9s, quer em
- ,vehiculos.-Pena: prisão por 12 horas~.. .

-
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. AI't. 371. . Tirar csmolas sem licença da p')licia em
outros dias que não aos sabbados.-Pena: prisãO por .12
horas.

Arl. 372.. Fi~gir-se inspil'ado por potencias sobre-
naturJes. attnbUlr-se a faculdade de predize!' o futuro.
inculcal'-se curador de enfermidadc5 pOI'acç6es. feitiljos
OUgestos.-Pena: prisão por 8 dias e multa de 30;;.

Arl. 373. Veneler orações, ruliquias, bentinhos ou
outros objectos atlt'ibuinelo-lhes ~il'ludes ele fa:ler mila-

; gres.-Pena: multa de 30;;,
Art. 374. Ter casa ou mesa de jogos de parada ou

asar.-Penas : 8 dias de prisão e multa de 30;;.
Arl. 37.'). Deixar de fazBr obra ou serviço que se

haja ajustado e de que se tenha recebido adiantamento
de dinheiro ou materiaes, salvo a re5tituic;i.o destes ou
forca maior.-Penas: pris;i.o POl' 2 dias c loulta de 20;;.

• Al't.. 376. Desamparar em caminhl) ou desviar do
destino: gal{o vaccum, cavallal', muar, lanigr:Jro ou suino,
carta5, malas, bagagens, volume5 ou quaesquer objectos,

. antes de leval-o~ aos logares ajustados.-Penas: prisão
. por 8 dias e multa de 30;;.
. Art. 377. Vender generos com qualqucr mistura ou
commixtão pnra altcl'Ul' o peso, qualidade ou quantidade.
-Pena: multa de 20;; e peisão POI'.l, dias.
~ Arl. 378. Deixar de fazer a inelicacão da quantidade

em parte exterior de volumes de generos á venda ou
affirmara existencia de quantitlaJ.e superior á que for

t encolltrada.-Penu: multa de 20:;.
Arl. 379. Deixarem os t.;od.1eiros de vehiculos de

. aluguel de trazer palente a tab~lla dos preços ou cobra-
rem além della.-Pena: multa de 20".

;,r Art. 380. Reter ou occultar ferramentas, roupas,
;.animal ou arreios de operarias, a pretexto' de del..>itos
;.destes.---:Penas : mullti de 20;,000 e restituição do objeclo.

Arl. 381. Campear a escravos, empregados e a pes-
;'soas suspeilas objectos de proceclencia igualmente sus-
, peita.-Penas: prisão por 8 dias e lIlulta de 30;' .
.' " Arl. 382. Lenhar em cercas alheias ou penetrar em
\..pateos. quinlaes I}l\ terreiros alheios, sem licença do pro-
~~prietario.-Penas: prisão por 24 horas e multa de tu:;.
o: . Art. 383. Fazer tapumes provisorios sem sciencia
. dos vjsinhos.-Pena: multa de 20;5.

• . Art. 384. Melterem os coheréos de terras em com-
~. mUllJ criação nas culturas de que não liou vee ainda d i-

.--- ""-..-.----------

,
A,rt. 35~. D~ixar de proced~r no prazo q~e for ~m'~•

cndo' a ree~lficaçao de conslrucç~es sobranceiras .aos Il}<
gar~s publIcos que amer cem ruma.-Pena: prisão por
5 dias. "
.. Arl. 359 .. D~ixar de c?mparecer a acudir incen.

dlOS os. carpmlelros. pedreiros, ferTeiros, jornaleiros
aguadelros e quaesquer empregados em servico material'
mora.dor~s nas proximidades do incendio, s.em moti.v'o
que Jus~lfique o não comparecimento. - Pena: prisão
por 8 dias. '} ,

. Art. 36Q. Im~edirem os palrões que os empregados
acudam a mcendlOs.- Pena: multa de 30;';000.
. Ar~. 361. Deixarem os sachrislães de dar sÍO'nal de
JncendlO com bada ladas successi vas desde a scip.rfcià até
á terminação do incendio.-Pena: prisão por 8 dias. LL

TITULO IV
DAS INFRACÇÕES CONTRA A TRANQUlLLIDADE PUBLICA .

Arl.. 362. Faz~r v.ozerias ou soltar .gl'itOSa deshora~
sem motivo que oSJ~stlfique.-:-Pena: prisão por 24 horas.

~rt. 363. Applicar castigos sem sp-r p.m 100'ar re-
condito de o~de não p~ssam ser ouvidos pelos o~vi.ntes
as exclamaçoes do paClenle.-Pena: multa de 30,,000:.,

: Art. 364. .Abrir apitos de machinas, fazendo-as .soar
mais de um mmuto.-Pena: multa de 30~000
, .Art 365. Dobrar sinos mais do uma vez

morto durante mais de dous minutos.-Pena:
'3Q~OOO. . -,' ,
_ . ' ~rt. ?66.. Arr:eb.~ntnr pedras dentro da cidade e po-
voaçoes em distancia de 200 metros de qualquer habita-
ção. sem tomar precaução de modo a causar offensa â
pessoa ou cousa;-Pena: mult.a de 301) e prisão por 4 dias.

. Art. 367. Entrarem I:!a~Idade e povoações carros da
b.ols que por 9ua~.Quer.arp.fklO pro.dl,lzam som desagrada~
vel'pylo attneto dq é.lxo.-~ena : mu\la de 10;5. ':!"

'Ar:t. 368.'. ~.ªze.r soarem nas ruas e praças trombe-
tas. grttos,bradose quaesquer modos dissondntes e rúiüo-
sos de apregoar mercancia.~Pena: multá de tOl;o . :.! •••
.':Arl. 369 .. : .Dapsar" ou dar batuques., cateretês oU,

quaesque,r .dlversoe~' com rui~o _e algazarra qu~.i!1co":'
mode a VlslD~ança~--Pena ; pnsao por 24 horas:. ",,'

TITULO V
DAS INFRA.CÇÕES. CONTRA A. PROPRIEDADE

..Art. 370." : Tirar é~ãjol~.s ou stibs~ripções para quáh
quer fim ou lDvocaçao, excepto. para a 'liberdade Sàlíi
p~eder licen'ça.-Pena ~multa de 30;;. '

-.._---~-------
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visão, estando cercadas.; empregat' servico de plantações
ou córte de madeira maior do que a sua "quota parte, pelr
nos pastos maior gado do que a proporçiio de sua quota
parte, dar ag-grcga<;ão a qualquer pessoa sem consenli-
menta de todos os neréos.-Pena: multa de 30;;. .

Art. .38':'. Lanç,.u' fogo em mata 0':1 camp.o proprió
ou possuldo, ou qU810wr roças sem acelt'O de ollo metrôs
de largura e sem aviso aos conllnantes. - Pena: multa
de 20,,000.

Additivo. - Ao negociante que compt'ar obje.ctos fur-
>ados, havendo provas do de!icto, será cassada a licenca.
além da penalidade da lei. •

TITULO VI
DAS I:-lFR.\CÇÕI!:S CO:-iTRA A S.\LUBRlDRDE PUBLICA

Art. 386. Estabelecer ou deixar de remover no prazô
dA um anno da publicação desta lei olarias, fao ricas de
sabão, velas, cortumes e ql1aesquer outras em que sé"

, trn balhe com ingrediente:-: que exb.alem vapores que infi- ..
C! . ; ::n a atmosphera da cidade e povoações. - Penas:
lJ1"lsão por 8 dias e multa de 30;';\000.

Art. 387. Abril' exca vações em que se estagne'm
aguas pluviaes ou deixar de aterrai' as existentes, depois
de ad vertencia. - Penas: prisão por 2 d ias e mu lta de
20~000. -.

Art. 388. Ter cemiterio particular sem previa licen~
ça e designação de local. - Pena: multa de 30,,000 .•

Art. 389. Ter chiqueiros de porcos ou outros anÍ-
maesno perimetro da cidade e povoações. - Penas'
prisão par 2 dias e multà de 20;';\000. '.

Art, 390. Ter depositos ele immundicias ou estrÍl
meil'ns á putl'efacç:io. - Penn : multa de 20;;000. . .'

Art. 391: Deixar de asseiar as cocheiras e trazel-'à'~.
constantemente limpas. - Pena: inulta de 20;;000. . .:'

Arl. 392. Deixar de fazer depositar até ás 5 horàs
da manhã de cada sabbado o lixo dos quintaes em depo
sito accessivel ás carroças de limpeza. - Pena: mult
de 208000. . ::::'~

Arl. 393. Matar córvos, lesouras e outros animaes
de utilidade. - Pena: multa de 10,,000.. . t~.

Art. 394. Deixarem os paes, lutares, erlucadorés,'
senhores ou outros represenlantes legads de fazer' vacci-
nar efficazrnenle os seus representados.,o Pena: . rnull .
de .20;;000. . "-
, .~ Art. 395. Trazer para o perimetro da cidade, povoá
ções e seus ~rredores pessoa affectada de molestia con~ '
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. íagiosa ou consentit' taes doentes em casa sem aviso nos

. fiscaes. - Penas: prisão por 4 dias e mulla de 20;;1000.
Art.. 396. Levar ti inscI'ipção da matança ou matar

para vend~I'_ anirnaesatlectados de qualquer moleslia.-
. Penas: pnsao por 4 dIas e multa de 20;:;000.

Al"t. 397. Expor á venda ou vender O"enel'os ca rnes,
o [ructas ou quaesquet' comestiveis ou bebidas d~terio1'a-
das ou com addição de ingredientes nocivos. - Penas:
prisão por 4 dias e multa de 30~000. •

Art. 398. Deixar de enterl'llr dentro em 2.i horas
animaes ulOrtos nos quintaes e estradas em terreno pro-
prio ou possuido. - Pena: multa de 20;';000.

Art. 399. Exercer profissão de saude sem rerristt'ar
seu titulo ou diploma na secretaria da camara. - Penas:
prisão por 8 dias e multa de 30;;000.

Art. 400. Deixarem os boticarios de fornecer reme-
dios em qualtjuer hora e a qualquer pessoa, salvo motivo
de [orça maior ou Pt'Ovu de que a pessoa que os procura
lhes não tem pa9"0' - Pena: multa de 30::;000.

Art. 40 I. Vender ou fornecer su b~ta ncias loxicas
sem ser mediante receita medica. - Penas: prisão por
8 dias e multa de 30;;000.

. Art. 402. Enterrar corpos humanos fóra dos cemi-
terlOs' - Penas: prisão por 8 dias e multa de 30;;000.

Art. 403. Fazer sepultar cadaveres antes de 24 horas
o~ depois de 26, salvo nas quadras epidemicas em que
a lOhumação se fará denlro de 12 horas, á vista do altes-
tado de obito ou nos casos em que este exigir inhumacão

o'immediata. - Pena: multa df320~000. •
',:. Art. .104. Edificar corticos ou deixar de reduzir os
.' ex,istcntes ás condições que'a camara designar ou deter-
'.. mlllar. - Penas: prisão por 8 dias e multa de 30;;000.
" Art. 405. Deixar de fazer lavar e caiar ou ointar
°todos o.s aposen~os em que ti ver estado algum doente de

i. . molestla contagIOsa. - Pena: multa de 30;;1000.
j' Art. 406. Empregar em venda de viveres ou quitandas
~.'pessoas que soffram ele molestias asquerosas ou contagio-
;'; sas, - Pena: multa de 30,,000.

TITULO vn
D.\S, I:-lFR.\CÇÕES CO:-lTR.\ o DECÓRO E ~IORAI. PUBLICA

.Art. 407. Escrever disticos ou fazer desenhos immo-
raes em qualqner Ioga r accessi vel ti vista do publico. -
penas.: prisão por 8 dias e mu lta c\n 30;';\000.

TOllO LI V PARTE 1."
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'200 arI',)l.Hlsou vehiculos ferrados com chapa de gume ou
. trianglllar.-Pena: multa de 30~.

Art. 420. ArI'uinar ou estragar as pontes ou passar
sobre ellas madeiras a rasto.-Pena: multa de 30;;.

Art. 421. Encaminhar aguas de carregas ou plu-
viaes \Jara o leito das estradas,-Pena: multa de 30$.

Art. 422. Transitar por caminhos privados, sem li-
cença dos prop1'Íetnrios ou seus representantes.-pena :

. multa de 30;;.
Ar1. 423. Fazer desaterros em logares sobranceiros

ás estradas desde que excedam a 2m,00 de altura, sem
que o engenheiro municipal determine o talude ou bán-
quetas em proporção com a altura, peso e tenacidade
da terra.-Pena: multa de 30;;.

Art. 424. Deixar de dobrar ao menos uma vez por
anno as cercas vivas existentes em estradas publicas que
transitem por terreno proprio ou possuido.-Pena: multa
de 20;;.Arl. 425. Deixar de aterrar ou empedrar atoleiros
ou depressões existentes nas estradas.-Pena: multa
de 20;;.A1"t.426. Deixar de descortinar as estradas que
transitem por terrenos pl'Oprios ou possuidos ou de re-
abrir as sargetas lateraes de escoamento.-Pena : multa
de 20~. (TITULO IX

DAS INFRACÇÕES CONTRA SERVIDÕES
Art. 427. Desviar de seu leito natural os corregoS

que percorrem telTenos de mai, de um dono sem resti-
" tuil-os ao leito natural dentro de seus terrenos.-Pena:
-;.r. multa de 30~.
. Arl. 428. Deixar de limpar e desembaraçar os ri-
~ beiras ou valias de esgotos que aLmvessa rem os quintaes,
. as quintas ou pateos, ou servir-se delles para despejos.
, -Pena: multa de 30<5.
. Arl. 429. Fazer cessão ou di visão de. pennas d'agu3.

.'" sem previa ajuste com a camara.-Pena: multa de 20~
. e perda do direito á concessão.
/ . Arl. 430. O concessionario de pennas d'agua que

..,,<deixar de concertaI' os encanamentos, appa~elhos de
(,:'derivação da agua.-Penas: multa de 201)e pnvação da
, . servidí'io por 30 dias.
",': . Art. 431. Deix:Jr qualquer concessionario de frau-
,-,-quear suas casas ao inspector .do abastecimento, fiscaes

- 388 -

Art. 408. Tomar attitudes, fazer gestos ou pro"ferIr
palavras indecentes, apresentar ou vender quadros ou.fi-
guras otTensivas á moral publica. - Penas: prisão por
8 diai' e multa de 30~OOI). .

Art. 409. Representar rjualquer artista seenas theá:
traes ou pantominas sem especial autorga do presidentê-
ou com violação das recom menclações escl"iptas deste._
Penas: prisão paI' 4 dias e multa de 20::,;000. .'

A1"t.410. Ter casa publica ou hotel destinado ao
exercicio de prostituição, ou em que seja esta consen-
tida pelo proprieta1'Ío publicamP-l\te e sem recato.:"-
Penas: prIsão por oito di[ls e multa de 30;? ..
. Ar1. 411. AtTectarem publicamente as mulheres d~

Vida airada a sua prostituieão pelo trajar, gargalhadas'
palavras, pro~ediment!?, oU'por qualque~ ~utro modi? que
otTenda o decoro pubILco. - Penas: pnsao por 8 dIaS e
multa de 30~000. .

Art. 412. DefecaI' ou orinar em lagares publicas, fórã
das latrinas ou mictorios. ainda que á noite. - Penas:'
prisão por 21 horas e multa de 10;;000. ..

Arl. 413. Deixar que os escravos, creados, filhos e
tutelados tmnsitem pelas ruas andrajosos ou repugnante':'
mente trajados. - Pena: multa de 30;;000.

TITULO VIII
~AS INFR~CÇÕES CONTRA A VI.-\çÃO Pt;BLICA

Art. 414. Usurpar, tapar, mudar, estreitar. entu-
lhar, damnificar estradas publicas ou obras accessorias.
-Penas: prisão por 4 dias e multa de 20;'.

.Art. 415. DeIxaI' dA fazer ou de concertar com asso:':'
alho de pranchões as pontes existentes em terrenos de
dominio particular, porém de servic\.ão publica. que ti"é-,
rem extensão menor de 4m,40.-Pena: multa de 30~. '

Art.. H6. Trazer cães bra vos so.ltos pelas estradas'
ou á beira dellas.-Pena: multa de 30,.,. . ._-~.

Arl. 417. Fazer cercas vivas ou mortas em distancia.
menor. que a c.e 3m,00 de cada lado do leito das estrad~s'
ou edificar casa, rancho ou qualquer obra sem respei~ '"
essa distancia. - Pena: multa de 30;;, além do desfa
menta. ~I-

. Art. 418. Assentar pOl'teiras pesadas ou que não fo-
rem feitas de rego as, arruinal-as ou deixai-as abertas
quando estiverem em bom estado.-Pena: multa de 30<il~"

Art. 419. Fazer transitarem carros de bois com peso'
maior de 80 arrobas ou carroças com peso superior .~.
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TABELLA A
Pl'Íme:ira ordem

Na cidade.'. . . .
Nas estações e estradas.
Nas povoações

•.... _.---

". N. 1
. N.2

N.3

S 13. Da que só vender cal, mosaicos e ci-
mento. . . . ., .. 30"

~ 14, Da que só vender. bilhetes de loteria 50"S t.5. Da que só vender fructas, passaros,
animaes domesticos e peixes d'agua
salgaria. . . . . . . tO;)

S 16. Da que só vender sementes, parasitas
e orchydeas, flores, fructas e arbustos 10"

~ 17. Da que só vender aguas minerae:=;. . 8t)
S 18. Da que só vender papeis pintados,

moldurlls, quadros, tintas e v\dros. . .50~
S 19. Da que só vender papel e obJectos de

escriptorio. . . . . . . . . . 50?>
S 20. Da que só vender li vros e objectos do

S 19. . . . . . . . . . . . . 80~
S 21. 'Da que só vender brinquedos para

crianças, figu ras de ge.sso, barro ou lou-
çll,objectos de plantasla pa.ra present~s 15;')

~ 2'> Da que só vender colchoes e moveis 60~S 23: Da que só vender objectos de viagem
e montaria. . . 50;;

S 2.j., Da que só vender joias. . . . . . 300~S 25. De cada casa de confeitaria, padaria
ou refina cão . . . . . . . . , 30~

S 26. De cada éasa de modas e confecções. SOl)
S 2í. De câda um kiosque ou botequim am-

bulante . . . . . . . . . . . 25:tll,
S 28. De cada casa que vender instrumen-

tos de phvsica e cirurgia. . . . . 30'tl
S 29. De cada casa bancaria ou de penho-

res. . .. ..... 100;:;
S 30. De cada deposito de madeiras e mate-

riaes de construcção). . . . . . . 30l)
S 31. De cada Cdsa de banhos quentes ou

;. frios.. . . . . . . • . 15~
. Arl. 437. Os contriBuintes que em sous estabeleci-

. ,',.inentos venderem genero's consignados nos S S 1 a 12, do
-:;;"UI't. antecedente, pagar'üo por tQdas as taxas fixas das ta-
;~':?ellas seguintes:

.'. -~-......-

DO GOVERNO EcoNomco ~IUNICIP:l.L

TITULO I
DOS DlPOSTOS

CAPITULO I
DOS BlPOSTOS ANNUOS

SECÇÃO PRIMEIRA
SOBRE O COMMERCIO FIXO

Arl. 436. A camara municipal fica autorisada a U
recadUl' annualmente os seguintes impostos:

~ L" De cada uma 'casa de fazendas seccas
S 2.. Da cada uma Cl\sa de armarinho,

comprehendendo perfumarias. . .S 3.. Da que só vender cbapéos . . . .
~.i-" Da que só vender roupas fe~tas. . .
S 5.. Da que só vender calçado. . . . .
S 6." Da que só vender ferragens, compre-

dendu tintas, vidros e fogos artificiaes
S 7,. Da que só vender louça, crystaes, ve-

las, chá, cêra, rapé. . . . . . .
S 8.. Da que só vender generos de fora e do

paiz, por atacado ou a varejo.
~ 9.' Da que só vender molhados. .
S tO. Da que so vender sal. . . . . .
S 11. Da que só vender charutos, cigarros,

e obJectos para fumantes . . . ,
S 12. .Da que só vender arreios, obras de

trança e couro. • • • . . . • . 30~

ou encarregados da conservação das aguas, para exame
dos enc<j..namentos e torneiras.-Pena: multa de 30,,'e
privação da servidão até que cumpra o preceito. ,',

Arl. 432. Deixarem os encarregados da conserva_,
ção das aguas de, por mais de 48 horas, sortir o~ enca':
namentos a seu cargo, sem causa justa e provada.-Pena:
multa de 30,.,.

Arl. 43:3. Causar qualquer avaria em encanamen.
tos, torneiras, chafarizes e caixas de deposito, voluntà- .
riamente.-Penas: prisão por 8 dias, multa de 30~ e pa ..
gar o concerto. ., ;

ArL 434. Causal' a avaria por descuido, negligenciíl'
ou culpa.-Penas: multa de 30~ e pagal' o valor do con-"
certo.

Al'l. 4:3.). Entupir as torneiras ou t1ell[ls beber
costando os labios.-Pena: multa de 10".

PARTE TEHCEIRA
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~ns estacõ::J;' e estrúdas' . 40::)
, N. 3 Nas povóaçôcs . '. . ~ 30~

AI't. 440. 05 contribuintes que só venderem os ge-
neros con~ig'nado5 nos S~8.• e !J.' do arl. ~36 pagarão por
todas as taxas. fixas da tabella seguinte:

TABELLA D
Primeira orllem

X. 1 Xü cidado. . . 80::)
::\. .2 ::\as estações e estmdas . 70;;
1'\. 3 i\'as povoações . 60;;

Se.Jlmclaordem .
~. 1 1'\a cidacie. . . . . . 70;;
X. .2 Nas cstacõe5 e estraela:> . 60';
N. 3 Nas p)\'oaçôes.. . 50;;

Terceira ol'dem
1\'. 1 Na cidadt!. '" 60~
N. 2 Nas estnções e estradas. .)OS
N. 3 Xas pJvoações . 40;;

~. Art. H I. Os contribuintes qu'e aos g':lOeros consigna-
dos na..s tab.ella.:', accrescerem l)utt'Os dos :3~do are. ,\;3("
pagarao P;:)[' cada accrescimo as s')g'uintes quotas partes
das laxas do mesmo artigo. '
-, ~ \.. Sendo da-tabella A a5.' parte
"'~ '.~ 2.. Sen.)o da tabella B a 5.' parte
. ~ ';;.. Sendo na tabella C a 3.' pnrte
, "~ 4.' S3ndo da tabella O 111/2 parte
Art. 442. 0.5 contribuintes que venderem generos

es'pecificados nas classes de cada S cio art. 436 seIO com-
.l~télr tabella pagarão um impJ5tosobre a classe da maior
t,a:s;ae a terça pal.te sobre as demais .

., <r. A~t. 443. .Pagarão a taxa corresp:mdentc á c.lasse de
'cada paragraph'l do art. 436 os contribuintes que vende-
rem .somente part'1 dos genems qu ~ constitu'Jm essacla~e. / .
,'?.. Arl. .:Ui.' As hosp.lc1arias, hoteis. casas de pensão,
r~s~auran~.es e ct{és pagarão impostos pela tahella D.

.1 • SECÇÃO SEGUNDA
SCnnE F.\BRICAS

50~

80~
60~
50t\

1.50"
100~
80"

TABELLA B
Primeira ordem

Na cidade. . .
Nas estacões e estradas .
Nas povóações . . . .

Segnnda ordem
Na cidade . . . ". .
Na5 estações e estradas .
Nas povoações " ' .

Terceira ordem

N.l
N.2
N.3

N.l
N.2
N.3

S~glwda ordem
N. 1 Na cidade .
N. 2 Nas estacões e estradas .
N. 3 Nas povo"ações .

Terceim ordem

I
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N. 1 Na cidade. . õO;j . :;l

N.2 Nas estações e estradas . 40;'; .-,
N.3 Nas povoações 30:.1
Art. 439. Os contribuintes que em seus estabeleci-

mentos venâerem generos cOlJsignados nos pal'agraphos'
6.',7 .•,8.'.9.',10, 11, 12 e 13 pagarão por touas as taxas
fixas da tabella seguinte: .f

TABELLA C
. Primeira ordem

N. I .Na cidade. . . . . .
N. 2 .Nas estações e estradas .
N. 3 . Nas povoações.. . . .

Segunda ordem
N. 1 Na cidade. • . • . •
N. 2 Nas estações e estradas .
N. 3 Nas povoaçõe~ '. '.' •

Terceira ordem
N. l' Na cidade. . . . , .

N. 1 Na cidade. . . 60;,;
N.2 J.\'as estacões e estradas . 50~
N. 3 Nas povóações . . . . 40;;
Art. 438. Os contribuintes que em seus estabeleci-

mentos venderem generos consignados nos ~~ 1 a 5, 11 e
21 do art. 436, pagaráo por totias a;;;taxas fixas dn tabel-'
la seguinte:

, , ..•
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100;;
50;'11
50";
50;'jl
30~
50;;
20~
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14.

SOBRE VEIlICULOS

Art. 450. Cobrar--3c-ha annualmente dos vehiculos
fIue transitarem na c~dade- e povoações.
_ Sendo de conduzir pessoas:

~ 1.0 De cada bond. . . . . . . . . 30;;
~ 2.° De caJa veh icu lo de a Iuguel de {rodas 25:;
~ 3.° De cada vehiculode aluguelde2 rodas 15;;
Art. 451. De cada vehiculo de conduzir materiaes
mercadorias cobrar-se-ha annualmente:
~ 1.0 Sendo de 4 rodas. 1;');;
9 2. ° Sendo de 2 rodas. . 10:;

De cada carro funebre de qualquer
ordem. . . .. .. . 50;:1

Art, 4.52. Os vehiculos que não forem matriculados
,pagarão o çlobro das taxas acima con'signaclas :

SECÇÃO QUINTA
SOBRE PI\OFISSÕES

Arl. 453. -Cobrar-se-ha annualmente de quem
cer, com domicilio no municipio, a profissão.
, S 1.0 De cada agente -de contratos ou de

companhias anonymas. . .
9 2." De cada dentista.

, ~ 3.° De cada retratista . . . . .
9 4.° De cada leiloeiro titulado ou niio. .
~ [l." De cada pharmaceutico estabelecido.
_~ 6.° De cada comprador de café
~ 7.° De cada advogado . . . .
~ 8.0 De cada medico. .

t. - _~ 9." De cada engenheiro.. ...
,:.:S 'lO. De cada constuctor, architecto ou me-
• I. , -chanico... . .,

De cada guarda-livros. . . . . .
De ogente domiciliado de casas com-

o merciaes ou estabelecimentos de fóra.
~, .' 9 13.. De .cada barbeiro ou c<ibelleireiro,
- . - vendendo perfumarias

cinas quaesquer estabelecimentos que tenham officiaes
e aprendizes. .
, Art. 449. Se nas omcinas houver productos expostos

á .venela, pnga r<1oma i:; melade da. taxa do arl. 447, se os
produClOS forem importados.

SECÇÃO QUARTA

- ~--- -- ... ---'-.

~2,o De tecid'.'ls . . '.' • . 100
~ 3.' De fundição . . . . . - ,'. :'8~
~ 4." De carros, carroças e respectivos' .:: "

concertos.. . . . . . . . . .. ;69~
~ 5~' De licores, vinagres e .aguas milleraes '12'
~ 6.• De sabão ou velas. . . ..' . 4
~ 7.° De lavar ou concertar chílpéos ou )

de i"azel-os . . 15~
~ 8.' De fogos artiflci.~es. . . : . . .. 15:t).
S 9: De col, telhas, lIJi)los, mosaicos e ob- ,

jectos de barro. . .,3Q3
~ 10. De cortume. . . . 30~
S 11. De vassouras, espanadores e escóvas 1.Ú;)~
~ 12. De café torrado. . -; . . . : . lO;;
S 13. De cada fabl'ica niÍo especificada que

dependa de predio especial... . . 30;>
Art. H6. Se ti\'erem proc!llct')S á ve nela, pagarã

mais metade da. taxa do art. 43G S 8.°
SECÇÃO TEHCEIRA

D.\S OEFICI:BS

Art. H7~ C~)brar-se-ha annualmente ele
fiei na :

S L" De "óuriveg '; . . ... 2\);)
._De ourives vendendo tam4cm reloglOs . 30~

, .'C S' 2 <>;:- De alfaiate. ' .. , . ... .. . . ... :.15~
'::.Dea\f;liate.qlle tenha fazendas Ó' venda 6.QS:

~ 3.°' De latoeiro, funilei'ro ou ca.ldeireiro .. 305
• -' "De \atoeiro. t"unileiro ou caleleireiro r.:
- -' ; que'tenha ú venda prodllctos de im- : . ',.

c porlaé<1o. . . . • . . . . . . 60
S .L", De mÍlrceneiro. . . . . , . . . 15:;)~

De' marceneiro que tenha á venda mo-
. ,e colcbões. . . . .. . .
- 9 5.0 : De carpinteiro~ serl"11l1lf~iro,.sap(Jl?iro,

. torneiro -canteiro, marrnorlsta, tintu-
reiro, c~lchoeiro, selleiro, correeir~, .
cutileiro, annador com estabelecl-; .
mento. . . . . . . . . . . '.' 20: '
De ca.rpinteiro, ~erralheiro, .sapat~iro, . -..:;'
torneiro, canlelro, mUl'lnorlstü, tllltu- "-~
reiro co\choeiro. sel\eiro, corl'eeil'o,
cutil~iro, armador sem estabeleci-' .•
menta.. .... . 10~

~ 6.. De cada officina n,ia especificada, .: )Q~(
\ 1'1. .u8. Nesla.s [lostura's com prehende-se por;,9,~ •
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S 10. Edit1cio ou casa na cidadc SObl'C o seu
valol' locntivo 1/2./-,

SEcçAo SETOIA
SOBRE E~IPREZAS

Art. 4.55. Cobrar-se-ha annualmente de cada:
S 1.. Sociedade anooY011\ com séde no mu-

nicipio e que nlio tivl3r tim pio . 50~
S 2,. Emprei(a typogl'n;lhica. . . • . . 1Üt;
S 3.. Fornecimento de pedl'ns de cantaria. .5U,
S 4.° Ernpl'cza ele tmosporte com séde no

município . , : , . . 20;'
S 5.. Fornecimenlo cle pedra de a!venal'ia. 20"

SECçAO OITA VA
SOBllr. JOGOS E DI\'ERTnlE.'lTOõ PUBLICOS

Art. 456. Cobrar-se-ha a'lnualrnente de cada:
S. L. Casa de bilhares. . . . . . . . aO;5
S 2.° ~ilhar ürn holeis ou casas niio espe-

cli1es, por cada um. , .. ... 12::>
S 3,. Casa ddjOgOS licitos. . 1-5;)

CAPITULO II
DOS B1rOSTOS (.~in.7Itlares) E EVE.'lTU.\.ES

Art. 457. Cobrar-sc-ha:
S". ~e .cada.roz que se abater no muni-

ClpLO • • • • •• • • •
S 2.• Decada porco quesematar para venda'
S 3.. De cada cabra ou carneiro . . . .
S 4.. De cada espectiH.:ulo de quu se pllgar

cntraela : . ' .
Senelo em theatl'O . . • . .
Senelo em circo . . . . . .
De cada exbibiç<io de cosmorama
De cada exhibiçiio de animaes
De cada dia de rin'>. . . . . . .
De cada rnusica ambulante quese faça
pagar pelos ouvintes, diariamente.

9 o De cada pes~oa que vender leite pelas
. ruas e eslaçoes ; ,
Sendo em cal'gueiro, annuôlmente .
Sendo em vehiculo, além do imposto
deste . . . .
Sendo á cllbeça

15::; ,
1.5~ •
10;) ~,'
lO,.;
10tl
10;;
10:> '
10~ ~.'o
10~ ..
. 10 i') o

S 17.
S 18.
~ f 9.
S 20.
~ 21.S ,)o)~ __ o

S 23.
~ 2L
~ 2.5,
S 26.

- 396 -

Não as vendendo '.' . . .
~ I~. De caoa pa ro.c~o ou ca pe lIiio . . .
S li). De cnda eSCrIvao, excepto o de paz .
S lG. De) coda ernp!,p.gallo publico remune-

rado polo estado, provincia ou muni-
cipio . . . . . . . . .
De cada armador . . .
De cada solicitador. . . . .
De cada escrevente juramentado
De carla sacerdote . . . . ,
De cada rúntador c distribuidor
De pa !'tidor . . . ., "
De cUl'adOl' gera l . . . , . . .
De nt1nador ou concertado!' de pianosDe galvanisaclor ou pintol: . . . .
De official de ju:-;til}a ou porteiro de

auditorios . .' . .
S 27. De sachristão. .
~ 28. De canteiro ou jardineiro,
S 29. De cocheiro Oll conductor de vehi-

culos. . . . . .
S 30. De criado['ou invernista de gado:
De .20 a 50 rezes . . "
De 50 a 100 rezes. . .
De 100 l'ezes pa,ra cima.

',~ECÇAO SEXTA
_.SOBRE PREDIOS

Art. 454. Cobràr~se~h'a ,unnualrnente de cada:
SI.. Melro corrente de tCrI'eno sem ed it1-

cio em ponto sobranceiro ás ruas c
pracas. . ... : . . . . . . . .

S 2.. Pasto de aluguel até 2 kilometros na
cidade e povoações. . .

f; 3 ° Moinho até 3,kilolUctros da cidade.~ 4:. Rancho de tropas., . .
~ 5.° Eng-enho de serrar m::ldeira. .
~ 6.. Engenho de moer'canna' movido por

agua ou a vapor. . . . . .
S 7.. Engenho de moer canna movido por

animaes . " . . . . . . .
S 8.°. Machinismo de benerIciar café.
Se preparar café alheio. . . . .'
sé fo~ simples engenho. . . . '. .
S 9.° Cocheira 00 casa de alugar ou trarar ,0_.

animaes .••• _ . ,.201;Y
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Posturas mun.icipaes de

JUIZ DE FO'RA -

/
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Modelos annexos ás

Obsel'vação

,
.-i

1(. 14.

Os modelos ns. 1 a tú. referentes a lançamentos, su-
bordinam-se ao ~ 3.° 00 nrt. 16.

O modelo n. 11 (curracs de concelho) aos arts. IH
e t.i8.

O modelo n. 12 aos arts. 26 ~ .5.' e 210.
Os modelos ns. 13 ao al'L li.!'
O modelo n. 14 ao nrt. 231.
O « (.( 15 ao art. .186.
O « « 15 A. ao art, 231.
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BI~lU~;:-;CI.\

S. Fl:nneisco

DE

~---------- .~--

I)E

~m~~~1"t""'5-~;:t:i
~Ji"", ,ç.••.' .n.;",'
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SE T1,~1 E5T'\-
BEI.EGDm:no

.;.

;\OMI>

SElllE A. 1~II'O:;TOS. sonHE TA UELL'\S
I

LuigiMezzolil Sim
Fl'aoeisco Hi-
beiro

José Braga

'I..Jançal1.1.81Tto de in1,postos

Lançan1.en,to de irnpostos

SEHIE 1). DII'OSTOS llA :~.' SECÇ,\O T1T. ) I'AHTE 3.' COI). POSTo

<....t .

1':~l'gl;I~: 1)1'; OFFICINA,

LaLoeiro
"Alfaiate

Modelo n. 4.

-
II ~ .. \

. ':'l ", ACCIIEscnl03

1 --~- ;\o~ms ou FIIlMAS 1.0C.\I, OllflEM IIESID"NCIA ' m~ CI,'\SSES QU.\ NTU:U... '".••• -<:>
AII1'. ( )

I
~.s:....:: ,

,. -
\

.-:..1. Silva CUl'n(:il'O& C.' EsLílÇ;io \.' 50cego. 5aríll1dy 13, 11 107t\GOO
.. : A. Bíll'l'eLo .'li SiÍ l'ovoaçiÍo 2.• 5i1rnndy Nãolern GO~OOO

n. .JoíÍo Braz EsLaves I'oyonçúo 3.' SUl'unuy , Núo Lem 30;;1000
I
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Modelo n. o

, '~

~tJCl~\~nn'
nE

'Lançal~ento de 'in.1.postos

SEnlE F. IMPOSTOS SOlHlE PHOFISSÕES. SECÇ,\O 4.4 UI. I PAllTE 3.4
"'':lo',..,.

1'1l0FlSSÃO

Medico
Purocho
I1ctralisla
Invernista

NO~IES

Or. Joaquim Pedro'
Padrc ;\Ianocl dos Anjos
Albcl'lo Marqucs
.~osé Miguel

IlESIOENCIA

Rozario
«
«
«

In~-

NUmtRO DE IlEZI,S
SI> É CRIAOOIl ou

L'lV~;IlNlSTA

50 a 100

QUANTUlIl

20;';\000
15~000
20;';\000
.10~000

'"E--

"'"-.:
""

/

r
r

.' ,
I',I
\'

,;I
. C'l
'0
, ..,.

LançaiJ.1.el1.to ele il1.1.1')ostos

, ,
SEIIIE U. I.\II'OSTOS DO A 111'. TIT I. 31.4 I'AnTE DO COD. DE POSTUII"S

NOMr;S ./ /lESIDENr.IA I "'~~"'"'''''' ./. LOCAL QUANTml

I I \ .•...' ,
- -

rel'cira Sampaio & COlllp.' Cidadc 2 c 4 Povoaçüo 86~666
I Joaquim Alvcs Branco .... 3,5,11, 1.4 j

106~(j66(I
'(Uenlo & Camargos ....... « 1 e 2 'I 103~333,

" ,
"57"

<,
. !
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MODELO N. 7.

:,) J)

~~afxi;'ttl~l ,~lJC,~,,11;ei.t~)1}

w,t;
-(

'">:
::

aluguelCarro de
Carroça
Bailei
Carroça

«
Ciclade

"'""'" ,-, "m""",."""",." I' """""çõ>o,--1-----

I

I« ..••.
S. FrancIsco

""o~
I ti

-

e;j e;j

I I'1::l~

cu .~ NOMI';~ •...

I~ê ~< ~

1 ~lunocl ,\nlonio
..;. /I 2 Fr'uncisco Bor!lcs- 3 Miguel de 011veim

'" .10;10 de Almeilla

"

Im .~
Lançan1.en,to ele jlnl:)ostos

'...
c~

SEHIE c, 1~II'OSTOS DA 2,' 5ECÇ;\0 TIT. I 3 .• PAliTE DO COO. DE 1'05TUI\.\5

I
I ,

-
I SE T1m PRODUCTOS

g,PECm DA F'\ nRICA Nmm ou FIRMA . RESlIlENGIA • ' , Á'YllNDA POR YA- QUA:'iTUM

I I REJO
11'

I . I ,

Tecidos iIlorl'iL & Comp.' L Cidade Nilo 100~OOO .
-

~XSObl'inhoI SaMo « I Sim GOil\OOO

./
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I
I
I
i
I
I
; ,\o J
I J

i ""I
I

I .:
! ;

I .
'.

\,

c\Jo tivas de Data'da ma-
f('jei,:ão tanp

Admissào

lecolh idas , Iü de junhol
dem " .. « « "
dem duas Doentes tres

l
, « «

'dem'., )Jorrerarn depois

: II J

I:

3000

, ,\

I '

Francisco Gomes Xavier . ~ 6.000
Procopio de Azambllja 50 1.600
.10<10 Antonio da Sill'a. 5:3 2.000
Gregorio Tei:<eira da Costa/55, 800

I I I

~fODELO 1i 13

,
I

i,-,

I,
, I
I

~-=-II~lor.lde apre.1 --- HL.i.O
senta~'jo .

Signae,: I Pr(.pr:etario ou condlldor N. Imposto lJespeza

I

~IJ.rca z 8.-10' m
"arc.\ verill~IILt no pé 12 m
Códe na orelha () "
Pintada, 11.40' cc

Do IiV 1\1 cIo mattldo ueo geral e das foIhas dos me tadouros dos clistrictos

Especie

Rois
Carneiro
~arcos
Cabras

Ql;,IYCl.
D,IDE

Tres
Quatro
Cinco
Duas

.I



Patente n.

, :u~''''''O" mo"'1 """ Io:"": '...
\

1:,

. ;'

,

Da/a da extracçtio

/lesidel/cin

Paten.te lI..

FACULDADE IH 1',\TE'iTE

80 UlUla dos impostos pa[os

Nome 011 (Irma d') CI)I/c('s$iol/Ilrio

( ARU,\.S Ulll'l~ni,\.IES

/. "-

CamÜJra'Municipal do Juiz de 1,'orlL

~
~
~
'5
~
~

::)

imposLos
~

Dcs[J8za da pa-
lell Le
TOLal

O secreLario
N .

Nome ou firmO! do cOllceSSiOll(l/'io

/lesiJcnGÍCl

]j'aculdade da l;a-
tente

QuanLiLaLivo gorai dos
~.

"

..•.

-..

/
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Impostos sobre aguardente
( A rt. 481 cod. de post.)

10 pipas 100;'000
6 pipas 60;:;000

I LOTAÇÃO Qltantltmi

15 A

de impostos

HESIDEXCI.\

'.

Cidade
ParalJybuna

lancamento•

1.'

VE:'I'DEDOH

.Moclelo n:

de
LOTAÇÃO

QUALI-
DADE

N. DA ~IA-
THICULA

I

I
I

\
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MODELOn.9.
~lelnsittr

DE
LANÇA:\l:E2';rro DE Il\-U:~O.srros

SE/lIE H - I.\lPOSros SOBRE EMPREZAS (S~Cç:\O 7.•
TITULO l, PAUTE 3.' CODIGO DE PO.srUH:l.S) .

..:T """" '''.''''",Z.' I"", "' '"'' '" "'Orc"" Q'n;'''1
'Fornecimento de pe- Vicente Ililteti Cidade 2U~UÕÜdl'ilS de Cantaria

De tr[l[]SpOrle Joüo Brigido Alves « 20;';\000
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T~m t:Onlralo com F., morador em, ••••.• , em 15 do. •.•... tle 188... ; pelo lempo do ..... e pl'e~o de
O secretario, F. . .

J)oa![eSlalluquepassou F .... arn .•.• de .••. de 183 ... consla .•.••... O secl'elario, F.
Co ItlOnllllJO ou' processo de inrrac~;io do ar!..,. tias pOSlUI'.IS, em ••. do ••. tio 188 ... O socl'olario, F.

-.
Ic.I t'iOME I NATlJlL\I.I'/ 1I1LlAÇ~IESTAUO OCClJl'Açiol I C.\IIACTE'/ I . ~UADI( 1l0)llCILI0 IIES (,1Il- 1I.\'f.\ Observações%:

SICOS---
I Francisco Josê'Ponle NOV.l Autonio Pereira 23 annos Casado Cosinhei 1'0 !lua Direita Cór, elc. 12 de ou-

lulll'o do
1887 Apresenlou

Ines documon.
los.
Pagou de

ernolumenios,
" Alc. conformo
F ) o lalão n.
F; ~ r\ssignalul'a 110 socl'elario, do creado. de sou pai, lulor. lleceheu a ca-

I F. conjuges ou palrono. dllmola n.
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A YERBAÇÕES
--------,-----

Produ-)
eto do.
leilão

I (.-\de;peza dtr sahida é de edita!j.
.W$OOO .-\ reGlamao te n;i.o r[ltlz pag-ar as despez

Remettlda a coo ta ao procurador,

T-~
.---_ •• • • .1 Tol I

í ESlaJaj I a
En t ra.: e sus-13ah iJa,

da I teuto

5$(0) 2$000 1,$1IJO ;3
:2$000 $ 3S:?OO
3$600 S 5$100

. ....

1-',

. :.'I :"-;~~:Y?'~'~.:.r:,~-:..;...,:~~_::~;~~:",.<~;~~~~;~.~';.;':~-'<~?:~.;~':' .-:~.:'..:'.... ~;.
\ ,

~IOdO Jal--DESPF.ZAS
sahiJa

Junho
Junho
Agosto

DO

Q:llterio )[,~irelles 188,
1lari:l da S0Iedad.) [.38-:
clut01lio Perot3 188,

Ourral do concelho do districto de ....

.:,,: .~.:..' .•.• ;, .....-

" ..

~~t}!_,..;-~>.';":,~;~:?!0;7~'P;~:'Tf:".:">.:,:~'.C<::';- ::'~,~'.':~~;;';- :~:"',( :>....,:'.-.::

....... FOLHA

ISigrLl~S. nlJ.rCJS
tamanho

I

',~ :.~.~. :. "~.~.~'" •• R

I
I

I

. ' .. "'.
-" "':/ ....: ~..> .

I
[;peeie I Cór

I
Cavallo PeJ['ez
Porco; Pretos
Cabritos 1Ialh.\dos

I

I I
I



N.Iodelo 1'1. i2

]~scripturay(J)o dos cemi terias '.

,4#,

"

.,',

Alle~ladol
do intlig~n-
cia rio OI'.
Jacob. (.\r-!
chivado).

:".~~'~~_:,

I'IIIM.\ 110
ATrEs'r A 110 IA 'I:erõações
DE 01l1T0

\

ilHA 1),\ 1:'iIlUM.\çÃn

17 ue Seternhro de 188711)1' • .Jacoh.

•..

t'

:'iOME !lu FI:'l.\DO

C 1\1'(. 2(; ~ ,r e 2'1()

1'.\(;A)IF::'lTO F:
l({J)JEIIO no TA"

I.Ão

G ra tis. por ir)(J j.
genle IJQsé Higmaliào.

Com IIJ 11 1115 annos

255 120 annoslDe familia IIOOSOO:J--n. 321lManoel I'rancisco.114de 5elellJhrotlc 1887/Dr. Freitas
Ilenrir/nes.2.')ü

I Io ••.
C:W~
~ :; ~ I 1'11.\50 I QU.\I,IDAllE
~Q~
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,-
Para deposilrit' mercadorias ou male-

'riaes nas ruus e passeiôs. ainda que
por horas. . . '. . . . ., 5~
Para fazer 4uaesquer excavações no
perimelro ria cidade, povoações e êS-
lI'adas. . . . . . . . . 2;;

7 Para malar porcos. cabras e carneiros
fó rados maladouros. . . . . . . 5~
Para ler cemiterio parlicular 50;;
Para ler cües em quinlaes. . 5~
Para ter cocheira particular. tO"

CAPITULO III
DA ARREC1D1Çio DE IMPOSTOS A~NUOS

Art 4.58.- As relações que deve o secreta ['ia enlrega r
a todos 0-::; fiscaes e agenles fiscaes alé 1.5 de setembro ue
cada anno lerilo a formula elos modelos ns. .

. Arl. 459. No dia t:) de setembró devem os fiscaes e
n'enles fiscaes comparecer ás lO !tol'as' da manhil 11a
~cretal'ia ela camam pal'a receberem do presidenle as

'nslrucções necessarias para o acertado desempenho dos /
aétos preliminares do lançamenlo e receberem a quanli-
(lade sufllcienle de folhas.

Arl. 460. Os fiscaos e agentes fiscaes que sem moli.
o' provado e participa'çãu previa deixarem de compare-',

r serilo mullados em 30~000 e suspensos até que .s~
uslifiquem. -, ' ','~- . - '"

. Art. 461. Munidos das relações, os fiscaes e agentes -
lscaes correrão seus districlos até 2;) ele outubro, lan-
cando nella~ segundo as respectivas classes, um por um,
LOUOS os contribuintes, com as precisas individuações .
. " ~.Ar. 462. 50 algum contribuinle nfio franqueaI' aos
fist:aes e agentes fiscaes seu estabelecimento, para os
p.xames necessat'ios ao lançamento, seri!. lançado, c-aso
seja commerciante na primeir~ ordem .da tabel.La A.; se
::)~.;tratar'de qualquer outro tltulo de lrnpoiito, sera Lan-
çãdo na mnior laxa relativa a esse titulo ..

_ Art. 463. Por cada contribuinte que não for,lançado
lcará o respeclivo fiscal ou agente fiscal sujeito á mnlta
(je'30~ e a 8 dias de prisão, se houver malversação.
\"Art. 464. O procurador poderà enlregar folhas de
lançamenlo a quaesquer pessoas dos disll:ietos' para que,.
por ellas urna vez vencidas verifique-se o,acerlo e gene-

. l'Ulidade-de lancamenlos.
:t ••.• - . •

\'
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ArL. 465: ,Aij-,.In (/ue 'O contribuin'te' 'lenh~~'isbn
n~rri,p'or isso deixará de ser lan'çado atéqué requeÍr
sua eliminação. . , '.

'Art 466. Do (lia 25 a 30 de outubro devem os fis"Ca
e agentes fiscaes entregar ao procurador as relações d
Jançumento devidamente prornptas, ' _ ~

Art. 467. Se até 30 de outubro algum fiscal ou"agen_
te fiscal não tiver feito a entl'ega, o procurador dar.á"im
medialamente conhecimento á camara POI' seu pre!)idén
te, o qual ordenará que um dos fiscaes da cidade ."vá'ao
districto', proceder ao respectivo'serviço, levando aó .fai-

I toso OffiCIOde suspensão que sortirá seus elfeilos~ àt
que este apresente motivo que justifique sua falta." .'

Ar!. 468. Recebidas as relações, o procurador as
conferirá, examinará e corrigirá, confrontando-as'có
registro gel'al 'do lançamento, conforme o' macielo n~.' ,6
até 2.) de novembro o entregal'áao secretario, que até'.,3Ó
do mesmo mez fnrá o l'espectiva registro' em caderneta
apl'Opriada,'segundo C? modelo n: ' , ',; 'i; ,

Art. 469.. O presIdente fara obsel'var CO,II torlo
rigor' os prazos e a boa ordem do serviço de lançaménio
impondo penas imrnediatas aos empregados mal versos óu
negligentes. ' , , ',;: ~

Art. 4i0. ,Até':; de deze'mbro o secretario fará "pu-
blicar editilés convidando os municipes para o 'exame

~'de'seti.irespectivos lrin'carrientos,'al1m de que até '2" ;~a
deZembro~:sob:pena'do'não mJis'serem ouvidos/_'!) _
sen!em su~'sr~clá ma'ções' ~o'preside~te, ~squ~es "d~_Vtel!l
ser,acompan~!1d~scde documento ou Justlficaçao cOIlLSl
tação' do' respectivo fiscal ou agente fiscal e entregues'ao
secretario:' "," ", , " I

i
;

Art. 471. !'Fmdo o' prazo marcado no a l'l. antece-
dente, o secret'ario remelterá' todas as reclamações';a
presidente,'que as 'deCidirá POI''despacho até 1.° de ja,nf,iWo.
' 'Art. 472. IAs decisões" do presid'.Jnte 'que alterare
o registl'o serão neHe averbadas, ".•

• • :OJ-- •.• :"

"CAPITULO -IV
r •••••

DOPAGÁMENTOoqs DrPOSTOS
.Art' 'Ú3. ' Os editaes a que se refere o art.."47ô".com-,

prehenderãoa integra dos arl5 desta postura: :
- •. " - '. •• ~I ..,' T4.~ •••,?.•' :. ,Art.,':n 4.' 'Os' contrIbuintes de impostos anni.iós ,sao

obrigados a pagai-os áliocca do cofre municipal~!'rio;'ês-
, criptorio do procurador, das 10 horas da manhã ás 3...:é1a

l' •• ' '-larde 90S dias t até 3( de janeiro de cada an'no,' ,'exce'pl,o
:~' , ~

'" J;

'N' I' -' ~25 - ,F•• ,'t,

s"de' impo~tQ5~~bre p['odios que 'p0derllO pagar alé ()dia
u!Limode fevereu'o. . '." _ . .-
y:' Art. 475. O contnbulOte que nao cumpnr o preceito
aO,art. anteceden.te, paf\a!'á mais 50 "I. s')bre a taxa do
'imposto a que estiver sUJeito. ..'

Ar!.--4i6. Nenhum pagamento ser~ feito sem que .se
cobrem os talões e sem que s~ extraIa na. secretal'la,
\]entro de ;) dias da data dos taloes, a respectiva patente,
.sob pena de multa de 30;';000. _ .

Art. 477. Havel'Úcadernetas de taloes das seguID-
.tes series: . .

S unico. Serie ... A- Impostos so~re .tabellas.
Serie ... R-Impostos da secção pl'lmelra. Cap I,.
TiL I. Part. terceil'a -sem tabella completa

Serie ... C-Impostos da secção segunda. Capo L
Til. I. Parte terceira

Sel'ie O-Impostos da secção terceira! ide~ iJem.
Serie E-Impostos da sec(;~o qu.arta,ylem.luem.
Serie F-Impostos da secçao qUlIlta,.ldem ~dem.
Serie G-Imposlos da secção sex!a, Ide!? Idem,
SI~rie H 11 I-Impostos das secçoes setlma e Oitava,

idem idem. ,
Serie J-Imostos do capo lI, Tit. L Pal'te terceira.
Serie K-'\!ultas de qua,lquer ordem~ _ .; I

Serie, .. L-Pennas d'aguac outras rendas da Car}lar~.'
" .Art. 478 'Se algumafolba ,de talão deyel"ser lO~ll-'"

,lisada, permanecerá na caderop.~a coro a quota do motivo
oe'sua nihilidade; se já estiver sep~rada da caderne,la,
deverá ser collada no logar respectl vo;' ',. - '. ',' !"

- ", ,Art. 4i9.' No dia do encerramento' dos prazos do p~-"
gaíllento de impostos, o procurador leval'á ~ secretarIa .
da 'camara as series de talões relativas aos 'Impo~tos do
prá'zo findo e o secretario l'ançará no verso da' ultima 1'0-
lh~ ~orrespondente ao talão ext~ahirlo a nota d~ encerra-
mento e somma total das quantIas. arrecadadas, .' " "~
, " Art. 4.80. Os impostos sobre matança de gado serao
pÍlO'ospelo modo determin~do nos arts.; . ': .
. o,'Art. '481. Os impostos sobre aguardente' sera~ co-
brallôs á' razão de iO~OOO pôr pipa e a SUI\arrecadaçao se
fará dO,mesmo modo que a dos Impostos ~nnuos,' - , _
, r.Ar,t: 482... Os impostos eVL!nt1.!aese slOg?lares serao'
P~g9~,à.Ql;lalq1;1er:tem Pl) .e, s,e nao ,o,forem "esponta~~a- -
",menté'ou-medlante advertencla dos fIscaes e ag,entes us-
aês" sé'rãoelevados a mais 50°/0 sobre a respectiva taxa.

... - ~.L;;.~~~:~~'/ - -
.TONO:\i~'~ÚTE t:a
"i1'::,J:.,\, •
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Ficam revogadas as dispos,ições em co ll-

\ .. -

-

:l '. DISP.DSIÇÕES FINAES

. . Arl. 4%. A camara, para cobranca judicial das di-
~vid?s acU va?, impostos e multas, usará do processo. exe-
CutiVO nas dIversas alçadas. .
• ' ..Arl. 496. Só se consideram rendas rnunicipaes
aquellas que provierem de impostos. multas e economia
ae~seus bens e só sobre estas fa.r-se-ha dcducção ele por-
qentagem aos empregados muoIcipaes. -
~ . ;\rl. 497. A escr'ipturaciiol1nanceira da carnara se

.J~rá .conforme o methodo cstabelecido nas leis provin-
CIaes. '<. : (Arl. 498.
traria'.

!J.~'

.. _ S 3_.° Ter em logar patente tabellu de preços: de "tll-
moÇO, JUntaI' c dormida para patrões e emprcgoados, ru-
l,;ào para os animaes e de outros objectos que costumem
fornecer aos viandantes. '

S 4." Pagar a multa ele 30;;000 por cada falta.
~ Arl. 492. :.\'ão se concederá patente a invemistas
sem qu.e se obriguem por termo a marcar suas criações
no queixo .

Arl. 4()3. Será im posta a pena de prisão por S dias a
tod0.aquelle contribuinte:que, sem tirar patente no prazo,
co.ntlnuar no exercicio ele suas operações e que dellas

" sejam dependentes.
, C'\PITULOVI

D.\S ISE~ÇÕES

Arl. 49.1. Ficam- isentos dos impostos detel'rnina-
dos nessas posturas:

.- . ~ 1.0 O~ invernistas que por outro titulo pagarem
, Ilnpostos eq!11valentes aos que lhes são taxados.

S 2.° Os vehiculos que só conduzirem gencros das
" fazendas p:lra o mercado municipal. '

~ 3." :\5 typographias que ec1itarerll jomaes.
S.\," OS espectaculos em beneficio de alguma insti-

'lUição pia do municipio.
S 5.. 0.-; aprendizes de qualquer profissão, bem

como os empregados de industriaes que não perceberem
"ordenado superior a 40~OOOmensaes .
. :'. S 6.° _ Aquelles que tiverem engenho de canna e de
'café só pagarão o impostÇ> por este, ficando isentos dos
.. daquelle. . I

CAPITULO VII

CAPITULO V

,- -:.., 426 - .

Art. '483. No dia 1.0 ele julho de cada an~o 9 'seHQl~-
rio levantará do re"'istro a relação de contribuintes .~u
ainda não tiverem °satisfeito os impostos e o procuràdor
'procederájudicialment~ á ~especti~a cobra.nç.a. ;,.'

Arl. 4S.i, Os contl'lbuIntes de I~posto~ sIngulares e
eventu-aes que não os pagar~f!l imrnedi~tamente á adv~r:'
tencia serão cobrados judIcIalmente. ll1staurando-se.:~
instancia dentro de 48 horas, devendo os agentes I~Un!~l-:

. paes testemunhar o motivo do imposto e a negatIva: ~o
contribuinte. . :/-:' .
, Art. 485.' Os talões, livros e folhas do ~ervlço .d~ ar-

recadação de impostos, uma vez findos, serao archlvad.9~
chronologicamente.

D.\S P.\ TEXTF.S

. Arl. 486. Serão extruhidas patentes sempre
imposto não for devido 'a titulo de licença. -
. Arl. 487. _ Não se conc_ederá patente para c7mme~-
cio em estradas sem quc o lln~etrant~ apresente l,OUS at-.,
testados de pessoas ielonea? rios arredores_do local, ab? 7

nando sua aptidão e moralIdade.. . .. '
Art. 488. Não ::ie concedera Igualmente pate~!~

~-:'-. para fabricar sabão, velas e fogos, objectos de barr9,
I.~. ~sem que o,impetrante se compI'o~nella a re!l!0vcr, den~r,o
_,_~ do prazp da le!,.para _f~l'a~o pel'l~etro da Cidade e pqvo
',' " ações os seus estabeleCImentos. - _ .' -' J'''

, . Art.' 489.-,'Igualmente nãose ~oncederápatente pa"
ve~lÍculos que não estiverem matnl.:ulado~. .

.Arl. 490. Tambem não se concedera patente p~r
estabelecimentos de commercio em estrada::i, travesSla~
ou predios rusticos, sem que o impetrante ~ague ü; taXait.
fixa de 150;'jl000,além dos ir:npostos a que for obnga ,q
pelo seu genero de commerclO. . '.-
. Arl. 491. Igualmente não I se concc.derá p.lt~nte. s

para !loteis e hospedarias sein que se obl'lguem os u,llpe
- .trantes por termo a: ,'. . . '\9 I." Ter livros propnos em que ~e escrrpturem da
tas de entradas e sabidas de passageIros, se.us nor~.~~s, i
profissão e destino... . '. '. _ - >." •-. 9 2.". Enviarás autondades_ pollclaes a r:elaçao,.,se~
manal da frequencia de seus boteIS c hQspedarlUs~c~(n lIJ...•
,dicacão das pessoas que occultarem nome ou de:;tlOO ou
daqúelles que, send~ descànhe~idos'ou suspeitos, ?~Ilas.
se demorem por-mms de tres dIas, sendo quc nesse:; caso~

, ultimas deve ser immediata a communieação. ' '~'"
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RESOLUÇÃO N. 35t2--DE 5 DE OUTUBRO DE t88i
Àutol'isa a camara municipal de S. José de Além Parahyna a co••

bral' diversos imp(\~tos em seu municipio.

O Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da
provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes. que a assemblén legislativa provincial, sobre
'propostn da camara municipal de S. José d'Além Para-
hyba, decretou a resolução seguinte:

Art. 1.0 E' a carnara municipal de S. José tl'Alérn
Parahyba autorisada a cobrar os seguintes impostos an-
nualmente :

r: De cada casa lle pensão de dar comida, sem ter
" hotel, 25,,000.

11. De cada retratista a oleo, 40t;iOOO.
_ lU. De cada agente de eafé ou qualquer outro ge-

nero, 50;';000.
IV. De cada vendedor ele aguardente, sem casa de

negocio aberta, 30;5000.
V. D'J cada empreiteiro, qualquer que seja a obra,

50"OQO. - .
VI. De cada pessoa que compl'al' café nas estações

.. de estrada de ferro ou em outl'lIS localidades, sem que
tenha casa de negocio aberta para tal fim exclusi va-
mente, 100;';000. -

VII. De cada pessoa indistinctamente, salvo quando
reconhecidamente pobre, para creação e sustentação de
.escolas primarias de ambos os sexos no municipio, 1;:1000.

. ArL. 2.° Revogam-se ,as disposiçõern em contr:lrio.
w. Mando, portanto, a toelas as autoridades a quem o
. _conhecimento e execução da referida resolução perten-
. cer, que a cumpram e fa~:élm cumprir tão Inteiramente
>como nella se contém. O secretario desta provin~ia a
. ,'. faça imprimir, publicar e cOl'rer. Dada no palacio da
<.'pr'esidenr,ia da provincia de Minas Geraes, aos cinco dias
.... do mez de outubro do Anno do Nascimento de Nosso Se-
~ -'nhor Jesus Christo de mil oitocen tos e oiten ta e sete, sexa-
",ge~inio sexto da Independenc~a c do In'ipel'io.

LUIZ EUGESIO HORTA BARBOSA

':'_ Seltada e publicada nesta secretaria aos 10 de de-
_,.'zembro de 188i. •
;, 'é. ,'. \ . O secretario:

Francisco Isidoro lJarbo;;a Lage. ..
:~-..:
.~-:;'
•.• :"'t~'";'



O secreta rio,
Franci.çco !,icloro . Barbosa ia]B

.,_."- ../
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PARTE PRlNIEIllA FOLHA N,15

RESOLUÇAO N. 3.)t3-0E 5 DE OUTUf3RO DE 1887

Approva as alterações feil:ls 110 coúigo de poslurás da camar<l mu-
nicipal de Suassuhy .

., O Or. Luiz Eugenio Horta Barbosíl, presidente da
.,.provincia cte~Iinas Gerue,,: Faço saht3I' o todos os seus
..habitantes, que a assembléa legislativa provincial, sobre
.'proposta da COlOara municipal de Suassuhy, uecretou a
>resolução sen-uinte:
• tÜt. ullicoo. Sno a~)provJdas as alterações feitas no
,. codigo de posturas' da cumura municipal da ciunde de
'0 Suossnhy, que a esta resolução acompanham; revogadas
" as disposições'em contrario. .

MéHldu,~portanLo, a todas as autont1aL!es a qUP.1l1 o
<~ conhecimento e execuç<io da refe rida -re"ol uç;io pel ten.-
,cer, quê a cumpram e fuçam cumprir tão inttliramente
~'como nella se contém, O secl'etario nesta provincia a
.' faça imprimir" publicar e cnrrcr, Dada no palacio .da
oi.preside1cia da provincia de Minas Gel'aes, uos cinCO dias
~'do mez de ouLllbl'O do Ann!) do Nn"cilllento de Nosso
. 'Senhor Jesus ChrisLo de mil oit,)eenLns e oitentn e sete,"
~ex:agesimo sexto da Independencia e do Imperio.

LUIZ EUGE:\'IO HonTA B.\nllOSA.

.. Sella:la e publicada nesta sf'lcretaqa aos 'lO de de-
zembl'o de 1887.

:•....•... ,
"''":'::Art.- 1.0 Os al'ls. 22, :;6, e H!), e 05 S~6.°, 7.° e 8.° do
art~~06. os S3 1.0, 1:~ °,16 ° e 19.0 doart. 209 dn resoluç;jo
D..3401 de 22 de julho rle 1886. annexl) - A - que contem

;<:~ocoMigo de posturas da ca.mara municipal da cidade c:Ie
";';<oSuassuhy, ficam alterados.e moLlil1cados pela seguinte
~fórma : -



, '

S 20'

S 3.'

6 art 22 fica r~digido e inLerpretl\do p~l fi
ma seguinte: - Nas frentes das' ruas, largos
praças da cidaue e povações, primitivamen
não se poderá etlillcar ca:;as ou t;dificio.s, m
ros e cercas de achas de brauna sem liceo
e alinbameot0: multa de 10~000, . _..
Fica, portallto, isento do imposto de licem;

(}alinhamento a reecUlcaç<1o da obra, que fo
reconstruida na mesma localidade de 'S-ô
sem altemção de dimen,~ii.o e direcl;ão de a11
nhamentoo .
O art. :~6Oca r~digido e i~terp~et'ldo, peloil:for.
ma seguinte: - Os prOp['letan,)s, seus.Jnqui
linos ou quern SUilS vezes Ozer, sel'lio obriga
dos, quando expedidos avisos por editaes ó
Oscaes, a fazor limpaI' o maLto, 'capilp e
mais entulhos da" runs pertencentes .',su
testada:,;, e bcm assi rn pl'estn rcm li U xiUorqu
não. excedi\ a 2;;000, fluando a camara nã
possa fawl-o, para que sejd bem con.servád.
o c:alçnmento de p'Jdras das respectIvas te::>
tacias, no caso de hi1vel-o: lllulta de I);lP.OO
10;;\000, para scre;n applicaclos n~ promp~i.:"
caçüo do scrviço, que pr::[o qual o 100ractor fo
multado. ':j'~ ~.
Nas povoações da cidade e mynicipio,- q

entendicto p~r teSl.a~!a a extensa9 d!).t~ITen
pel'tenr,entf) a propnedade e ma IS 'a 'l~lClu
da lar'J'ura da rUi\, qunndo esta confinar c
,ol!trosopl'Oprietarios, e toda a larguradarme
ma rua quando confinaI' com os, lar.go
praças.. .. ... l~~.
O arl. 14<) fica redigido e Interpretarln'
fOI'ma. seguinte: -:- Onde diz: - duas vuz..e~l
anno-uca reduzido a uma vez por an!lo, ..
nns mezes de setembro a outubro -\e.;qr.r
diz: - multa de eincoenta mil réi~ e",o).I •
na reincidencia - fica reduzida. a mult.ª .
vinte mil r$iso o ', ..
OS S3 6.', 7o' e 8.' d,l) a rt. 206 ~cam red~glll
interpretiluos pela forma seguInte: .. '
. ~ G.o Df'Jcnda Cilrret<io ou carro qe,
qlietr'ansitar pelas ruas da cidade ,c9J~~8.fi
!la o imposto annual de 6,,000 por cau;e!ao
4:>000 por carro: p:agos pelos. seu:?. do~qs,.
'por quem suas vezes fizer, nas r,u~~ tcp.!çp
pela camara. .
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S 70' Os ca I'l'etões ou CaITOS de mesa tri-
butados pelos impostos annuacs serão nume-
rados e nos talões ri?, conhecimento de paga.
menta dos respectivos imp::>stos ser,í dedara-
do o numel'O correspondente de cada numero
de car;-etão ou carro.
S 8.' Se houver mais de um carretüo ou

carro de mesa, pertencente ao mesmo dono
d!)s carl'Os jil tributados annunlrnente, cobrar-
se-ha mniso imposto de 2;>000 de cada um
car,ro q.ue !lCC!'CScer, pagos por seu proprie-
tarto. ,FIca Intel['ümente derl'ogada il redacçáo
da ultIma parte deste S S', que diz: - « Nilo
sendo sujeitos á taxa senüo depois que forem
as ruas calçadas pela camara, como tambem
senio isentos os que transitarem pelas mas
nüo calçadas. ))
Os sâ /.', 13,', 16.' e 19." do arl. 209 ficam in-
ter'prelados pela forrna da seguinte rec!acção:
~ 1.' De licença para rnascalcaç,iO, conjun-

cta ou se pa rada men te. dc fazendas secras
chapé<?s, calçados, roupas fi~i1as e nbjectos dI;
ar'marInho, senelo mascate de fora do munici-
pio pap-ar:á 30;:; e sendo mascate do municipio
pagnra somente 20;;, QUi1~.lo qUllesquer cios
mascates procumrern meIOs ou subterfugios
pam burlarem a arrc?adaçiid, licarão sujeitos
a pagaI' o dobro dos Impostos,-
S 1~.' 'De licença para edificar-se casas ou

CdII1CIOS,muros, ou cercas do achas de braú-
na, 2;5000.
, S m.' De ~a!l~ be~ta brava, cavallos e pol-
~ros cle munlclpl~ diverso, que pal'a este seja
Importado e vendIdo, cobrar-se-ha o imposto
• de I~OOO de cada um que vender', pagos por
sells donos ou encal'regados s:}us. Os donos
ou oncarl'Cgados sous, dos animaes acima
d?c.1a,rados, que com elles entrando neste mu-
nlClpl? para os v~ncler, procurarem, por meios
ma IICIOSO?, desvlíll' d irecções, ou procu ra-
reIO soph)smas Cflm o fim de burla ('em o etre-
tivo pagamento de imp06to respectivo pa''''a-
1'50 a multa do imposto' dobrado. ' o



..
S 11).° De ,cada carro ou carretão, não s

jeito á taxa annual, que transitar pelas 'rUa
da eidade"cobrar-se-ha o imposto de 200~rél
pela 1.' entrada de cada' dia: ficando, 'seI
em~ito as palavras: (( depois de calçado,
ruas. » . •
Ficam iStlntos ~o imposto os carr?s 'OU:c3r

reLõe;;; que transltar~nt as ruas da Cidade con
duzindo madeiras ou outros mate['ines ,(com
,donativos) concedidos ás obras religiosas
bem ~lssill1 o carl'o d~ mesa e ca.rrt;!tão, 'gU
transitar a3 ruas da Cidade condUZIndo 'ei:cl
sivamente lenha e outros misteres pal'a O'CO

" sumo do seu proprin dono. . '"
ArL. 2.° De cada fabnca de fundir ferro, nacionª

ou estrangeira, pagará o dono, administrador ou an'éllJ
tante, 16;;000 anuualrnente.

,~:~...'

RESOLUÇÃ.O N. 351.\ - DE 5 DE OUTUIlHO DE l!~~-i
Appro\'a o additarnenlo feito á~ posturas municipaes da 'ca'ma

de Grão Mago!. '
O Dl'. Luiz Eugeni; HOl'ta Barbosa, presidente da~pr.

vincia de Minas Geraes : _Faco saber a tOelos os seus:h
bitantes. que a assemWéa législa'tiva provinci;il..sõilc
proposta da camara municipal de Grão ~IogL)I. decreto
a resolução seguinte: " ,', .

Art. unieo. 'E' approvado o additamento feito
, '~posturas municipaes da camara de Grão i\Io,~ol.:q.u

esta, resolução acompanha; revogadas as 'dt~p9.s1
'em contrario. " " . :.-~.

Mando. portanto. a todas as a.utoridacfes a 'q.!!~
conhecimento e execucão da refenda resolução'pe t
cer, que a cumpram e "façam curnf?rir t<lo int~if.~.me
corno nella se contém. ,O secretario desta prO\~ln.C1
faça imprimir, publicaI' e carrel'. Dada nl) palaçio
presidencia da provincia de Minas Ge['aes, aos'cinco .
do mez de outubro do Anno do Nascimento de'Nâsso
nhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta' ~e,
sexagesirno sexto da Indepenelencia e do Imper.i;.?;
, LUIZ EUGE~IOHORTA B.-\RBOS"

" Sellada e publicada nesta secretaria aos:-(ó.'
zembro de t887.' '1' '

, : O secretario, :":;;:
, Franci~co Isidoro Barbósâ La

Addi tan1.en to
\

:.' A.camnra municipal da' ddade de Grão Mogol fica
i1uto~l~ada n/ cobl'.ar d~ntro de cada nnno financeiro

, rnuOlclpal os seguintes Imp~stos, além dos que já fazem - ~
, pal'te 90 ~uas rendas autol'lsados [J(}I'lei;; anteriores e
, •que nao sao com estes alterados:

Art. 1.° De todn en~enho que fubricar aO'uarclentl~
,cobl'ilr-se-ha dos respectIvos danoso imposto ~nnual de
" ,,20;'j\000,ficand~ ~l vendn da aguardente iserJta de qual-
. quer taxa mUOlL:lpal.

- ~. 1.0 D~ todo engenho que fabl'icar assucar, 5~000.
, S 2.. O Im[)osto de aguardente e assucnl' serú co-

'.' brado, ~esmo daquellas pessoas qu~ os fabricarem em
machullsmo alheiO.

S 3,° P fiscal ~a cidade com éidjuctol'Ío do:, de fOl'a
D[)('esentara ao preSIdente da carnara até o dia ultimo de

, dezembl'~ urna rclaçãn das pessoas sujei.tas ~o imposto;
"sendo a cobrança começada no mez de )anell'o.
;. S 4< De c~da, cnrgllp.iro de aguardente computado
, em 68 litroS, launr.ado lora elo municipio e vendido
neste, 2~000.
" ~ 5.° De cada I,)' kilos de assucar de municipio es-
.tranho vendidos neste, 100 I'éis.

~ ?~ De c~\Ia 15 kilos de café que se vender no
munlClplO, 10.0 ['eIs.

~ 7.° ,De ,cada 15 kilas de fal'inha de trigo, 200 réis:'
~ 8.° De cada sncco de sal, 100 réis

, ~ ,9.° ' De cada porco que se matar e expor á venda
500 réIS. '
" S 10.. De cada cabr.a que for conservada' na cidade
pal'a servIr lie ama 'de leite, 2:.10:)0,ficando o dono abri-'
'gad!J a trazel-a peada.
' ..~: S .11. De todo o negociallte que quizor vender
po,r. SI. ou por outrem, sal e outras mercadorias fóra

'Ao IUDIaI' da porta--de seu estabelecimento cobrar-se-ha
~d9,'mesmo mais 10:;:1000. '
:', Al'L. 2.° Fica eleva~o. ~ 100,:>000 o imposto sobre
,!,asc~tes qe fóra do munlClplO, seja qual 1'0[' o ramo de
n~goclO, fazendas seccas, molhados obras de ou ro ourata. ' ,
. ~ 1.0 Os inspectores de quarteirão, logo que tivnrem
'licia da entrada de um destes mascates, fàrüo imme-
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diat;lmente avis~a'o pr~curador ela camara ou seu,ag~~~e,
por um proprio que será pago pelas rendas do mUnJc.lp1(!,

S 2.. Os inspectores, quando derem exacto cu~prr_
mento do paragrupho _anteccdent~, ge modo oqu~ se'e~e_
ctue a cobrança, terao a commlssao de lO I. tirada do-
liqú ido. .: .

S 3:•. As pessoas que~btiyerc!n Itcença para t~
necrocio de portn aberta, so podemo mascatear depoIs
qu~ pagarem o imposto 'relati vo. . '_

Art. 3.. Ficam revogadas as dlSpoSlçoes em
trari o.

RESOLUÇ~\.O N. 351.) - DE 5 DE OUTUBRO DE 1887...~'
"; I.

Approva o additamento feito ás posturas da camara municipal, a
FOrllliga. . ;' •.
O Dl'. Luiz Eucrenio Horta Barbosa, presiuente ,da

provincia de Minas oGera~s : F<J90 ~ober a t?d~s os'~e'u
habitantes, que a assemblea legislativa provlnclUL d,ecre-
.tou a resoLuç<1o seEíuinte : '. ", _,

Art. unico. FICa approvado o [Idciltamento ás po:;t _
ras da camara municipal da Formiga. conforme n:'p'r •
posta da mesllla camara. quo. a.ccompa nha a p~esen t:, re.
soluçüo ; revogadas as c!Isposlçoes em c?ntrarlO. . .

Mando, portanto, a todas as ~utondades.a quem o
,conhecimento e execuciio da refenda resoLuçao pert n
cer, (que acumpramê façam cumprir tão intei~&ri!ent
como llelLa ,se~ontém: O secretarIO ~esta provlr~!

. faça.im'p~imir, pu~lic?-r e co~rer.' Dada no P?.Iac,le. (I'
-presldenclO da prpvlllcla de MIn~~ G:eraes, aos L1n~J..:.i:lrll
Jclo mez de outubro .tIo Anno do NaSCimento de. No..,s9 S
nhor Jesus Christo ele mil oitocentos e oite(lta e s.ete,
xagesi.mo s~xto da Indepenlieneia e elo Imporio. i ~ '

. LUIZ EUGE':HO HORTA BARBOSA':. >

Soltada e publicada nesta secreta ria aos 10 de:ciéi
bro de 1887. ...:~

.ArL 1-.. De cada um r.ngenho
vinte mil réis annuaos. _

Art. 2.• _ De cada engenho em ,que se
,... car e rapaduras, pam' negocio, tO;,;OOO.
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Ar1. 3.. De cada moinho nos arrabaldes e dentro dacidade, 5\5000. . " ,
Art. 4.. De cada tim hotel, 1.0;5000, _
Ar'1. 5.•. De cada medico, inclusive os que vierem

exercer os misteres de sua profissão no municipio, tO;:.
Art. 6.. De cadrt advogado, 10;5000.
AI'1. 7.° Df'l cailtl sacca de assur,ar ven_icla no mu-

nicipio, sendo elle tilb'r'icar!o fóra, 40 réis; de cada ca!"ga
de rapadul'as em identicas circumsLancias, 100 réis.

AI'L 8.. De cad,1 cabeça de porco gordo, que for ex-
portado para tora do municipio, o 'oono pagará .SUOráis.
, ArL 9.° De cada pessoa residente' t'om da ~idaele,
que venha dentro da mesma cortar porcos para negocio,20;;000.

'. Ar'L lO. De cada pessoa que tiver dentro cta cidade
m;ll:; cle duas vaccns cle leite. quer sejam suas ou n50,
pagará por cada uma, 1;;1000réis.

:\rt. 11.' De cada um bilhar, 10;';000,
ArL 12. De cada pessoa que der oinheiro ti juros, e

quo li)!"{:onsider'ada r:npitalistn, 2Q~000.
i\I:L 13. De cada pessoa qu~ andar COm realejos,

,rnarmot;]s, macacos e OUtl'OS anllnaes em espectaculo
j' que au!lra lucro, 10;f,lOOO.

".\r'L (,L De caclJ pessoa que mascatenr bilhetes del'lterJa, 100~OOO.
ArL 1.5. Do cada pessoa que se empregue em con-

ceL.tar relogios, 10:;)000.
:",' Ar'L 16. De cada negociante ou particular que ven
,--oer brbidas alcoolir:as perto ou dentro do theatro, circos
<~u em qualquerfestll, pagará por caua dia ou noite 5;5000:,,t.::" AI'L 17. De cada pessoa de Iara do munÍcipio que

vwr vender no mesmo, obras de barro pagará, por cada-,xez, 5,,000. , " .
'.' Al't. 18. Fic;} elevada a taxa do art 5.• da resolucão
.n. t959 dn 23 deJulh? de 1872, S 4.", elevando o impo'sto
üe cada pllarrnacr<l a 20;:!000. .
tr:' 'ArL 19. Fica elevada n taxa do mesrno artigo 5 • S
~~'.~' ele vando o i,mPO.5to de cada ta verna Ü};;OOO. .
. -;.!':Art. 20. Fica elevada a taxa do artigo 'I.0~ !.0da
"t:e~oluçào n. 2194 de 27 de novembro de 1875, elevando

"o.!mposto sobre cada carro timdo por bois, que niio se
e!npregu~ na condução de lenha ou generos alimenticios,

~ ~ 2~,000.e quallL10 se em;Jreg!.l3 neste mister, 5,,000.
\.l .• ~~ . I. _
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- !. Art. 29. Nenhum pharm~ceulico poderá recuzar-se
aVlar, a qualquer hora do dia ou da noite receitas de me~
dicas que lhe :;ajam apresentadas. Multd de 20;,>000. In~
correra na mesma multa o pharmaceutiéo que aviar re-
ceitas não assignadas por medicos, ou vender drogas ve~ -
nenosas a pessoas que não apresenlarem receita.

!\rl. 30. O pharmaceutlco que na composição dos
medIcamentos se afastar do recetfuario do medico au"'-
mentando,diminuindo ou substituindo dro"'as sem' auto-
risação do medic.o, pagará a mulla de 50~OOO.'

;\rt. 31. Ninguem poderá exercer as funcções de
mediCO, pharmaceutico Oll cirurgião dentista sem que
?presente. á camar,a o seu diploma,para ser regislrado. O
IOfractor IOCOl'rera na mulLa de 50~000. além das outras
penas comminadasna legislação vigente.

S 1,° PelQ registro dos diplomas, pag-ar-se-ha 10";,
Art. 32. E prohibido abrir casa de negodo ria cida-

de e pov?ações elo municipio .sem que tenha pago a com-o
petente lIcença á camara. O IOfractor pagará mulla de
10;;000 e será obrigado a fechar o negocio .

Al't. 33. As lIcenças a que se refere o art. antece-
dente devem ser pagas annualmente, e só :ierão conce-
didas para o ramo de negocio especificado no requet:i-
menta do impetrante, incol'rendo na multa de 5~00 O todo
aquelle que negociaI' em generos não especillcados no
requerimento, que dirigir á camara.

-... ~ unico.' A prova do' pagamento da licença se fará
, ' p.ela exb ib ição do ai vará de IH~ença assignado pelo pre-

_ ~- sldente e secretario. Pagar-se-ha ao secretario por cada
>alvará,l/;OOO. _ ' .

. Art.. 3.L .E probibido matar rez doente, magra, can~
çada ou que tiver symptomas 9.e molestia. O infractor,
.além ~a perda da came, que será enterrada á suq custa,

~~ pagar? a multa de 30~000.
:.:... 'Art: 35. Todo aquelle que tiver presenciado uma

. lpfracçao. de posturas ou soubel' que ella se deu, e negar-

. ?e a servir de testemunha do auto, incol'rerá na mu\la de
,1O~000. ' -
.• : ~~:~rt. 36. E prohibido deixar vagar pelas ruas da ci~

.',' da,d~ e. povoações animaes de qualquer especie. Os mua-
~~.,r.e.s,..cavalla!,es, bovinos serão conduzidos ao deposito, e-
- o.~nfractor uI.corre nj1. gIulla de.5;;OüO por cabeça até o
. n~rp~ro ~e seIs; os call1nos serão mortos pelo fiscal. Se os
~ oU,ts~.sn,11oforem reclamados no prazo de oito dias, serão

,. ...•. '_ 1 . .
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Arl. 21. Fica elcvado o imposto sobre cada lIegoci-
ante, que vendeI' drngas, a 10,,000 ; I1can.do sem efft~ito o
artigo 91 das poslu rus. ~.

Art. 22 Ficu elevada a taxa do artigo 5.° S 8.° da'.
mestria re:soluçiio n. 1959. elevando o i!Tlp~SlOsotJre cilda .
dentista ou retratisla á 15~OOO.

Art. 23. E' prohibid,) tel' cães solLos denlro dos li- ;
mites da cidade sem licença da CilUlara. As pesso:)s que
quizel'em possuir cães pagi1rlio a caroara allnualmente"
4~OOOde licença de cada urn, e só poderão fnzel-os sair
á rua acompanliados e a~(aimados Os inl'ractores incor- -
rem na mulla de 2S000, dobrada nus I'eincidn.ncias,. '.S t ,0 Pelos que forem encontrados fÓI'i1de:ilns con-
dicçoes, incol'l'ern os donos, verificada a faHa de licençã,
na mulla de 10,,000. ;; ~

. S 2.' Os que f')rem enronlrados vagando pelas,
ruas e cujos donos não sejam I'econhecidos pelo fIscal, ~
para Ilppllcação da mulla antecedente, serão mOl'tos á .
bolns venenosa:;. . . .

.ArL. 2.1. E' prohibiclo amnrral' anill1aes nas arvores:
plantados nas ruas e praças dn . cidade e poroações, ou,:
nos engr'adamentos que as protejam, qller essas arvol'e~
tenham sido plantadas POI' orLlem da earnara, quel' por'
particulares. O infri1clol' sotrt'Cl'á a multa de 5~OOO.' .,:..

, Art 25, E' prohibido lúnçar Ó rua ngui1s limpas'.e '
sUJas, yarredurns e outras immudicies, O infractol' .5of-
fl'Crá a multa de 5~OOO. ,.
. ,'Arl. 26 .. Só se poderilo levanlnr an.laimes ou depo'"

.sltar Olaterines nas praças e ruas, com licençi1 da cai!?'
ra, e ainda assim di~modo a não impedir o livre ll'ansit
e não ser'em nqutJlles collocarlos no meio das ruas.õú
praç~s: O 'dono d.a obra é obl'ifSado a p:ol,locar, dur~nt.
a nOIte, urna luzJunlo dos andaImes. O lnfractor sotrrêl"a
LI multa de 1O;>LlOO.A remoção dos matel'incs e derno!içã'ó
.dos andaimes serão feitas a sua custa, ...

, :_ Art. 27.' E' prolJibido mundnl' lançar nos I'ios, cão
ni1p.s. la):rons p. cnl'l'egos do uzo commurn, cadavNes-r-de
animaes ou abandonar os que accidentalmente ahi mlI
re~'e!n. O iorrado!" incol'6~I'ú na multa de 10;)000: Fi8;
sUJeito a rnesmn r:nu1ta todo afjuelle que niio commun'ica
ao fisci11 da respcclivi1 fl'eguezin a eslada do animal=fu.
to na testada.de 'suns pl'Opl'icdndrs. . - ~\_' ;
.' _ Arl. 28. Só ús pessoas- li Vl'CS é pel'metlido 'anaa
sflmJicença escripln depois dás dez horas da noite ,na~
ruas e praçds da cidade ou povoasões, O infractO'1' solfrê
rá um llia de pl'isüo.' . '.'.
- '"
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v~ndidos eru hast~ pub~ica, como. bens'do'eventQl .
.Dlsando-se a mUniCipalIdade da multa e'das désM
' . Ar!. 37. É prohibido dar tiros dentro da'cidQ
povoações do municipio. Multa de 10,,000. ., ;".
. Art. 38. Cada ca rrin ho (dos charnados de b6dê
se ~mpregue e.m conduz}r lenha ou qualquer OULro'ge
1'0 para negocIo, pagara annualmente 1;;000. r T

. Art. 39 Ficam revogadas as disposições emcont
rio. ;

. RESOLUÇIo N. 3516 - DE 5 DE OUTUBRO 'DE, i88
• ~ •• to

Ápprova o additamento feito ás posturas municipaes
': cidade da Januaria. .', .. '

O Dl': .Iuiz Eugenio Horta Ilarbosa, presidente
.provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos. os s
habitantes,' que a assembléa legislativa provincial, 506
proposta da camara municipal da Junllaria, decreto
resoluc50 seguinte:

Art. unico. E' approvado o additamento fei.Lo
. pos~ras municipaes da cidade da Januaria, que :a ~es
resolução a.companha; revogadas as disposiçõe? ~~
contrario. .., ~,
I Mando, portanto, a todas as autoridades a q!1e'm
conhecimento e execução da referida resolução _pe'rt
cer, que~a cumpram e façam cumprir t<lo inteirame
cumo nellà 'se'contém. O secreturlO desta provincia a.li

. i'mprimir,' publicai' e.correr ....Da'da no'palacio da ;pr~

.<:lencia.d~ proyinqia de Minas Geraes, aos cinco'--'dio,s
mez de outubro do Anna do Nascimento de Nosso Senh
Jesus Christo 'de mil oitocentos -e oitehtã e sete,' sexáO'
5imosexto da"Inde'pendencia e do -In:ip'erio., ... ,'

. . : .Jfu'z EUGENIO .. HORTA. Il.\RBOSA .

:. Sellada e pUblicada nesta secretaria aos 10 dê., a
zembro de 1887." , '.. .

Osecretario, . -,'
'Francisco lsido'ro .Barbosa Lag

5 .' oI 'N., t . "o ° .. __

~..,:s 1." \. A contribuiçiiÇ> do referido' imposto .dev~ pre.' .
ceder. ao talho de carne. . ,. .' .•. '. :.' s 2.° E' prova de ter o indi.Yiduo satisfeito a men- :~.
danada contribúição, a ex.hibição do.conhecimento que,. '
f&almente extrahido do livro de taloes pelo empregado

idcumbido das arrecadações, lb.'o tenha sido forne.cido.
" S 3.° A exhibiç,io do conhec!mento de que .'fal.a o
!f precedente será feita ao respectIvo fisc{ll, quando, por,
e~te exigida. afim de averiguar se d.e f~c~o teve logar
a:contribuição nos termos do S l.0, e InflIgIr m~tta se se
(ie-r alguma das hypotheses : .

: 1.0 De expór o individuo a carne .do (;órte depois de
paO'o o devido direito. e sob qualquer pretexto negar.
ap~esentar ao fiscal, logo que o exija, o conhecimento
oa contribuição.
'!- 2.° De expor o individuo a carne ao talho sem que

para isto se tenha ~abi!ilado com o pagamento do im-
posto: multa: no prunelro caso, 2;',\000, e no segundo,'
4;:1000, e o duplo nas reincidencias.
. Art. 2.° A arrecadação elo imposto sobre fumo e'

sola, de que tratam as posturas em vigor, é comprehen-.
siva não só aos referidos generos, quando importados:
para o municipio, mas ta.muem aos que dentro do mes-
mo se manufactural' e expor-se a negocio.

Ao contra..ventor é applicavel a multa de 500 réis,
relativa a cada meio de sola,' arroba ou rolo' de fu mo,
á cuja contribuição impugnar.. . '•
. ': Art. 3.° O pagamento das multas impostas para ob-
servancia' das posturas ou regulamentos da camara

,municipal da Januaria não isenta o multado de ,cum-
. pi'ir a obrigação a que estiver sujeito por disposição ao
artigo. 'em cujas penas tenha sido incurso.

f Art...4." Revogam-se as disp.osições em contrario.
-,
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bitantcs,que a ássembléa legislativa provincial 50
p05\ada camara municipal de S. ,João Baptista
elOUa resolução seguinte: . ,l.-
Art. 1." E' approvado o aelditamGnto ás posturas
maramunici'pal de S. João Baptista, conforme ,'ap
'ta datada_de 6 de agosto do cOrL'ente anno, ~ q"ue
ta resoluçao acompanha. :
Art.,2.' De conformi~ade com a proposta da 'mesm

maradatadJ. de 5 de abnl de 1886, fica substitUiu
art.5,0 da resolução n. 3223 de 1.1eleout~bro. de 1884, f!
•l1ulOte: A cama ra ou a fabnca da: Igreja matriz
idademandará edificar um cemiterio junto ao co"mmu
ara05 entermmentos d?s acatholicos. podendo tambe
reverenuoparocho deSignar dentro do cemiterio' co
umterreno apropriado para esse fim.
Art. 3.' -Revoga m-se as disp-Jsiçõcs em contrar!
.Ma~do,portanto; a ~odas as au~oridades a quem

conheCimentoe ex:ecuçuo da refendn resolução
!encer,que a cumpram e façam cumpl'ir tãointeirame
tecom? ne!la. se con~ém. O secretarro..desta provín
fa~alIn~nmlr, pu.bl1~ar e c?rrer. Dada no palaciQ
presldenclada provmcll\. de Mmns Geraes, aos cinco di
domezde outubro do Anno do Nascimento de Nosso
nhorJesuSChristo de ',mil IlUoc"entos e oitenta f'8 s
sexagesimosexto da Independe~cia e do Imper!o ..

LUIZ EUGE,,1O HOl\TA BARD&SA .

Sellada e publicada nesta secretaria aos '\0 "de
zembrode 1887. ':., 'O secretario,

Fl'ancisco Isidoro Barbosa
f'

. Út. L0 -Ã camal'a rnunicipal da cidade de S5.o Oil
Baptistafica autorisada a arrecadar annualmente
impostos seguintes: "S L' De cada arroba de cêra em velas, impórla
paraeste municipio, 2~000.S 2.0 De cada arroba de salitre. 1~000.,..,
, S 3.' De cada carga de cachaça, fabricada no
nicipio, e 'neUe disposta, 2~OOO. .• . '"S ~". D~ ~ada carga de cachaça, fabricada Jói'
mUDlCIPlO,e dIsposta neste, 4~000. ,-:."
. S 5.". De cada engenho em que se fabricarems.ra

durasou assucar, 5~000.'-S 6.' De cada carreiro que transitar nesta eiq d
Com carros carregados, 5;11000.

~ . ." '~7.0 De cada arroba de fumo, l~Úpo.- S 8.° De fabricar fONosartificíaes, 10~.
'S 9.' De cada burro l)ravo de outro municipio, que

ne~te se vender, 2;;000. . ... S lO.' De cada burro bravo deste mUlllCIPW, que
no mesmo se vender, 1~000.~ 1L' De cada arroba de peixe, 1~000.S 12.' De cada engenho de serrar madeira para ne-
gocio, 5';;000." '. S 13.' De cada pasto fechado, para alugar. excep-
tuados os donos que tiverem rancho já tributado, 5~OOO

~ 14.0 De cada rancho de tropa, nesta cidade, ~~OOO.: 9 15.° De caaa rancho de tropa, nas povoaçoes do
municipio, 4~000.
> ~ 16.' De cada dentista do município, 10~.
:. ~ 17.' De cada dentista, de fora do muni,?ipio, .29~.

9 18.0 De cada licença para mascateaçao deJollls
'de ouro, prata e pedras p'reciosas, 10~., 'S 19.' De cada licença para lo~eria ou rifas, devida-
mente autorisados. 5~000.. 9 20.' De cada carga de rapaduras, fdbricadas fóra
deste municipio, e vendidas neste, 500 réis. "

~ 21.0 De cada arroba de assucar fabricado fora do
ínuUlcipio e neste vendido, 200 réis., S 22.' De,cad!} alfaiate, selleiro, sapateiro, carpin-
teiro, ferreiro,r.narceneiro, pedreiro, relojoeiro e pechi-
leiro, 2~000." , Art. 2.0 Ficam deste modo alterados os paragra-
phos, 8.' 10.0e 12.0 do art. 162; e assim mais os arts.
168, 169, 170 e 172, 93 L° e 2.0 da resoluçãÓ citada.

Art. 3.' Fica revogado o art. 164 da mesma reso- .
lução.. Art: 4.0 O procurador da camara perceberá pela
àrrecadação que fizer dos impostos, 10%, e pelas cobran-
ças das multas, -20 '/.. '
1 ' Art. 5.0 O secretario desta camara terá de ordena-
ao annual í20~. pago por trimestres; é <I sua obrigação,
~é agora em ,diante, la~çar em livro proprio,' depois de
ap'provadas, as contas trLmestraes do procurador. .

r •• Àrt. 6.0 O fiscal desta cidade terá o ordenado an-
nuai de':100:i:l,pago trimestralmente, e perceberá 10 %

qo.que se cobrar de multas por 'contravenção de postu-
ras,queautoar.' .•... Art. 7" O continuo vencerá annualmenle o orde.
l1'a'do'de 80~, pagc tamuem pllr trimestre.

.-.-::-----~..- .-::-:.
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O secretario, .
Francisco Isidoro Barbosa Lage.

. . --
,--

TITULO I
DISPOSIÇÕES GERAES

~"\,. Art. 1.0 Acamara municipal cobrará, aQ:p.ualmen-
t.e, POI' seu procurador ou' agentes: ,ti
~,,' 1.0. J?e cada porco que se matar para negocio, du-
zentos réIS. -
/"( 2.0 De cada casa que se 'vender armas de fogo cin-
co mil réis. . '\, .....,3.". De cada casa que se vender roupas feitas; éinco
mil reiS., . , . . . :
. -.'".:,:4-",'De cada pessoa que exercer, no municipio
,cargo'de'coHectoL', cinco mil réis. '.
'. "~15;°.' De cada escrivão dacol1ectoria, tres mil réis. .

N. 3519 - DE 5 DE.OUTUBRODE 1887
~pprova ó additamento feito ao eodigo de posturas da eamara mu-

o nieipal da Boa Vista.
.. \ ODl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da pro-
"incia de Minas Geraes": Faco saber a todos 05 seus lm-
.bitantes, que a assembléa legislativa provincia.l, sobl'e
prop?sta da eamara da ,Boa YLsta, decretou a resolução
segumte:
. Art. unico. E' approvado o addilamento feito pela
eamara municipal da .villa da Boa Vista ao seu codigo de
'posturas, conforme a proposta que acompanha á presen-

. t~ resolução; revogadas as disposições em contrario. .
o' • Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida resolução pertencer,
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente corno
neUa se cOlltém. O secretario desta provincia a faça im-
primir, publicar e corl'er. Dada no palacio da presiden-
.cia da provincia de Minas Geraes, aos cinco dias do mez
de outubro do Anno do Nascimento ,de Nosso Senhor Je-
sus Chl'isto de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo
sexto da Independencia e do Imperio.

LUIZ EUGENIO HORT.-\. BARBOSA

Sellada e publicada nesta secretaria aos 10 de de-
1887•

/~---

RESOLUÇ.l..ON. 3518 - DE 5 DE
Approva artigos adLiitivos ao eodigo Lie posturas dl camara ~m
, nicipal de Ubá. . . .. .

, O Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presiden e
provincia de Minas Gemes: Faço saber a tod05 'óslse
habitantes, que a assembléa legLslativa provinéial sól)
proposta da. camara municipal de Ubú, decretou:à.re
luçap s~gumte: '. ""~.

.Àrt. unico.~ São approvados 05 .a~tigos additi~~s .a
codL~o ~e postur~s da camara' mUnLcLpalde Ubá; data
dos de .15 de maIO de 1~86, qu~ a esta resolu9ão acoro
panham ; r:evbgadas as dLsposLçoesem contrarLO.."t.' .
. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida resolução 'pe'rlé
úer, que. a cumpram e façam cumprir tão inteiramet!l
como neHa se contém .. O secretario desta provincia.
faça imprimir, publicar e correr. Dada no palaéiô i:l
presidencia da provincia dp.Minas Geraes, aos cinco '<lias
do mez de outubro do Anno do Nascimento de Nosso'Se
nhor Jesqs Christo de mil oitocentos e oitenta e sete,is -
xagesimo sexto da Jndependencia e do Imperio. :;.~ •
•...•..•.• :.;, ". .;' '.' 'LUli EUGENIO HORTA BARBOSA

: '.'j: seÍlâdael)'~bÜcada n~sta"seúetaria aos "ú> ,d~ .(1
zembro de 1887. .. . . ~.. . . O se'cretario,' .• :".

. Francisco Isidoro, Barbosa

A camara.municiapal da cida.de de Ubá ".
" .' Propõe: . ,,;,

. Art. 1.0' A camara"poderá conceder licença pâr .Ir
rar-se pennas d'agua dos encanamentos municipaes,:'"se
'preJuizo rIos chafarizes' 13 'pennas d'agua já conceqiâa
:c?rr~n?o .a~despezas do encanamento por conta do, eb
ClOnano.' . '.- . . . --..

, . . •.~rt. 2.° Por cada penna d'agua que conceder; o.e
¥ .. is"da'ap'provação das presentes posturas, cobrará 30~OO
:. ":",.annualmeqte'. . ." ,:
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,6.. De cada pessoa que ,vcnder na feira a Nuâ~ae

e~ retalho, dez mil réis. Ex:ceptuam-se, porém ,-Ós D
bncantes. : ' I .' o~

. Art: 2.. o procurador da camara, arinualmeni~ '
mez de Julho, percorrerá o municirio, afim de proc~dn
ao lançamento-de todos os enNenhos neO'ocios de' o'e

b t
. m' ,.. o 'o P rta er a e mais o lcmas (,suJelto:?aos im[Jostos muniP.ipae

com a declaração da importancia, que têm de paO"a~' \-1 S
ve~ldo em acto sucessivo publ ieae em cada distrfcto' t
edital affixado .no~ logares mais publicos, os nomes d
todos os contnbumtes. '. s. 1.: ,Ficar~ copia dest~ edital com o fiscal ag~n~e
do .dlstn~to, aSSIm como com o fiscal desta villa, -~u
semo obrlga~?s a mostrai-a toda vez que qualquer9in-
teressado eXIJa ver,

S 2.. O pr~curad9r, fi~do o lançamento, affixariÍ, ~a
camara mUnicipal, ate o dia 15 de agosto; uma rclaçao
ger~l de todo o lançamc!,!lo, extrahindo uma copia qu
sem entregue ,ao secretarIO, para fica r archi vada. ,'~ '

Art. 3.° Qualquer interessad~ poderá reclah1ar
~ontr~ o lançamentl?, perante o presidente da éamâra
mstrumdo sua reclamação com altestadn do juiz de paz
su~delegado. ou fiscal do districto/respecti vo, e este, de-
pOIS de ouv.Ir ao procurador, resolverá conforme o~ãl
~egado e provado., ' -,'
, ." Art. 4.. As reclamações só serão aceitas até ao .~

, >- tlmo de 4eze,rpbro; não terão despacho deixando de acom
_"':'" panhar o~ docu.mentos exigidos no artigo 3.•..

. TITULO II'

DOS n~NSDOE~EII'TO, DO GADO ,VACCUM, C.\.V.\LLA.R E MUAR

\ ' é.CAPITULOI .
.Arl. 5.'. ~s bens do evento serão apprehendido~;'de

posltados, ~vah~d.?s e arrema.tados, neste municipio: ~con
. forme as dlsposlçoe.s deste tItulo, recolhendo-se o 'se
"'-:'" ,.produc~o ao cofr~mu~icipal. I

.;:.' Arl. .6." São considerados bens do ,evénto,ó:gaa
vaccum,.cavallar ou.muar que, com marca ou sem'ella

. 'apparecer em qualq~er part~ do municipio, e de"ntr.o
•.•. ! j,; prazo de ~um anno, nao se venficar.a quem pertencer;
<:;' .,' ~ Art. 7,~ O gado vaccum, cavallar ou ,muar qÍlé~fo
,',:_~"_appre~len.dl.do, como 'bens do evento, sera entregue~a7,:-- .deposltano geral, se a camara hou ver nomeado, ena ..ra]

,<"'-?/'.;' . -:1'~
. . "'-:,:~...
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,ta d'esle, ao procueador da carnal'a, ou a quem o presi-
..dente nomear, e sua arrematação 5erá feita em leilão,
perante o presidente" por quem mais der, independente-

.mente de avaliação.Al'l. 8.. A arremalacão d'estes bens será annuncia-
-:-da por editaes, vinte dias antes, e nelles se fixará o dià,

hora e lagar della, e mais a qualidade e signaes dos mes-
"mOS bens alli mencionados, convidando-se ao mesmo

tempo as pessoas que a elles tenham direito, para recla-
.' mar.. Art. 9.. Concluida (l arrematação, o alTematante re-

Iceberá uma guia, para entar immediatamente para o co-
fre municipal com o producto da. arremâtação, lavrando-
se logo no livro um auto da mason, que serú assigna-
do pelo pl'csidente, porteirv e àrrematante.

,- Art. 10. As pessoas que se acharem com direito a
estes bens, poderão reclamar a entrega delles, nntes de
eITectuar-se a arrematação, provando in(;onlinente, com

, tres testemunhas, S':lrsua legitima proprieLlatle, lavran-
do-se apenas um termo de juramento no processo, no
caso de effectuiu'-se a entraga, a qual só terú lagar, pa-
O"andoo'reclamante, ao entregar-53-lhe o bem, todas as
aespezns do mesmo. De~oi::ida arrernataeiÍo, o reclaman-
te só terú direito ao producto liquido, se i'eclamal-o den-
u'o de um anno ; depois <.loque, nada se lhe enlrcgará~ -

CAPITULO I
\ ,

, 005 RECURSOS

;;.' ' Arl. 11. Das decisoes do presirlenle da camarn e
, ,dos juizes de paz de lora da villa, indeferindoreclamnções,

.' ,a's partes que se julgarem prejudicadas terão recurso
• ,para.'a mesrnil camara .
;;~/ __ Ârt:'12. Em caso algum os recursos terão efftüto

suspensivo. Serão intel'postos dentro de cinco dias do des-
o • 'pacho da autoridade que ti Vel' despresado a reclamação,
" '~sendo sufficiente um simples lermo lavrado pelo escrivão
,"",oü secretario. na propria reclamação.

,,}_,/.: .:'Art. 13 ~os districtos o juiz de paz recorrerá,ex-olfi.-
: ~,ciopara a camara, ele ~odas as decisões que prol'erir del'e-
.,>ri.nd? qualquer I'eclam:",;ão; o fiscal lambem usarú deste

, .,dlrClto, dentro de dez dias. '
"~.":-:--"j' ~- o"

. :-TO~IOL1V PARTE 1.'
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CAPITULOII
I

~. DISPOSIÇÕES DIVERS.\.S

Arl. 14. Nos districtQ.s de fora da villa ~s ar~ema
çõesdo gado vaccum, cavallar ?u.myar se,ruo fe,ltasc

rante o juiz de paz c9m seu escl'lvao .• que formará o p
cesso,que afinnl sera entregue ao fIscal para remelle
ao presidente da. c~ri)nra, com o producto da arrç!U
ção, O fiscal aSSistira a todos os actos, pro~oven4o,e
siO'nandotermos do processo da arrem~taçao. '. ¥

o Art. 15, Na arremalação, deposlt? e arrecüqaç.
nosdistriclos, se observará o que ficü dl.Sposto ne~te LI!
lo em tudo o que for .applicavel. AgUia de que tçalff
ar't.nono será ~irig-idü no fiscül, cOETlocompetente p.,
recolher o producto .da arremataçao e dar.lhe o .desLI
recommendado no art. antecedent~. ,.

Art. 16. Das arrecadações feitas nos dlstrl.Cto~,
bre bens do evento, depois de feita a arremataçaoj,-:;.
camara compete tomar conhecimento. A arrematªça
entenderá feita com a entre~a do ramo ao arremalan.Le•

Art. 17. Todas as 'despezas da ,arrema.taçãq serã
paO'aspelo arl'8matante. São como taes consldel'a~~~
que se fizerem posteriormente. á enlrega do ramo, .1?C
sive os emolumentos do porteiro, •...,(
. Art. t8. 'Nesta villa, toda a escriptul'aç~o, ,~eco
mendada nesle titulo, -será fei,ta.pe~o secretarlO da c
ra qué por ella somente, tera direito de cobrar de c
termo de arrematação dos bens do evento ou da ~n,tE ~
seus donos, se reclamados forem, 3~OOO. . , ':_

Art. 19. O continuo da camara, nas arrem~l~.~o
feitas nesta villa, servirá de porteiro e percebera .P

,guintes emolumentos: ' .
.1.° Um e meio por cento sobre o preço de

arrematação, ': ,
•.. 2.0 Se os ramos forem entregues a seus ,do~q.s.

pois de apregoados, ma? antes de serem arrema~aa
, perceberá de cadillote dellns, qu~ forem entregu

réis.Art. ;0. Da~'arremalações, feit~s ~os distri~to •
, rão direito nos. seguintes emolumentos: , ~ '. .'

1.0_ O juiz de paz, pelo aula de arremataçao de c
lote,ou da entregadeHes, 1~OOO, ',,,

2.° O escrivão. idem. idem, 21?000- ,
3.° O ofIrcial de justiça, que servir de por!el,Ç.

. mesmo que fica marcado, no art. dezenove, ao S~

- 447 -
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,l- 4." Ofiscal, cinco por cenlo do produclo das arrem::t~
tações s6m8nte" '
, Art. 21. A camara terá um livro, em que serão lan-
cados os termos de arrematação de todos os bens do even-

. io apprehendidos, com todas as declaracões de identida-
: de mencionadas no arl. oitavo, Destes termos se ajunlará
'copia ao processo. A camara fornecel'á nos juizes de paz
um livro para a mesma escripturação. Estes livros se-
rão aberlos, numerados, rubricados e encert'ados pelo
presidente da camam ou qualquer vereador. Dos remet-
tidos aos iuizes de paz, farão estes passar recibos, por

. seus escri vães. '
Art. 22. Dos processos da arre::ada ção e armmata-

;ção dos bens do evento devem, essencialmenle, constar:
1.0 Tel'mo de apprehensão.
2.° Auto de arrematacão.
3.° A conta de toda a despeza, se tiver havido, e pro-

vas em que se fundar a reclamação, lendo sido deferida.
. ' Art. 23. Se as reclamacões tiverem sido despresa-
~ das, apenas se fará menção dellas no processo, entregan-
• do-se ao reclamante.

Art. 24. O gado vaccum, cavallar ou muar, que for
, arrematado, na forma das disposições deste titulo, ao en-
, tregar-se o ramo ao arrematante,' será marcado com as
. iniciaes - C. 111.-, no quarto direito.

CAPITULO III
.: Art. 25. Fica expressarqente prohibidoJechar-se os
, logradouros do gado vaccunf e ca vallar, nas fazendas em
.; commum : multa de 30~OOO aos infractores, e dez dias de
: prisão, além da obrigação de abrirem os referidos logra-
.âouros. .
'" -

~~ RESOLUÇÃON. 3520 - DE 5 DE OUTUBRODE 1887
'/"àt •

.,'/Approva 'a alteração feita nas posturas da camara municipal da
.J, , 'Leopoldina e autorisa a cobrança de impostos.

~ J, \.

"'.,r' :" O Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente dn
•.~provincia de Minas Geraes: Faço saber a lodos os seus
. 'habitantes, que a assembléa legislativa provincial, sobre

t /proposla d,l calOara municipal da Leopoldina, decreloU
~:.a resolução seguinte :
-,,' -. 'Art. 1.° E' approvado o ncto do governo de 16 de
;qe~ereiro do corrente anno, que mandou provisoriamente

.:. :. .
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'-adaptar no'municipio da ~copOldi ' :pela 'camara' ao art . -I cle s na a altoracao feita'') ° . I uas posturas. • . ~
, Art. _'. A mesma cnmara ' ,

,ê).lemdps' unpostos de quo tratnme a~Uttob"nld.a a cobrar;
nexas a presentR resolucão ' ,a e ti? A o B.' an-
li,cençêls concedi~las a pe~so~s ~q~l~ trLn~~ IIIII/éis pelas
d agua em suas casas. quellam tvr pennas',

Art. 3.° Revocram-s" a- d', '. - :'.~l dO' v:> bposlçoes em contrario '
1 an o, pOl'tanto a toda- a- t' 1 • ',', conhecimento e exec~c'lo I:; :; ~u orlC.ades a quem o

cer, ,que a cump~am {fac~n~ r~~~~lpcl~i/~~OI~Çãqpel'ten-
como. nella se contém, "O_ '.' u.o Intelr~m~qte,
faça. lInp~imir, publicar e ~g~;~~~IIO de:;ta proVlQCIa a:
presldencla da provincia de Minas GD~da. no _pa,laclO .ua
do mez de outubro do Ann 1 .' .01 ae:;, ao:; (llnco diaS
nhor !eslls Christo de mil °oit~c~~ig~men.~ode Nosso Se'-
xagesuno se:do da rndependencia e:;de °rl euta, e sete, se-'o mperlO. .•

, • LUIZ EUGE:-i1O HORTA BARBOSA , '.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 10 d d' '.o.

bro de 1887. e ezem;.
."o secretario ,

Francisca Isidoro BarbD,~aLage

Impostos da cama.ra 1I1unicipal d L . . ', a copolthna I,

_ A cnmar~ municipal da teopoldina resolve: ~
~ Art. 1.0 Nenhuma indu~tria o fi - .. 'pagamento do' imposto municipal ~pro 13~aos.uJelta' ap

tabeIlas-.\. B C- ou'd " a eonl?rml~ade das
gentes, poderá se'r nes~eq~~squ~r. outras diSpOSições v'-,
lenha sido previamente satisf~ilt~iPlO. exercida, sem .qu, Art. 2.0 Os . . o imposto respectIvo.
sujeitas ao pal'/'a~:n~~~ecT~epm,tn.dustnas ou profissões;
na-tabella _ A~,.- b'l'/' o:; o:>annuaes enumerado'
até 3l de mar .0 d'esg~d~ al'loaclos a renovar o pagamento
em que tenhaÇ começ~do ~n~~ir~~ll~uer que seja a éP?(;'"

Os que . as, <

tndo o exe~cr~i~ede ~~cr~~~~ds~do ann~ b~uve~em en~~~
ou profissões, crosarão de um ab ~~tr; a:; dlt~s IndUS~S!51porclOnal co b d a lf!lvutO de imposto.pro-
decorrido~, n~~e~~~n q~~t~ej~~ tr:f!destres cornpl~t~sY
ou revelem claramente a inten~~~SI entes X:!0 m,uOlclplP
aber~ura de DIgum cstabelecim~nto de S8dlIxarem, p~l.,!-
denelU ou permanencia do respecti voq~l:opri~~~i~~ :~es

" Art/3.0 05 eontraventores.dos artigos t e 2 incorre-'
rão na multa de 5~OOO, fazendo o pagam~nto do imposto
durante o mez de abril; 10,,000 se o fizerem no mez de
maio; 20:;1000 no mez de junho 030;;000 d'ahi por diante.

Arl. 4.° Além da multa comminada no arl. antece-
dente, incorrerão na pena de 5 a 8 dia:. Lleprisão os que,
;não sendo residentes no municipio, continuarem 11 exer-
:cer as suas profissões ou industrias, independentemcnte
. do pagamento do imposto, se pelo fiscal, ou por qual-

quer autor~dade ou ~mpregado comp,etente, houverem
sido advertidos ou aVisados para o satisfazerem.

Art. 5.' O imposto sobre a (;arne verde-tabella-B-
poderá ser redUZido á metade ou á quarta parte para os

I, f]ue, par contrato celebrado com o pre~idente da camara,
se com pl ometterem íl fazer no respectivo preço alguma
reducção, ou matarem com muis ('egularidade e mais

_ frequencia, podendo a eamara elevar o imposto a tO~
por cabeça.

. Art. 6.° O presidente da eamc,m poderá elevar a
,5°'° mais o imposto do S 1.0 da tabella-B-, quando o
er,nprezario houver dado quatro espectaculos bem con-

: corridos, e ao dobro, quando houver chegado a oitenta
! o numtrJ desles, e bem assim poderá dispensar todo o
, 'imposto ou metade delll~ nas licenças para espectnculos,
" cujo producto liquido rÓI' applicado a algum fim publico,

, pio ou caridoso, ou pelo menos por este e pelo empre-
zario repartido em partes iguaes.

Al't. 7.° Ao imposto do numero 8l da tabelIa-A-
não ficam sujeitos os terrenos fechados contiguos ás

',casas até um metro e um decimetro de cada lado da
'casa ou dous metros e dous deCímetros de um só lado,
ficando sujeito o excesso. ,

.,;';:_ - Art. 8.° A disposição do citado artigo 8l da ta Qella
-:-A-não altera o que se acha estabelecido nas posturas

. como penalidade para as edificações, assim como não se
, refere aos terrenos particulares. -

, '-;;<Art. 9.'- .No mez de janeiro de cada anno fará o pro-
curador da camara o lancamento dos contribuintes e o
:remetterá á secretaria da eamara; e de julho a dezem-
:bro procederá executivamente á cobrança dos impostos

, não ragos, com as respectivas multas,l1cando respon-
.:,~sa~e 'por toda e qualquer quantia que por omissão sua
, deixar ,de ser arrecadada. . -.. . ~\.. .
.•• J."~~(. •••••
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Tabella A
DOS mpOSTOS CUJOS PAGA~IE:;TOS DEVE~( SER RE~OV ADO

ANNUAL1IENTE

1 Sobre fazendas, 10;';.
2 Sobre 'roupa feita, 5;';000.
3 Sobre armarinbo ou brinquedos, 5,,000. .
.( Sobre perfumarias, 5;';000. ..
5 Sobre drogas de casa de negocio, felTagens, tint

louças de ferro, cimento, machinas em geral, vidros
armamentos, 1015. . ' .: ..

6 Sobre papel, livros impressos, objectos de .escrl
torio, instrumentos de musica, imagens, quudros;~fig
ras e santos, 515000. . . ). f :

7 Sobre chapéos de sól e de cabeça, 10~.. .' 1 •

8 Sobre calçado de qualquer proceden~la, 5,.,00.0.
9 Sobre arreios de qualquer procedenclU, artigos

couro e impermeaveis, 5;5000,
10 Sobre cada cortume, 10;;.
11 Sobre louça, crystaes e bandejas;
12 Sobre generos alimenticios de 1." necessidaa

6;';000.' ..../ '
.13 Sobre casa particular que vender generos l1~ime

ticios, 5~000. > '
14 Sobre clida vendedor de gener.os alimenticl

pelas ruas ou estações, 6~OOO,salvo se for ~egd~iàn
15 Sobre molhados naClOnaes e estrangeIros, me

'. sive aguardente e seccos, 15~. :'. , '$i.
16 Sobl'e cada barril de aguardente que entr

. f6ra do municipio, 500réis. .:..;. "
. ,': 17 Sobre chá, cêra e inflammaveis,

18 Sobre rapé, charutos, cigarros,
para fumantes, 5;,000.
. 19 Sobre cal, ~elhas, tijollos
strucçáo, 10~.

20 Sobre caieira ou olaria, (5~.. _ r; •
,21 Sobre joias vendidas por negOCIante ou m

não domiciliado no municipio, 100". ,
22 Sobre joias vendidas por negociante,9uri

relojoeiro, estabelecido no municipio, 30".. _ .."
, .. 23 Sobre mascate em geral, 50;';. . .:. ..
: ;~. 2,( Sobre mascate com casa estabeleCIda no'~
pio', .(0,,; não resiriente no municipio, ?O,,:~:>•.•.

25 Sobre mascate de fazendas, armarm~o,
feita e outras mercadorias conduzidas em l{ltas,

"'c ':, .. ou pequenos volu.mes ás costas, 5;50QO, alé~'J1?s 1
'~."-: I_~ . tos das mercado nas em que negocIa~. ,. :. ~,:.
• i>'t J"' ~~ ':~)I .:'. -- .

.r. N. 15.

26 Sobre cada mascate de folhas, cobre e outl'OS,10;';.
,27. Sobre cada mascate de arreios, sellins, 'obras de

ferro ou metaes e mais artigos da provincia, 10p. .'
28 Sobre cada mascate de figuras de gesso, Ima-

'. gens, quadro, ornamentos de. casa e objectos semelhan-
tes, 6:;;;000.

: 29 Sobre cada agente. de fóra do mUOlcIplO, que
. vender por amostras a particulares. 1001';1.

30 Sobre cada agente de contrat~s oneros~s, de so-
" eiedades anonymas, de seguros de vida, proprIedade e

scmelhanles, 150".
31 Sobre c~da agente de com missões, estabelecido

em outra localIdade, 50:;;;.
32 Sobre cada compl'ador de café em côco ou prepa-

. I rado, para exportação, 20:;;;.
: . S 1,' Não ficam. obrigados a pagarem os lavrado-

res e fazendeiros e tambem pessoas que comprarem de
seus proprios escravos e colonos. .

33 Sobre enO'enhos de canna movidos por agua ou
" vapor, que vender assucar ou aguar~ente, l5:;;\. .
'. 34 Sobre engenhos de canna movidos por alllmaes,
~que vender assucar ou aguardente, 8;;090. .

3.).Sobre.casa de nJgocio fóra d_o perl~etro da cI~a-
. de e povoações ou distante de estaçoes maIS de 1/2 kllo-
t. metro, além do imposto de cada genero em que nego-

ciar, 50~.
36 Sobre casa de machina ou engenho que for mon-

tado exclusivamente para preparar café ou serrar ma-
l>- deiras, auferindo lücros. 40:;;;. ' .

37 Sobre cada fabrica de sabão ou velas, 20~.
38 Sobrecàda fabrica ou casa especial de vender

fogos artificiaes, 20~. .
.' 3\t Sobre cada fabrica de cerveja, licOres, ou outras
-bebidas espirituosas, '20:;;;.
. 40 Sobre cada rancho de tropas, 101';1..

•. '. 41 Sobre cada pasto de aluguel, 15~, além- de ran-
'cheiros. .
. ,(2 Sobre cada cocheira ou casa de alugar animaes e

carros e de receber animaes a trato, 20~.
. '; 43. Sobre cada carruagem, troly, tilbury, ou outro
qualquer vehicu lo de uso parlicula r. 61)000.
~J'H Sobre cada carro, carretão ou carroça de aluguel,
.10;\\ÚOO. . .
• fi:: 45 Sobre cada vendedor de lenha em 'cargueiro, 2;;.
. j:~".(6Sobre. cada negociante de animues, 20~;

--:'4 ._'.
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b 47 Sobre cada barca ou canôa grande de"'qu
re passaO'em, 81;000. _' .. _ . ~.e

48 Sobre cada açougl)e, 10;). . ."7"~,' •

49 Sobre cada porco que se matarlho, 1::;000.
50 Sobre cada bOde ou carneiro

vender a lalho, 500 réis. .
51 De cada hotel-hospedaria na

- 52 D: cada boteI-hospedaria,' nas povoações r
ou_ taçoes, 2.)~. , >

53 De cada restaurant ou casa parlicular-qb
necer comida, auferindo lucros, 30~.' _ ,. ;

O'054 De cada casa de café, refrescos e comiiÍas fr)1 ;, 00. , ~
5.5!De cada confeitaria, 20~. '
56 De cada padaria, 15~.
57 De cada caSIl de bilhar, 3015.
58 p~c.ada casa ou vendedor de bilhetes

do munlclplO ou de fóra, 50".
59 De cada negociante ou comboieiro de escra.'500;:;. : .. ~
60 De cada escravo não empreg-ado na lavoura,f i~o
6.1 De cada I?es~a~or que vender peixes, lO;,>. • ~

- 62 ~e cada IndIVIduo que vender pelas ruas e es
çoes, peixes e fr!Jct?s. importadas, 6",àoo. . ".

,6~ De. cada mdl Vlduo que percorrer o mUnié'l
com Instrum.entos mu.sicaes. marmotas ou" mostra
porpaga"obJect~s_cunosos e habilidades, 2015: ,';J>i
. '; ',64 De c~nduz)rem exposição animal bravio '\0
sInad~, em Jaula 01;1gaiola, no municipio, 20;')," ;1.
. ' ,. 6il De cada uma casa de relojoeiro ou ourives.

66. De cada: urna casa, .loja ou oflicina de'alfiii
sapateiro, sellelro,' marceneiro, ferreiro ou outra' nu
quer, 1..2-,. '. . ,::t.

67 D~ cada uma 'dita de cutelaria ou em qhe
v~ndar:n Instrumentos. de physica, rnatt~ematica ~;ou'Clrurgw, 20;5. ~');.~

68 De cada' pharmricia, 20;5.
69 De cada typographia, 201\1., .. "l'

,,,,,,JO De cada coll~gio ou internato ae instr~éção p.
mana ou secundarHLSubvencionado pelo crovemo-' ~f

71 .De cada ex~eroato de instrucção pri~aria' o~ s
cund~~lü subve~clOnado pelo governo, !5i?. ,':"t.'

'-!' , - <? Imposto, sobre internato e eXternáto de ''insíruc
. " " .p.ubl.lca e deVido por taes estabelecimentos exH;re"n~
., •.••'f!; .. naclelade ou POvoados. • ':..', ~f'-:~;~;i~,:,;>..; ..._ .. '._é -
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I. 72 De cada 'advogado, medico e collector, 20~
. 73 Do escrivão da collecl.oria, 1-5;:1. .

H De cada tabellião, escrivão de orphã05 e agn-
mensor, 20;;.

75 De cada solicitador, 15;';.
76 Do depositario publico, partidor, porteiro dos

auditorios, oflicial de justiça e escrivão de paz, exceptua-
do o da cidade, 6;;000.
, 77 De carla modistn, lO;';.

78 De cada dentista ou retratista estabelecido no
municipio 30". não estahelecido no municipio, 60;';\.
, , 79 De 'cada'casa de barbeiro ou cabelleireiro. 105;';.

80 De cada uma dita em que se venderem perfuma-
. rias, mais o imposto taxario para ° negociante destas.

81 De cada metro de frente de terreno nas runs da
cidade, mio occupado por edifIcaçiio, embora fechado
p:)r mu.r0 .• pare~ão ou q:wlqu.~r tapume, exceptuados os
de domlOlo particular, ::>00reis. .. , .

,- 82 Cada predi'O dentro. dos hrmtes da.cldade, o Hn-
'posto predial e aO'ua de 1 o{o do valor locall vo annua!.

83 Todo propOrietario de predio, que requerer o goso
de mais de uma penna d'agua, 20\';\ por penna que ac-
crescer. .

84 De cada casa de sobrado, cujo pavimento infel'lor
, não estiver fechado, ao menos na frente, no 1.0 anno,
1011e d'ahi por diante, 20;;.
, 85 De aleriçéio: de pesos, 3\';\000.

86 De medidas de capacidade, 3~000 .
87 De medidas lineares, 3t}000.
88 De balanças. 2~000 .
89 Pela revista annual, metade.
90 'De cada indu~tria ou profissão não especifIcada,

"cujos lucros excRdam de seiscentos mil réis por anno,
.6";000.

S 1." Fica excluida a pequena e grande industria
.da lavoura.
- ' O secretario, além dos emolumentos que lhe compe-

• tem pelo regimento de custas, cobrnrá das partes: '
' .. 91 De cada registro de titulo, diploma ou outro qual-
.'quer escripto publico 'Ou particular, excepto aquelles
'. em que for interessada a municipalidade. 315000.

... 92. De cada atlestado que passar, 2~000.
,'. ,.' 93 De cada termo de contrato que la vrar, 2j';000, e
;~ finalmente de qualquer outro termo ou auto que escre-
veJ~, l~üOO.

I
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PROPOSTA

. A camara.municipal da cidade de Ubá propõe: .
. '>1"91°n 3dasposLurasmunl-' Art. 1.° Ao ar:l¥.o -; ;) onside;'ados mascaLes os que,

CI'paes accresc,enLr~IJo ~~~i~ nesLe municipio, vendere~l
não Lendo, ca~a c e ne? ' . dorins' fazendas, 'arm:ll'l-
gualquer dads se?ulnLe{\prr~~r_ca cal{:ndo' ou roupa feiLa,
nhos, guar a-sooesa, Cl01~'1"1"::>desJc "que' a venda não sejainda mesmo p r 11 J' I. J" •

a iLa por aLacado a negocwnte. . ~
e ÚL. 2,° E' a mesma ca m~ ra a,ULOrI~ild.a.a cobrur
r "lmente desde J'á os segullILes Impo~to:" ,annua , , '11' d. 9 1.0 De licença para. vender bl leLe:" e

10Leria . , ", " . . .
9 .2.° De llcença ~ara L:r olana em que

venda tolhas ou LiJollos '.'
~ 3.° De licenr-a para Lei' padal'la.,
S .i,° De licença pa r;} ter _negocIO ou 200,,000

venda fór'a das povoaçoes., . .' 5;;000
~ ". De licenr.a para vender leite. . .'
,~, ~:. Do licen"ça para negociar em cil.fe:

fumo, toucinh~ e oull'os genelo:"
pam exportaçao, . .'.: _

~i.o De licença para ter labnva de
cerveja.. . . . . . . . '. .
De licenr.a para ter loja de barbeiro

~ 8.' "'000, sê nelln se vender pufnmo- 20;;000
rias e outros a rUgas... . .,.. .,

9,° De licença para Ler lOJa de allawte,
6"'000 so nella se vender fazendas '
", , ')O~OOoe outros arLlgos., . , , " . '. _._

' ~Art. 3.° 'Estas licenças fic~~ sUj:iLas ás dlSposlçoes
ao'arLigo 224 elas posturas murJ1Clpae~.v.#..... .

~ESOLUÇAO N, 3-5.22 - DE [) DE OUTUBRO DE 1887

'p~~o\'a. 'propostas da cam:ira municipal do Mar de Hespanha.
,.;<':; ,"O'"Dl' ,I uiz 'Eu"'onio HOI.ta Barbosa, prdesidente duas'
" .' ., . o F b ) r a to os os se~~r:~~~:S~~~~I~~;s~:r~~é~ I~1Iidi~o-I~];~üd~r~~~~~~~~üso~~:'í-óposLa da caroara mut:lclpa . . _ '

cmLou'a resolução seguInLe: ,':~~: ..
''1;,Q)iq>LIV PARTE 1.'
"'.. ., -

I _

lO, Re\'ogam-se as disposições

D9S DIPOSTOS NÃO A~XUAES

RESOLUÇÃO N. 3':i21-DE 5 DE OUTUBRO DE.t88
' ., ""-Approva o :l.dJitamento feito ás postun:s da camara O1unic'"UM. •

O Dl'. Luiz Eugenio Hor'ta Garbosil, presidenLe,d p'r
vincia de Minas Geraes: Far-o sabe r a Lodas os SCUS1
biLaotes. que a assernbléa lêg-islati\'a provincill!"s
proposta da caroara municipal de UM, decretou'a r
IUÇ;lOseguinte: , ::1'

Art. unico. E' appro\'ado o aclelitamcnto qí!fp.
ras dá carnara muoicipill de Ubá, que a eStIrresoLu
acompanha; revogadas as disposições em con,trar,i,

'Mando. portanLo, a todas asaULoridadés,lí."q,e
conhecimenLoe execucão -da refcl'ida resoluçi1oJiér

. cer, ljue iJ. cumpram e "laçam cumprir táo i'?tei~aln
como neHa' se, contém. O secretario desta provi.9.
faça imprimir, publicar e correr. Dada no pal!l:cI
presidencia da provincia de Minas Goraes, aos cinc
do mez de outubro do Anna do Nascimento de'Nó;'
nhol' 'Jesus Christo de mif oiLocentos e oitenLh "'é
se~a6esimo sex,to da IndepencIencia e cIo Impe~!p

• tUIZ EUGEXfo HORTA, BARB
.- ~'Sellada ~ publica/da Desta secretaria aos 10

p
d

zembro de 1887, , " , , " :,#.'
", . O secretario, " r-, ,

Franciçco I sidoro Bal:bosa'l:,d.'gé

" X.~,~~~~-
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., Art. 2.. O que pretender concessão, requererá' ao
presidente da camara, indicando a rua e numero da casa
para 11 qual tenha de ser feita a derivação, e assignará.

'um termo, no qual se obrigará ás disposições deste re-
.gulamenLo, ou a.outras dellb~rllçõcs da carnara munici-
. paI, que a respelLo deste serViço for por elta tomadas em
.' bem do serviço publico. .
'. Art. 3.° Na derivacão se obsel'vará o seguinte:

S 1.0 Cada penna d'agua ou cada concessionario,
quando obtiver mais de uma, de\'erá ter um registro á

,..enLrada da porta do predio, em logar á escolha do con-
cessionario.

S 2.° O registro assenLará sobre uma caixa de bas~
quadrada, nunca menos de 0,0130 de lado, por dentro, con-
sLruida de tijollos, ou de alvenaria argamassada de
pedra,

S 3.° Toda a despeza para a coltocação da penna
d'agull correrá por conta do concessional'io, assim como
as dos concerLos que de fuLuro forem precisos ..

Arl. 4.° Os trabalhos da derivação serão sempre
feilos por pessoas auLorisadas pela camara, sob sua Im-
mediaLa inspecção : pena de LrinLamil réis () cada um
dos infractores, e desfazimenLo do que hou ver sido. feiLo
com essa transgressão, .

ArL. 5,° O concessionario é.obrigado a ter em bom
estado de .conservação a limpeza dLlsencanamentos, re-

t gisLros e depositas do seu predio: multa de trinta mil réis
pela primeIra vez eo dobro nas reincidencias.

ArL. 6,° E' absoluLamente prOhibido ao concessiona-
. rio distribuir por dois ou mais predios a agua derivada
. por uma penna, sob pena de trinta mil réis de multa: na

: rein(~idencia a multa será duplicada, e a penna d'ugua
cortada; nüo podendo jamais ser concedida ao mesmo

~.co'llcessionario outra penna. .
. ' Art. 7.° Se~em razão de secca ou qualquer causa im-
o • prevista, houver insufficiencjh d'agua no encanamento

.para o uso publico, deverá ser fectiada a caixa de distri-
;~.buição desde seis horas da tarte aLéás seis da manhã, em-
:~.quanto durar essa insufficiE:ncia; no esL,ll1o normal fi
.;',..permanente .. porém, deve o re,gistro ~er fechado das ~ez. I

.• 11~ras,da nOIte até. ás quatro d amanha, se a cam<,lra .vier
.-a Julgar necessano. /. .

.: ....•• ~ 1.0 ,os concessionarios das pennas d'agua ficam
,tob~lgados a dar os esgotos ou ª consumirem as sobra~
;-, ~~i." .~

:".'.TO)lO LIV.PARTE 1.'
J.' : .•..

I'



d'ag"ua,'q~e eXtravasarem em seus paleos o~-quintá'ef,
ll)ó.do a não t1carem estagnadas o~ cau,,,~ref!l. da mqo .'aos
vlsl~h~s c?nfin~ntes : multa de trinta rOll reis e,o dooco
nas rerncldenclas. .,

,ArL 8,° Nas concessões de pennas d'ag\la, q~e.o
presidente di~,camara fizer, no caso de serem insuflici_
entes ao pedlijo que s~ l,he fi~erem, nunca deferirá mais
de' uma pnra caC1a petIclOnano, _

Art: ?o Pnra bon.r~gulari~ade do serviçn das aguÍis;
seu poltclamento. pertelto asseio e cons~rvacão de lodo
o. seu mat,:,r,ial, caixil~, depositos" encaname"ntos, chá'fa~'
I'1?eS,_lç>l'Oerras, c reg:Istrosde deflval~ão, a camaru. tera
um empregado especIgl, z~loso e lwbilitado, que bem
cu~pra .esses dev.el'~s, cUJo or.ienado ou gratificação
a~bltrara nas.suas IOls annuas, e lhe dará as instruc~
çoes necessarra:-; p ara o bom desempenlJo de seu encarO'o.

Nas faltas desse empregado no exercicio de seus de-
v~res,o!pre~!dente dD:c,amal'a lhe imporá multas de cinco"
a dez mil reiS, a seu JUIZO, com recurso para a camarã,

AI'L .10. Para a cobrança judicial dI) que t~r dev'':'
do em .vlrtude dO'presente regulamento. usarÍl a camara
dos meIOs executivoS estabelecidos pela lei pnra a co"
brança dos seus impostos. ' ,.,

'Art: 11. E' prohibido aos senhores, cU5teadõr~~;'
e po~suldores dos terr'enos por onde passa o encanamento
publlco, trabalharem por sobre' elle, e em área de u '
metro de cada lado do mesmo encanamento; assim como
la,nçar entulho; ou immundicias sobl'e o referido ..encâ-
nament~, ..~stragan'do-o de qualquer maneira, ou caixtl
e deposllos ~flSr m.esr~as aguas ::multa de trinta miL r~i ,
e o d?~ro_ na~.r~mcl~enCta5, alem de outras penas 'e .'iri~
demOlSllçOeS em que !Ocorrerem os infractores. ../: '1:

Art. 12. E' tambem prohibido àos qmcessionnrio
de pennas .d'u'~iia,' tocarem de qua,Lquer modo' nos regi$-
tl:05 de d lVjçaq; sem o ser pOr\ VIU de licença do~'pr,e:
s~de.nte da cff!1ara. e pelo erppi'egado respectivo do~s~r.-
ViÇOdas agu~s, quando isto seja necessario. e muito .in~-
1I0S terem ~haves p"rtir.ulares que abram' ou fechem o
IT!esmo reg,l~tro._allerando a graduação da penna conce
dlda e ventrcllda 'pela camara: multa de 30;';000 ,ojlo~
!H'O na rein.cigencia,. além de out.ras pennas em ciú:i~ip
correrem ~sl.nfrac~ores, p.odendo alOua, a cama[u, ~~t'.
cllsode rClOcldenclü, cortar a penna daO"ua e cassa.
concessão della feita. . o' :\~;~. --..... ~
, . Art. 13. E' livre á camara verificar,' toda a yeZ,q
entenc!er necessario, a graduaçqo das pennas concêdid
. -,"

dentro do deposito em que ellas correrem nas casns"
J dos cOllcessionarios, não podendo estos oppor obice 0.1-
, , O'um; multa de 20:ti000. por qualquer obstaculo que se
; fevante, e por outJ'U qualquer infruC'ção. que cncontl'ar
, nes.,a veorificação.
. Art. 14. Ficam revogadas as disoosições em con-

tra rio. o

RESOLUÇÃO i\'. 3ii23~ DE 5 DE OUTUBRO DE 1887
" Approva o re"uiamenlo para a casa de mercado da villa da Boa

Vista. o

_ O DI'. Luiz Eugenio Horta Barbosa. presidente da
. provincia de Minas Geraes: [oaço saber a todos os seus
, habiUlOles, que a assemblél legislativa prnvincial. sobre
" proposta da cumara municipal da Boa Vista, decretou a ..

resoLução seguinte: o
ArL unico Fica [Ipprovndo ° regulamento para u

casa de mercado da viLla da Boa Vista, annexo u esta
resolução; re\'ogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridncles a quem o co-
nhecimento e ex:ccuc;io da referirIa resolucüo uertencer.
qlL a curnpram e tiçam cU,mprir tão iot?(r~m'ente c0!TI0
nella se cCllltém. O secretario desta provlocla a faça, Im-
primir, publicar e correr. Dada no pala cio da, preslden-
cia da provineia de JIinas Geraes, aos cinco (!Ias do mez
de oútubro do Anna do Nascimento de i\'ossa Senhor Je-
sus Chl'isto de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo

~'sexto da Independeocia e do Irnperio. '
LGlZ EUGE:-<'IO HORTA BARBOSA

Sellada e publicada nesta secretaria aos 10 de de-
1887. '

O secrelario,
Franciçco Isidorf'/ Barbo,~a Lage

~\ " , I
{;'::ncgimeuto interno para o mcrcado da villa

da Roa Vista
CAPITULO I

DA c.urAUA E SUAg AITUrnUlçÕES
,t.,::' ' "Art. 1.0 A' camara municipal desta villa incumbe:
:'~ ',o S ;1.° Nomear para o mercado um administrador.

...., -

.......
"
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que'exerça'suas funcções, de c0!1formidade com os' prê-
ceitós' estatuídos 110pres~n~e regimento. . .. ' .:";

, ~ 2," Pagar ao administrador o ord~nado consigna_
do no presente regimento. " _~"',

~ 3." Fornecer as necess~rtas ~e(lldas para seccos,
mulhados, balança e pesos a~e.60 kllos. .' :..

@ 4.' For'necer ao ndmlnlstrad?l' uma me.5a com
gaveta e chave para nella guardar 1lvros e papeis a se.u
carcYo. _ ,'~

o@ 5," Destinar para o administrador um qu~rto I?ara
nelle permanecer flxclusivamente c?m seu escl'lpt~rto e
onde Jeva acautelar livros, papeis, pesos e mcdlda~ a
seu cnr"'o. . . '.t

S6,~ Fornecer ao administrador c.adernos de t~lq~s
, impressos abertos numerados e rubrIcados pelo'presl-

dente da ~amara, para a ,cobrança de impostos que esti-
verem a seu car"'o em Virtude deste regImento; e a for-
necer igualmenl~ a illuminação do mercado.

. CAPITULO II
DO PROCUR.\DOR DA CA~IARA E SEUS DSVERES

Art. 2.' Ao procurador da camara, incumbe: ..
S L' Cobrar .a~ multas qu~por VIrtude d~ste ~egl-

menta e sob denunCia do administrador forem unP9stas:
pelo fiscal da camara, . ' > ~

. S 2.' Cobrar de cada barraca que se armar ;lunt
ao mercado para vender-se molhados, fazendas, .ferra
gens, 'miudezas, drogas ou mesmo generos da terra, ~l$OO

ann,~a~~; ....c~~rar. de' cada pe~so~ que vender S!ll"ouQI.
a retalho no me'rcndo, que nao ti ver pago O' Imposto a
~ 2.o'do art 2.' deste regimento, 5~000 a!1nuaes, .'.~

S 4." Cobrar de cada pessoa q~e vender. ag~,a:L
dente, l1côres e outras bebidas alcooltcas ef!! retalho
mercado, 5;,>000.anÍ1Uaes, excepto os que tlvere!U,p,a
o imposto marcado no S 2.' do a rt. 2.' dest~ regl~enl

. S 5,' Pagar a .r~ulla de t O;'. se por n~gltgen9~~'su
deixar de cobrar os Impostos acuIIa mencIOnados., ..•..

~ 6.' . ComlÍlIlnicar á camara as faltas com.meU\.ü
pelo fiscal e admin,istrador, afim de lhes serem lmpos a
as multas em que, mcorrerem.

CAPITULO UI
DO FISCAL I E SEUS DEVERES

Art. 3.0 Ao fiscal da camàra incumbe: .
~ 1.0 Visitar o 'mercado nos dias de seltaS:r

sabhado e domingo de cada semana e tomar conheci-
mento do serviço como é feito: impÓf as muItas esta-
belecidas neste regimento, no caso de infrar:ções tanto
dos contribuintes como dos empregados.

S 2.' Dar por escripto conhecimento ao procurador
da carnara das multas que tenha imposto, para este fazer
etrectiva a cobrança das mesmas. . .

S 3,' Comrnunicar á camara as faItôS commettldas
pelo administrador c procurador,para lhes serem impos-
tas as multas que merecerem.

. S 4.' Pagar a multa de quatro mil réis liela falta de
cada visita que deixar de fazer ao mercado, sal vo caso de
força maior que serújustificad? pera~te ~.camal'a.

S 5.' Pagar a multa de c inca mIl reIs cad.a vez q,ue
deixar de communiear á camara as faltas ou IOfracçoes
cornrnetidas pelo procurador e pelo administl'üdor.

CAPITULO IV
DOS TROPEIROS E :.tAIS PESSOAS QUE TROUXERE~1 GE~EROS PARA

VENDER

ArL..(," Aos tropeiros e mais pessoas que trouxerem
generos para vender incumbe: ,

S L' Pagar as contribuições creadas por este regi-mento.
S 2.' Conservar os generos de primeira necessidade

depositados no mercado por espaço de dl)ze horas, não po-
. c1endo vende.los em grosso ou por atacado se não depois
de findo o prazo. Em tempo de caristia, esle prazo seríÍ
de vinte e qua tro hor~s, . ..

.' Os infraclores pagarão a multa de' dez mIl reIs.
-.,. ~ 3,' Findo o prazo de que t~ata ~ paragra pho su-
. pra,fica á vontade do vendedor a dispOSiÇãodos generos,
'. quando e como lhe convier.

CAPITULO V
DO AD~INISTRADOR, SEUS DEVERES, PEN'.\S E VANTAGRNS

. Art. 5.":'0,'

. S L" Pôr em boa ordem e guarda não 56 a casa do
'mercado, que con:õervará a necessllria limpeza, como os

" ;papeis, pesos e medidas, moveis e cha ves, pelos quaes é
;'responsavel. .
.•.. . ~ 2.' Visitar todos os dias a casa de mercado, to-

mar '.lata dos generos alli existentes para fazer as arreca-



DISPOSiÇÕES TRA1íSITORIAS..,

dações q~e Ih~ competirem, sob multa do cin~o mi
.de cad~ infracção ql!e com~1ettet. deixando 'de'for
respecttvas arrecadaçoes ou nao comparecendo 'nó
cada, como lhe é determinado. ,','

S 3.° Cobrar de cada 15 kilos de toucinho, c'riCé
. sucar, sabão, algodão em rama ou.em lei, peixes sai
dos, couros e outros objectos que se vender ou s6mê"
pesar no mercado. inclnsive b:ll'racha, quarenta réiS'
cept ullndo carne de gado, pela qual ja se paga o irripo
dt: cabeça, . o
, As. cobt'anças do~ generos . a~ima mencionados e

exclUSIva competenctêl do adrnlnlstl'adol'. , ,,;".
. S 4.° Yelar cuidadosamente para que o edificio'

s~Ja estragad,o,I.H10, co~sentindo que se tracem inscripçõe
ainda as.mals IOslgnlficnntes, sobre as paredes; .t'
ne~es~arta cautela al1m de que não se dêem prejuiso
~dlnclO" taes como deterioramentfl das paredes', mo'vejs
lncendl.os por faltJ de precauções;. cvita-lüS, e imped
q~e se Introduzam dentro da casa ilOlf!1aes cal'reg~d9s O
nao, e que se amarrem !Ias grades anImaes ou neUãs'
arme;n cordas, (jue se p')nharn tornos nas pareeles co
que p03sam cauznr estragos e ruinas, I ' ,

9 5.° Accender no mercado, nos dias ele feir3,~.
Iuz~s c\esde ás sete homs ás nove da noite, que sei'üà
necidas pelo procurador da camara. , {

S 6.° Denunciar ao fiscal a pessôa que tiver'p't"n
cado estragos no edificio, qUr~r desrf1fll'Onando paréé
grades; quer gravando sobre paredes ins'éi'ipçôe
qualquer' r.atureza, ou em fim praticando qualquer
damno, incendio, etc. . . ...•. ;

ê 7.° A 1:,lta rlesta denuncia sujeita o administra
ú multa estatuida pam taes infraçções, .. ' :'::~

9 8.° Cornlllunic:lr á camara as faltas ou infrae
commettidas pelo fiscal e pelo procuradur, sob mu'
dous mil réis de cada vez que deixar de o fazer.!

ê 9,° , Ter um caderno d~ talões, aberto, num
e _encerra~o pelo president3 da camara parao'arre.
çoes dos Impostos a seu cargo, estabelecidos OCtS
art. ,5.° do presente regimento, eXlrahinrlD do dito ':c
no um conhecimento pa ra o contribuinte e deixãnd
tro para.a confecção de um balancete (Iue fica ?b~rig
cnvwr ao procurador ela carnara no fim de c;úJá t'f,im'tl
acompanhado dos respectivos talões e do produéjQ. ~ª
recadações que fizer. . :., 'fi

' . .' 1";.0S 10. Vencer o ordenado de 50;',\000 annuae~~
pagamento a camara fará em quatro prestaç~e's. ri

-,
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traes, á vista ele attestaelo. passado pelo presidente ela Col-
mara que prove o cumprunento ~Ie devere~.
.' O ordenaelo acima estabeleCIdo podera ser aug-men~
tado pela carnnr'il.se a juizo seu entende~ que o emprega:
ao, no desempenho de seus deveres, oflerece vantagen:s
qüe se torne digno da recompensa.

CAPITULO rI
DISPOSiÇÕES GER.\ES

Art. 6.° :
. ê .1.0 E prohibido causar tlamn05 de qualquer modo
ao ectificio do mercado, desmoronando .pal'8de.s, grn~es,
moveis, estampando inscripçõos, occnSlOnal' Ineendlos,
introduzir animaes com carga ou sem ella n~ casa e pro-
ceder outros estragos. Penas de. Pi1H''l\'o~ Infra~tores a
multa de 30,000, e o dobro nas relnCldencl1ls, ~lIem das
penas estau'1lecidi1s na legislaçilo criminal.
. S 2.° E prohibielo vender genems fora ,da cnsa do
mercado publico, em dias de feira, e ter para ISSO outras
'casas sem.l icença da a utnridade com petente. Punas eIe
"multa de 30;';\000 e cinco dias de prisão e o dobro nas re-
'incidencias,tanto pamos proprietnrios,como para os ven-
. dedores dos ge.n.eros. . . .,
.. ~ 3.° As feIras nesta vllla contInuam a luncclonar
nos dias deslgnaelos na legisln:;<io anterior.

CAPITULO VII

Art.7.0:
í. ~ unico. O pr<lsente regimento;depois de aprovado
pela camara, vigorará provisoriamente até que seja. defi-
nitivamente sanccionado pela approvação da,autowlade
com petente.
:~~ .'

'{ ..'RESOLUÇÃO N. 352!''':'-'DE 5 DE OUTUBRO DE 1887
Appróva o ad<lilamento feito ás posturas da camara mllnicip:l! do
3" ; Arassuahy. '.

O Dl'. Luiz Eugenio Horla Barbosa, presidente da pro-
ivin"cia de'Minas Geraes: Faço snber a todos os seus ha-
p,it!lntes, que a assembl~'1-. le~islativil provincial, soure
proposta da camara muniCipal do Arassuahy, decretou a
~~es.oluçã~ seguinte:
• 1~..: •

iiii'o Ll'I PARTE 1..
, .
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ArL unico. E' approvado o additamento ás 'POS( •
ras da camara municipal do Arassuahy, conformea'Jpr
posta que a esta resolução acompanha; revogadas
disposições em contrario. .

~rilndo, portanto, a todas as autoridades a quem. o
conhecimento e execução da referida resolução perteQ.
~er, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramentê
como neHa se contém. O secretario desta provinciá~
faça imprimir, publicar e correr. Dada no palacio ".da
presidencia da provincia dp.Minas Geraes, aos cinco dias
do mez de outubro do Anno do Nascimento de Nosso Se
nhor JesusChristo de mil oitocentos e oitenta e sete~'se::
xagesimo sexto da Independencia e do Imperio. "...

LUIZ EUGENIO HORT.-\. BARBOSA ' •

Sellada e publicada nesta secretaria aos 10 de ~.de:-Azombro de 1887.
O secretario,

Francisco Isidoro Barbosa

ArL 1.0 A camara é autorisadll a cobrar de caà
carro que transitar nas ruas desta cida.de, transportanaô
lenha, sal ou outro genero, 30;';000 de licença annu~l: .

Ar!. 2.° Nos terrenos em commum de lavoura'
criação os condominos lavrarão ou admitirão.crlação
gado de qualquer especie, na proporção da~ ?utr~ls p'a
les que lhes pertencerem. Nas fazendas ou SltlOs hm~tr.
pbes; os proprietarios só admitirão criação na propor
das ter'ras que possuirem, não excedendo de uma c.~ ".
de gado vaccum ou cavallarou muar, se~do mato y.
gelO ou capoeirão, tres cabeças por. alqueire, ~en~o
poeiras empast.adas ou ~ampo:i. Os IOfractores IOcorre
na pena de qu inz~ a trinta mil réis de ~ul ~a e "c1.co
quinze dias de Prisão,. e o dobro nas relOcldencIas

Art. 3.° Revogam-se as disposições em conlr.

- .465-

; habitantes, que a assembléa le~islativa provinci9.I, so~re
" proposta da camara municipal do Rio Novo, decretou a.
.V resolução seg-uinte: .

Art. unico. E' approvado o artigo additivo e seus
par[lO'raphos, ás posturas municipaes da camara tio Rio
Novo~que a esta resolução acompanha;' revogadas asdisposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida resolução perten-
cer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente
cumo nella se contém. O secretario desta provincia a faça
imprimir, publkar e correr. Dada no palacio da presi-
dencia da provincia de Minas Geraes, nos cinco dias do
mez do outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, s6xage-
simo sexto da Independencia o do Imperio.

LUIZ EUGENIO HORT.\ BARBOS.\.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 10 de de-'~.zembro de 1887.
o secretario,

l'ranci.~co Isidoro Barbosa LaJe

Art. 1.0 A carnara municipal da cidade do Rio Novo
fica autorisada a cobrar o imposto de 40 réis sobre cada
arroba de café, de 15 kilogrammas, que fãr exportadodeste lo unicipio.

~ 1.0 A cobrança ou arrecadação do referido im-
posto será feita pelos agentes das estações das estradas
de ferro dentro do municipio, pelo agente da estação de
Santa Anna, ou pelo processo que julgar mais conve-niente.
"'. ~ 2.° Os mesmos agentes perceberão pela arrecada-
ção ieita a porcentagem de 8 % e trimestralmente presta-
'rão contas á eamara, entrândo para o cofre della com as
importdncias arrecadadas. .
. !.. ~ 3.° O producto dessa arrecadação fará parte da
renda' geral do referido municipio. afim de acudir ásp'espezas delle. . .

:1';.,." Art. .2. o' Revogam-se as disposições em contrario,"'-



O secretario,
Francisco Isidoro Barbo,~a

Art. ~.. E' expressamente prohibido :
c ~ 1 ° T ., ~ :' er-se am:naes amarr~d.o~ nas portas das ruas
de:;ta vllla e povoaçoes do mUnIClplO por mais de umll
hom. ' l

~ ') ° L ':; :.. ançar ou estender-se couros de rezes ou de
dualqu~r. outro animal nas ruas de.st!\ villa e povoações

, o munlcIP?: '!lulta de 5tiOOO aos IOfractores dos para-
graphos prtmelro e segundo do articYü antecedente e o
duplo nas reincidenc!as. . o
. Art. .5." A camara municipal courará mais annual-
mente os seguiules impostos:

S 1.0 De cada pessoa que criar porcos vacYanào
p~las ruas e praças desta villa e povoar.ões do munici-
PIO, 10;;000. •

S :!.O De cada pessoa que criar .cnbritos e carneiros
vag-a.n~o.pelns r~Hls e praças desta villa c povoações do
n~u.nICIPIO, 1O;;OUO. Ex~eptuam-se, porém, as cabras que
e:;tlverem pelada~, servlOl~o .de rnamentaç,lo ás crianças.

Quando os anImaos ret~rIClos nos parngrnphos untece-
.. dentes pertencerem a menInos ou a ('scravos, serão obri-
gados ao pagamento do respectivo imposto os paes ou se-
nhores destes.
. S. ~.o De cada arroba de fumo, que vier de munici-
plO,dlf1erente e for vendido neste, 100 réis. Este imposto
sera pago pelo vondedor, e em falta deste, pelo compra-
.dor.

S.i." De cada meio de solla que se vender no mu-
"nicipio, 100 réis.' .
; S. 5.° De cada carretüo movido por animaes, . que
. :.trnn~lt?r. nas rua~ e praças desta villa e povoações do
,. mUDlclplO, conduzmdo pedras ou madeiras para' auferir
, lucro, 5~OOÜ. .
\ .. S. 6.° De.?ada porco morto que se vender neste mu-
.• !llCIPlf), 200 reIs.:.~ .. s i.O De cada pessoa que vender freios, esporas
.,;.arrelOs etc., neste municipio. 1Ú;'000. .'
';:. 'S 8.° D.e ~áda casa em que se vender dl'og-as medi-
'}maes permlttldas, 10,,000. Ex:(~eptuarn-se. P?r~m, as que'
,somente venderem sal cathartlco,olco de flcmo resina

. '~e batata, mercurio eLe fio!l. '
.,ç::'" S 9.° De cada indivrdu0 qU'3 exercer o carO'o de
. procurador d:l cnnJara, 5~000.' o

~". 's }o. De cada individuo que exercer o carO'o de se-
cretarIO da camara, 5,,000. o
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RESOLUÇ.:\O N. 3526 - DE 5 DE. .. v.

. Appro'va o adilitamento feito ás posturas da eamara In uniei'pà).'"
Boa.Vista. , •. ~
O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente >da

provincia de Minns Geraes: Fnço snbe1' a todos os' seus
habitantes, que a assembléa legislativa provinciul, soore
proposta ela can~ara m~nicipal da Boa Vista, decretqú 'a
resolução segumte : . . .'.

Art. unico. E' approvado o addiLamento feÚó a~
posturas da camara municipal da Boa Vista, que a est
resolução acompanha; revogadas as disposIções, ,';ún
contrario. ,:,",

Mando, port"oto, a todas as autoridades a quem
conhecimento e execuç,1o ria referida I'esolução p'ér-
tencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramen-
te como nella se contém. O s?'cretario desta provincia
a fnça imprimir, publicar e correr. Dada no pnlacio:da
presidencia da provincia de ~Iinns Geraes, aos cinco dias
do mez de outubro do Anno do Nascimento de Nosso;ISe-
nhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta' e sele,
sexagesimo sexto da Indepenclencia e do Imperio .. ".:

LUIZ EUGE~IO HORTA BARBaS.\.

S:'lllada e publicada nesta secretaria aos
zembro de 188i.

.. . . ~;'~:\~
. Art. L" E' expressamente prohibido o usó de~ pe
e ml1didas, que não estejam devidamente aferidos,
negocias e mercados publicos desta villa e povoaç.ã.e
município : multa de 10,,000 e'oito dias de prisão ao .
fractores, e o duplo:nas reincidencias: . ". f'

.Art. 2.° . Ninguem poderá ter negocio de port~ a
ta. de qualquer natureza que elle seja, sem .que~te_Q
extrahido a respectiva licença: multa de 10;;000.~~ ü
de prisão aos infractores. . . .' ~.:
. :i\rt. 3." Quando. os in.fractores não puderei:r'áJ~

. a lmportancia das multas Impostas pelo fiscal. 'PPll fi
de meios, será esta corilmutada em pI'isão, calculan"do-
a quinhentos réis, por cada dia de prisão; não 'ex
do, porem, de quinze dias esta, ~ . .;':{.;;

F, N. 15. .- .(6i-
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~ 11. De cada individuo que exercer o eargo de
cal da eamara e supplente do mesmo, 20000. ': "

S 12. De cada individuo que exercer o emprego:(t
contmuo ou porteiro da camara, 2~000. J

~ 13. De cada individuo que exercer o empreMae
'officl1lI dejustiça do juiz municipal e orphãos, 5;'!lOOO.,,

S u. De cada indi viduo que exercero emprego ãe
sachristão. 5;'!l000. ' " ' ~••'

S 15. 'De cada individuo que exercer o cargo (le
juiz de direito, 10:;000. '.'!.

'~~6. De cada individuo que. exercer o cargo de jUiz
mUnIcIpal e orphãos e do respectIVO supplente, Ill~OOO.

9 17. De cada padre ou viga rio, que exerça' 'süa
profissão, por nomeação ou não. lp~OOO. ~" ,

~ 18. De cada professor publico, 10;;000. .
~ 19. ' De cada incFvid~o que exercer os cargo's.de

collector geral e provincial, sendo annexos, 10;;000.:8""
para~os, 5~000. ". j ..S 20. De cada IndIVIduo que exercer os cargos ~de
escrivão da collectoria geral e provincial, sendo anne-
'lOS, 61'>000. Separados, 3~000.; "

S 21. De cada individuo que exercer o cargo de;vi
gia da recebedoria, 5,.,000. ,\~

S 22. De cada cartorio de escri vão de orphãos, 10~.
S 23. De cada cartorio de tabellião,sendo reunidps,

10~OOO.Separados, 5~000. ' ,<.
S 24. De cada individuo que exercer os cargósí:l

contador,~partidor e distribuidor do juizo, seudo annexo
~t}OOO,Separados. 2~OOO. '. .~rI ,

, S 25. De cada individuo que exercer o cargo d~c
rador geral dos orphãos por nomeação vitalici<i ou"iri'
rina, 5~OOO. . '.

~ ~6. 'I?e cada individuo, que exercer o cargo
escnvao dOJury, 2t\000.

S 27. De cada individuo que exercer o cargo.
promotorlpu~lico, tO~OOO. . ,~,..~

S 28. De cada pessoa que negocwr a vareJ<>..I.l
mercados pubiicos, a excepção dos bruaqueiros, 10

Art. 6: Ficam revogadas as disposições"em"c
traria.' '.~

...-----.----

LIVRO
DA LEI MINEIRA

1887
PARTE PRIMEIRA FOLHA N,16

RESOLUÇÃO N. 3527 - DE 5 DE OUTUBRO DE 1881
, .!pprova o aJLlitamento feito <Í5 'posturas da calUara municipal de

" ' Salinas. .

Ç}D.r. Lu iz. Eugenio Horta Dal'bosa, presidente dn
~' pro~lOcla de MUJQS Geraes: Faço saber a todos os seuS
::. habItantes, que a assembléa legislativa pl'Ovincial, sobre
;" proposta d,\ cama ra municipal de Salinas, decretou a re-
';: solução seguinte:

Art. unico. Fica approvado o arliO'o additivo e seus
,parag!,aphos ú~ posturas da camara rnounicipal de Santo
Antaoto de Salinas, que a esta resolução acompanha' re-

. vogadas as disposições em con trario. '
:.' Ma!1do, portanto, a todas as autoridades a quem o
;,,conheclrnento e execução da referida resolução perten'.
"l,cer, que a cumpram e façam .cumprir tão inteiramente
• como. nell.a ~e ~onté.m. O secretario desta provinCia a
,.raça.Imp~lmlr, pub\lcar e correr. Dada no palacio ua

,.,presldencla da província de Minas Geraes,ltns einco dias
,do mez de outubro do Anno do Nascimento de No~so Se-

~• nhor !esus Chl'isto de mil oitocentos e oitenta e sete, se-
;.IagesImo sexto da Independencia e do Imperio.

"";.:;:,: . LUIZ EUGENIO HORT.\ B,\.nnOSA
~.?~ . ,
. ,:'.' Sellada e publicada nesta secretaria aos 14 de dezem-
o~bro,de;t887., ' , '

O secretario,
Francisco Isidoro Barbo.~aLaJe

CAPITULO I
:i\rt. '1." 'E a camara municipal de Salinas autorisa-,
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da a cobrar, em vista do presente art. e seus paragr~~noos seguintes impostos: ,

~ 1.. De cada vendedor de aguardente, licor' o
qualquer outra bebida espirituosa, em retalho na feira
3t1000. . '.

~ .2.. De cada vendedor de sal ~m retalho na feira5~OOO ,
S 3° De cada vendedor de fumo em retal!.lo na féi-ra, 3l')OÚO. _

~ 4,", De cada mas~a,t~ d~ fazendas" d.r~gas, obj~c~
de armarmho, não cloffilclltarlO no mUnICIPll),percorren_
do-o todo ou em parte ou expol'Bm para ven:ler em qual-
quer povoação do municipio, 50,,000. , "

~ 5.. A camnra creará agentes em dh'ersos p6nlos
deste municipio para a cobrança do imposto do paragra_
pho antecedente, mediante fl gratificação de 20 oI. sobre
lmportancia da cobrança effectuada. " "

. S 6," Ficam adoptados quinze kilos püi"a ,rep~esen-
lar o antigo peso de arroba. . ',:3

" ..~RESOLUÇAoN. 35.28 - DE 5 D'EOUTUBRODE 1~87,
Apporova o additarrienlo ftlito ~s posturas da camara m~llillip:il ~

Sacramento. 'I.

O Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente (Ia dró
vincia de Minas Geraes : Faço saber a todos os seus lia
tantes,lque a assembléa legislativa provincial, sobre'pr
posta da camara municipal do Sacramento, ,decreto'resolução seguinte: . I _ I "

Art. unico. :São approvados'os dons artigos 'agçIi
.vos ás posturas municlpaes da camara do Sacra!!ic t
que a esta resol~ção acompanham; revogadas i1S c!l~P.oS
ções em contrarIO. . , ',.:

' Mando, portanto, 11 todas as autoridades a quem o"
n.hecimento e execução da refe~Í(la re?ol u.ção pert~I}.ce

, que a cumpram e façam cUfl.lpl'lr tão IOt~Ira.mente;co.
,neHa se contém. O secretarIO desta provlOCJa a,faça(;
primir, pu~lic?r e corFer. Dada no pal,acio d.a ppeside
cia da prOVInClUde MInas Geraes, aos CIOCOdIas dQ m
de outubro do Anna do Nascimento de Nosso Senhõr ~e-
sus Christo de mil oitocentos e oitenta 'e sete, sexageslm
sexto da Independencia e do Imperio. Ci!

Lurz EUGi:-.'io HORTA

Sellada e publicada nesta secretaria aos U de dezem.'bro de 1887.
o secretario,

Francisco Isidot'o Barbosa Lag~

A camara municipal da cidade do Sacramento; re-,solve:
Art 1.. Todo aquelle que, findo o prazo de dez mezes,

conservar em seu poder quaesquer anlmaes pertencentes
ao evento, sem que delles dê logo parte ao procurador
da camam e aos respectivos fiscaes, incorrerá na multa
de 1Oi?000c o clobro nas reincidencias.

. ~ unico. Se porém houver recusa ou opposição na
'entrega do animal, da parte de quem com o mesmo estio
ver, pagará a multa de 10;'000.

Art. .2,. Revogam-se as disposições em contrario .

RESOLUÇAo N. 3529 - DE 5 DE OUTUBRO DE 1887
"\pprova o aJJit.lmento feito ás pO$luras J:1 Colmara municipal doJaguary. .

O Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da
provincia de Minas Geraes : Faço saber a todos os seus
habitantes, que a assem!Jléa legislativa provincial, sobre
.proposta da camara municipal de Jaguary, decretou a. resolução séguinte:
,', Art. unico. i' approvauo o additamento feito ás
,'P9sturas da carnara municipal de Jaguary, conforme a
p~opo~ta_que a esta re~oluç1io acompanha; revogadas as'''dlsposlçoes em contrarIO.
'~,' hlando, portanto, a todas as autoridades a quem o

"~:'conhecimento e execução da referida resolução perten-
'cer, que a cumpram e façam r.umprir tão inteiramente
como neHa se contém. O ,secretario desta provincia a
:raça imprimir. publicar e correr. Dada no palacio da
'presidencia da provincia de mnas Geraes, aos cinco dias
do mez de outubro do anno do Nascimento de Nosso Se.

' , nhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, se.
<':xagesimo sexto da Independencia e do Imperio. .• ,- •. -f:: •.

LUIZ EUGENIO HORTA BARBOSA
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odigo de postl!ras, ei~urgando-a dos erros'que se 'no-
laIll na sua 1.1 1mpressao. , ' .

Art. 3." Revogam-se as disposições em contrarIo.
TabtÚla AR

Cobrar-se-ha em Jaguary, como municipaes, os se-
guintes impostos:

S L" Licenças e direitos pagos annualmente :
Para mascatear fazendas seccus, ouro ou prata,

em obras :'
,~ . N}iosendo negociante estabelecido n~ ~u~ 2001')

nlcl~~ndo . es'tabel~cido: : .' : : : . . . 503
Quando a mascateação for de quaesquer ou-

tros generos :
, Não sendo estabelecido no mumclplO.

Sendo estabelecido. . • . . . •
Estes impostos recahirão sobre cada uma

partida de fazendas, 0':lro ou prata e~ .ob.ras, ou
outros quaesquer. object~s. que constltUlrem a
mascateação que l0.r~ll~ dtr1g1dos para cada uma
localidade do munlclplO, embora pert~nça m to-
tlos ao mesmo individuo ou firma soc~al. sal vo
se as obras de ouro ou prat~ forem fabricadas no
municipio que nada pagarao.

. Para dbrir casa de joO'o.. . . . . . . .' t 50~
:', Para conservar 011 abl'll" casa <le' negocIo
ae qualquer qualidade, (lU bo~ica '.' . • • 10~

Se for estabelecido para fora da ~Idade.c po-
voação a mais de um kilomulro de distanCia. 2~~ '

. Para vender drogas.' . . . . . . •• '"
~.:,Para vender aguardente. :. . .' . . . 1O~
..,,"'Os generos, especialmente tributados, paga-

rãó~ cada um dellcs o imp~sto que lhes for rela-
tivo 'embora venJidos conJunctamente na mes-
ma 'casa de nogociá.

. ',Para obter pennas d'agua. . . _' • . ; tO~
I,: ,'Para exercer empregos ou pr~fissoes de .~d.
~ôgadós, medicas, cirurgiã~, denhst~,.tabelhao:
escri vães do ci vel, e de orphaosj adrTllmstradore~
«le recebedorias, collectorés, procurado~ e . se-
cretario dacamara, aferidor e fiscal da Cidade,
ca,daum. " •• " • • • • •• 8~. <':; .- -
rrO)fO ,LIY' PARTE 'L I,

, ....;;-H2' ....;..--

, Sellada e publicada nesta secretaria "aos ~l'lfae
zembro de 1887. , ~.

O secretario,
Francisco I~ ido ro Barbosa

Art. 1.. As posturas policiaes deste' muriiéiplol!
~3 de ou~ubro .de 1884, serão observadas com as se'';ui
tes modiÍlcaçoes : ~:o

Ao !lrt. 27, depois da palavra «donos)l accrescente
as segum tes-sabendo que o está. ',J '

, O art. 42 será re9ig~do do modo ~e.guinte : Todas
es~r~das geraes. p.ro.vlr1claes ou mUOlclpaes que ~;fof
utlhz~das na adminIstração dos sacramentos, serão féi
de. ~ao co~mum annualmente, nos mezes de. mar
abril e maIO j o resto como está no artiO'o. _ . " .•

Ao at't. 43, depois daLI palavra.° « inspeê'lores
a,ccrescent~-se «em cada bail'r01); o. mais como está no ar.-
~Igo. DepOISdt? art. accrescente-,se: Na mesma Jnul
lnc.orrerao os. mspectores. de ca.mlnho, se não aceit~'r~
as Incumbenclas, ou, aceitando-as, não assistirem "co
suas turmas aos ~erviços.. .' , ; i:

O art. 59 tera a segUInte redacção: Se, depois i:I
en~regu~s aos seus donos, as mesmas criações tornare'
a l[l!adlr as me~mas terras ou plantações, serão"dp r
hendIdas. e mediante os mesmos processos dos áhs .
55, 56,57.e 58. se imporá aos infractores a multa dé'5'~~
por ,cabeça, e as demais penas do art. 57; pela 3.~ ve
porem, não haverá mais attenç,10 a rec(amilcões .e ;;01

'~ensada a intima ção do art . .56, sp.rá o prodúcto."da'.a
rematação recolhido ao cofre municipal, como :beci .
e\'ento. Quando esse pruducto não chegue para :pag
mento das multas, despezas e custas os infractoresr ,I:

'ponio as fahas executivamente.' . "
• No ~ 2." do art.-92, em vez de oito bestas ou' o
bestas, diga-re, no' 1." até oito bestas, e no 2." até ~'aozbestas. ." . . , ,-,

. No art. 96, .súbstilua-se 'a pala vra « exigidos;; ~pe
palavra « exeqUldos)lj e no art. 129, a palavl'ü « enVJar:
pela palavra «a via r)). ' . :'< '"

" Art. 2.° Fica.m revoga.dos os arts. 59, 175, t7~,)'}1'7?
195 e a tabella D., ' '. 'i.'

. As tabellas A. B e C ficam substituidas pelas segum
tes: AS, BC e CD. '. :.~
. A camara consolidará com as pre.,entes dispõslçq.e
os arts. alterarias, e mandará fazer nova impressão do~e

) ~t.
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:' De soli~"ita.do~esde causa.s,' co~tadores, par- ,
lIdores e dl:str!bUldores, agrImensores ou .lou-"
va?üs que,aval.lam bens.e partilham terras, vigias,'
.d~:srecebedonas, escn vaes das mesmas dos'
JUIZ~Sde paz e subdel~gacias, dojury, das colle-
ctor~as. fiscaes dos c!lstrictos e professores de
mUSICa,'casa um. . . . . . , . . . . .

(Co(~prehende-se n~ n. dos adv~gados os
que. ass.lgnam s~us artICulados e resliiem nas
audlenclas cÇlmlIcença dos juizes).
. De PÇlrte}ro da camara, caminheiro e om-

claes de Justiça de quaesquer juizos, cada um.: r 3~ t;
. ~ara casa de ~asto ou hospedarias, de com- ""

n:llss.oes, de. padanas, d.e ouri vesa rias, relojoa-, "''''''1
flas,.~e alfaIates, s~patelros, ,Pedreiros, ferreiros, . i ;.',~.

sellel~os., marceneiros,. carpinteiros, funileiros,' ..;r~:1 .
calde}relfos, e fogueteiros, cada um. . . . .. ' 2~ "

Nas em que se mostrarem marmotfls dio- .' ,l
ramas, panoramas, habilidades de ani~aes'; ~'-Co!'

operas, bonecos, e outros espectaculos curiosos: : >. ,
cada um . • . , . • • . '. ' • 'si 11

.... ~'

Do metro. . . • • . •
Do .kilogramma. . . . . .

. MaIS um mil réis por kiloO'ramma até
kllos, e n~da mais d'abi para cima. '.

Do. lrtr9 .. ' . • . . . . . . . .
MaiS.urp fpll ~éis por litro até o decalitro,

nada mais para Cima,
D,abal,ança' ,grande de ganchos e con-

chas de pão.. . . " . ... . ~ . . • . .
Da balança grande de ganchos sem conclIas
Da balança de gramma até mil. .. ' , . •.
~a bala~ça grammntaria. . .
.N~s revistas pagar-se-hão os impostos de

atençoes pelas ametades.
Os cl'laqores de gado pagarão, tendo vinte

vaccas. .• . • • • • •.• . . • • .' ,5
De 20 ,a ' 50. . • • ~ •• •• ~ _1"0'
De 50 para cima. '" . . . .' 20;;
Pelos carros ..de alugueis que transitarem' .,',:.

pela~ r.uas (festa cld~de, povoações ,ou estradas .::'~
munrclpaes, cadq um. '. . ',' . . . • •. 10

". Cada um agricultor que 'plantar café, rÍlililO. r "

felJao, arrôz ou fumo. • . • .• .- '•.• ";::2
• 4'.:.

- 415-.

: ' ~ 2.• Impostos occaslonaes. .
~icença para usar de armas prohibidas.. • 20~

, '. Li~ença para fazer ca tacumbas nos cemlte- 30~
. rios publicas. . . . '. . : '. . . • . .
, Licença para constrUIr ed~ficlos nos arrua- 10""
mentos desta cidade e povoaçoes do termo.. v

Idem para tirar esmol~s para quaesq~er,
invocaçõas religiosas, na cld!1~e. e povoaçoes 30~
'do termo, ou em todo o mU~llclplO. . _.

Para deposito de materraes para con~tfuc-
5$ção, nas .ruas e praças. . • , .'. • • • 5~

'. Para J0O'ar entrudo. • . . . . • • ,
« ~ outros quaesquer jogos tempora-

. rios, por dia ou noite, cada ba!,!ca. '. . . . 4~
. , Para ter vaccns e cabras de leLte na c-Idade ou
",' povoações do termo: 4~

<. Cada vacca. .' •••••••• 2.:1
« cabra. . . .. . . . .

Os filhos das vaccas e cabras licenciadas nada paga-
,rão emquanto aquellils derem.leite. _
" ~ão obstante as licenças, as cabras andarao peadas,

. sem o que não serão isentas das multas.~ .
. Licença para espectac!üos de ~ouros, cava- 10"1.
,Ihadas e volantins. por dia ou nOite . .' ., '"
: Para barracas ou botequins te£!lpol'anos. . 5~

Para vender bi Ihetes de loteria: por cada
loteria, sendo bilhetes estrangeiros, cada ven-
'dedal' .. ' . . . . .. . . . . • . . " . 10~

Senrio bilhetes nacionaes, cada vendedor. 5~
~ Para os que correm o municipio tocando

:,realeios e outros instrumentos, mostrando m~-~ 20~ .cacos ou objectos curiosos . . . . . . . .
'~ Pela [IO'uardente ilI!portada para o consumo
, do municipio, cada barril • . " . . . . . t~

, Por cada atlestado rrratuito dado pela cnmara 5~
I••.i Pelo reO'istro de tada um diploma, na se-
:c'retaria da °camara. '.' " • . . . . . . 5;';

. '.'..~ . Pelas certidões passadDs pelo secretario, pa-
gar-se-ha pam o cofre l\1Unicipal o que se p.a.ga
pelo actual regimento de custas aos tabellmes

:je escrivães, por DCtOSsemeLhantes. menos qual,l-
, .to ã busca, que será sempre, qualquer que seja
',o tempo decorrido'. . • • • • • • •• ,215~,

-- .
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O secretario,
Francisco IsidorrJ Barbosa Lage

RESOLUÇAON. 3530 - DE.) DE OUTUBRODE 1887

São responsaveis pelo imposto:
Os paes pelos filhos.
Os senhores pelos escra vos.
Os patrões pelos camaradas, se estes forem de con-

tratos.
Os senhorios pelos seus pl'epostos e aggregados,'

, ,C,onsideram-se co~n~ partes integrantes da mesma
,(amllla todos que resll.llrem na mesma casa servindo-se
domesmo fogão, salvo os acima exceptua'dos.

, .
Appr?~a o addi~amel1lo feilo ao codigo de pJsluras da camar:l mu-
• 1I1clpal do fi 10 Nol'o .

.-' Çl D,r. Luiz, Eugenio Horta Barbosa, presidente dn.
pro~lncla de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habltantes"que a assembl~a,leg-islativa provincial, sobre
propost~ da enmara mUIllclpal do Rio Novo, decretou a
resoluçao seg-uinte:

ÁI'L. unico. E' approvado..o additamento ao codiO'o
de posturas ~a cal,nara municipal do Rio Novo, que;:' a
esta resolu~ao acompanha; revogadas as disposições
em, contrarIo. '

~Iando, portanto,_a todas as .autoridades a quem o co-
nheCimento e execuçuo da referl~a .re~olu,ção pertencer,
que a cumpr~m I) façam cU,mpnr tao Inteiramente como
ne~la.se cOllt!'lm: O~ecretarlO desta provi~cia a faça im-
p,rl,llllr, PU~IIC~lle co~rer. Dada no pala_cIOda presiden-
cm da provlIlclU de MlIlas Geraes, aos ciriCõ dias do mez
ae outu~ro do A~no ,do Nascimento de N.)sso Senho r Je-
sus Chl'lsto de llHI OItC!centose oitenta e sete, sexagesimo
~ItO da IndependencllJ e do Im pedo .
" ,

LuIZ ElIGE:'lIO HORTA BARDOS.\.

_,~~ellada e publicada - nesta secretaria aos H de de-
zembro de 1887.

.' .
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Pelos termos de arcematações de obras do ,-;
mUl.li.cipio, até 100;;000. . . . • . . : • ~ ~~
e mais 1;';000 em cada 100;'000 ou fracção de 100~ ,.'
até,20~OOO e nada mais d'ahi para cima.

Pelo registro de cada um contrato de loca- ~.
ção de serviço pago pelo loca ta rio . . .. 33
. Pela rubrica de cada folha de li vro pelo pre- ,r',l, "

sldente da camara ou vereador por elle desi- •.
gnado • • . • • . . . . . . .. '

O secretario da camara ,é responsavel pelos i'mpo
tos que se l;lOuverem d~ pag~r p.elos registros. cerlidõl
e 0,!l,tros.do.cu(I1ento;;q,ue se queir.qm, se os não :fiiér
pagar ant~s da eptrega dos mesmos, , . ~

Pela tl'a'nsferencia de terrenos concedidos
pela camª ra. • .

De cada olaria. • •
, '. TabeUa BC

Na casa do mercado desta cidade de
brar-se:"hão os seguintes impostos:
- De cada rez que se ' cortar:
Se a carne ,for vendida até 4~000 a arroba . ~~2'~
Sendo vendida de 4:t>000 para cima até .'>:t>OOO • f4~

',De cada cevado que ahi vier. . . . .,' .{1~
, De cada 50 litros de farinha de mandioca, "-

de milho; feijão, arrôz.' milho em grão, pai vi-'"
lho, fubá, cangiquinha . . • . . . ; .';.'

"Quando os generos da, presente tabella vier
mettidos ',a' esta cidade para consumo de partícula
ou para 'negociantes, os impostos serão pagos ao'\ 1'0

rador dentro de 48 horas, pelos compradores, sob"
de sé'rem pagos pelo duplo se excederem a esseite
)\os districtos só se cobrará o imposto sobre rezes.

h"}

Tabella CD
. Impostos com 3pplicação especial,

disposições das: posturas: "
Por cada' pessoa m~ior de 21 annos

não formando familias . . . . . .
Se co'mpuzerem familias:
Cada' p'essoa:. .'.'. . .
Nunca excedendo a 3~000 por família, ,p~r

Ilu~~seja •. '" . '", . . '
Não se consideram como parte da

os camaradas e aggregados.



Art. 1.° A camara municipal do Ilio Novo
annualmente os seguintes impostos: "
. S 1.0 De licença par~ vender lenha em carrós"ij

bOIs ou em carroças, na cIdade e povonções, 5i5000':'.F
S 2. 0. Idem pa!,i1 vender ge~eros de lavoura, hort ~

cuias e leite, e/li anlmaes cargueIros, ou carrocinha, o'
de, qualquer forma, 5:t;\000.

S. 3.° Idem para ter vaccas de leite dentro da~'.po=
voaçoes, de cada uma, 2~000.f: ""
. S 4.° Idem, para ter cães der:tro da povoação,\!d

cada um pagara I~O.OO, sendo obrIgados os proprietários
a trazet.os com collelras ao pescoço, COrIl o ,n. do talão
que prove tet' pago a licençiJ,") a trazel-os presos. .' ,

S 5.° Idem para ter cabras d entro das povoacões
ele cada uma, 1;';\000, sendo os prop rietarios obri()'adôs~à
tryzel-as com cotleira ao pescoço, com o numero d:l 'la-
luo q~le prOVf) ter pago a Iicen\:a. _ "'0.
. ~ 6:° Idall1 a?s.p~scadores que se empreguem desta
Industrta no munlclplO, 2t:O()O. ..',,~

S 7." ~dem pa~a ter cocheira denlro das. p3voaç'Õ"s
sendo partICular, 2i5000, e da que fel:eber anllnaes <letra
to, 1.0"000. , j ." .
. ~ 8.° Idem de cad.a carroça ou qualquer outro\ve

h!c.ulo que trllza (:erveJa ou qualquer outra bebid,l"es_
plrltuosa fabrtcada fóra do municipio, 5jj\OOO. . .,'~

. J\rt. 2.° O ~ 41 do art. 177 das posturas ficiI.à~"
r.~dlgldo: Para ter olaria em que se fabrique telh''''
~tlJollos para negado, 1O~OOO. . ;n~,

.Ar.t .. 3.° ,Fica elevada a Ijj\OOO a importa'nciara
vara de lICença. , '. '.' J,

Ar!. 4.0 Revogadas as disposições em contr~;i

. ,

RESOLUÇÃO N. 3531- DE 5DE OUTUBRO DE 1~8
Appr~va o adJitalllento feito.\s posturas' d.l C,lmara Illu'ni~

. Cidade de fnha'llllã.

<? D!,. Luiz '~ugenio Horta Barbosa, preside
proYlncla de Mlqas Geraes: .Faço saber a todos';'

: hablt~ntes, que a assembl~~ le~islativa provincia'l
propo~ta da camara munICipal de Inhauma dee
resolução seguinte: ' ';,

Art. unitó. ,E' ,approvado o additamento ás.~~~o
r~s da camara municipal do Inhauma, que a'esta'reso[

, çao acompanha; revogadas as disposições em contra I

4i9 -

Mando, portanto, a.todas as autoridades a quem °
conheciln'ento e execução da referida resolução perten-
'cer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente
, como nelta se contém. O secretario desta provincia a faça
imprimir, publicar e correr. Daria no palacio da presi-
'uencia da provincia de Minas Geraes, aos cinco dias do
'mez de outubro do Anno cio Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesi-
.;mo sexto da Independencia e do Imporio .

LUIZ EUGE:"1O HORTA B.-\.RBOS.-\.

Seltada e publicada 'nesta secretaria a05 14 de de1.em-
.bro de 1887.

O secrer.ario,
Francisco Isidoro Barbosa LaJe

Art. 1.0 A resolução n. 2H9 de 14 de novembro de
1877 seri1 obseryadn com as alr.er'ações seguintes:

S 1.0 Ao art. 18 aCCrt)scenta-se o seguinte: que sel'ão
.; pagos por quem requerer n obra.
'I" S 2.° O art. 23 fica substituído pelo seguinte: O ar-
., rendatario, ou o que obtiver licença para levantamento
;. de qualquer obra, é obrigarlo a principiai-a dentro do
prazo de 1 nnno e concluil-a dentl'O em dois, a contar cta

. data da licença: pena de perder o direito do terreno, que
. v.oltará ao dominlO publico. '.
:'::', S 3.° Ao art. 79 ílccres:~enta-se o seguinte: Ter soltos
nas ruas desta cidade e arruiaes, cães tle qualquer qua-
'lidade, cabritos ü carneiros, podemlG .ser morto qualquer
.;Qesses animaes na:nuas ou quintaes, sem que os donos
.tenham direito á indemnisação, ficando assim abolido oart. 100.

"-, S 4.° Ao u'rt. 113 accrecenta-se o seguipta S :
: ,Todo o propl'ietario residente entre outros possuido-
res de maior cultura, que só tenha pequeno terreno en-
treeltes, será obrigado a fazer tapumes para évitar que
seus porcos façam qualquer destruição: pena de perder o

. ,âireito á inclemnisacüo dos mesmos, qúanc!o mortos ou of-"~f(}iididos. •. '
.<':,:S 5.° A taxa do S 20 do art. 163 não será cobrada
"q~~n~o,o espectaculo for dado por amadores deste mu-
.'~"mclplO ..~,

1."
'-"

"
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~ 6~0 'A do S 23 ~OmeSrTjoart. ( 10~000) fica, extensi.

va aos engenhos mOVIdospor ll9'ua, mesmo quando s~ja
de moenda de madeira e não faorique aguardente .. ';

9 7.° A do S 40 do mes:no arl. fica elevada a 5~OOO
9 8.° O art. 1.58fica substituido pelo seguinte:" ;,
O lavrador que n~o p:>ssuir engenho e sim escrav

ou escravos, quer seja de um ou dB outro sexo pacra'rá
41/000,'e o que não possuir eSCl'avose sim criàçõe~ a
gad_ova~c:lm .ou anin:aes cavallares, pagará 2~000é não
serao sUJelto a afençao. .' .

S '9.. De cada carro de fora do municipio que p~s
sal' em qualquer ponto deste coni carregamento cobra -
se-h~ 4~OOO paI' cada viagem, ida e volta, cujos r~ndimen-
tos so se.r40.empregados no concerto de pontes e estradas
do mumclplO. ,"

9 lO. Quando o collectado estiver sujeito a diversa
ta..:rasmarcadas nas posturas, só pugará da mais elevada'
nao comprehendendo :1Safe1'Íções. .

- S t l. A' taxa de 300 de que trata o ~ 27 do út: t
, fica sujeito o individuo que vender ao talho nesta cida

e arraiaes capados, ainda mesmo sendo mortos fora dêsse
lagares. ','

Arl. .2.0 Revogam-se as disposições em contrario.

RESOLUÇÃO
~ Approvao additamen,to feito 19 posturas da camara municip'a!

. ' . Diamantina. , . . "

O Dr: Luiz Eugenio Horta Bal'bosa, presidente
.provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos ''o5'S
habitantes. que a assembléa legislativa provincial, so
proposta da camara municipal de Diamantina, decreto
resolução seguinte:
, Al't. unico. são approvados os artigos additiv.ós

posturas da camara mUnicipal da .cidade d~ Diam~rilI
constantes da proposta que a esta resolução acolúp
revogadas as disposições em contrario. .

. Mando, portanto, a todas as autoridades a'.que.
conhecimento e execução da referida resolução 'p'ert
cer, que a cumpram e façam cumprir, tão inteiram'e
como nellaj se contém. O seçretario desta provióc
faça imprimir, publicar e correr. Dada no palàcl<~
presidencia da provincia de Minas Geraes, aoscin'co ai
do mez de outubro do Anna do Nascimento dê 'No, .
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: Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta c sete,
': sexagesimo sexto da Independencia e do Imperio.

LUIZ EUGENIO HORTA B.\RBOS.\

Sellada e publicada nesta secretaria aos 14 de de-
zembro de 1887.

O secretario,
Franci.~co I.~icloro Barbosa LaJe

Arl. 1.0 A camara municipal da cidade Diaman-
,tina fica autorisada a arrecadar em seu município os
seguintes impostos:

S 1." Os possuidores de cães perdigueiros e pellu-
.: dos são obrigados a trazer-lhes colleira ao pescoço com
, os nomes por que se derem, que serão arrolados pelo

procurador da camara, cobrando dos possuidores dos
" mesmos 3~000 annuaes, sendo probibidos nas ruas da

cidadé os cães de outras raças, sob a multa pe tO~, que
pagará o pussuiclor.. S 2.0 O comprador de escravo ou tanzanbão, resi-

.. dente no municipio, ou de fóra que tran3ltar paI' este
municipio, comprando ou conduzindo p.scravos compra-
dos, pagará o imposto annual de um conto de réis, cuia

. importancia será applicada para libertaç1io de escravos,
'sendo preferidos os do proprio comprador. O procura-
dor fica autorisado a promover taes libertações, nos ter-
mos das leis em vigor. '
, S 3.° E' permittido ter-se cabras de leite dentro da

.éidade, pagando o possuidor o imposto de 2~000'hnnuaes,'

.sendo as mesmas retiradas para fóra da cidade, desd~
que cessarem de dar leite, sob a pena de t~ de multa.
~Oimposto acima é de cada uma cabra.

. ~ 4.0 E' prohibido I.er-se nas ruas principaes da
:cidnae e de maior commercio mais de duas vaceas lle
leiLe, pagando os seus possuidores 1~000de cada uma; e
qs. que excederem a este numero pagarão a 3~000an-
Duaes.: - , S 5,° Fica restabelecido o imposto de 2~OOO sobre

, éda caixa ou caiião de cerveja eSlrangeirll, o de 4~OOO
sobrd cacla pipote de vinho que forem importados para

"o. municipio. Se~ovi~ho vier em. caixa ou barril, ~agurá
:a 2~000por cada cu lxa ou baml, e a t~OOO se fôr em
.lpe~os barris' ou oncorote. .
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~ 6.° Nenhuma tenda ou omeina do alfaiate;!sap. _
teiro, sefleira. ferreiro, marceneiro e latoeiro oU fuol
leiro serti aberta na cidade sem licença da camara,.qu'e
cobrará de cada uma que contiver até cinco empreO'a_
dos, 2;5000 annua8s, até dez, 5;;;000, e clesse numero P~r
cima a 10.,. O;; officiaes de carpiuteiro e pedreiro que
ganharem jornal menor de 1l'i\000 paI' dia nlio são obri-
gados a tirar licença; os que, porém, ganharem jornal
superior a essa quantia pagarüo 2;'000 de licença an-nual.

Art.2." :
- !fS L" O. imposto de que trata o art. 2.° da resolucã

n. 322 de 22 de março de 1847 fica substituido pelo .se-
guinte : - De cada carro que entrar na cidade carregado
sem ser com lenha ou canella, cobrar-se-ha 500 réis. .

~ '2.° 'Será cobrado com a seguinte altel'i.lção o .'{m-
posto estabeleci.do no ~ /2 da lei n. 931 de 7 dejunho:de
18,58: - Em qualquer festividade. religiosa, em que haj;i
quinquenas, novenas ou trezenas, pagará o festeiro 15
pelos logos artificiaes que forem queimados; bavendo
sómente um dia de festi\'idade, 6~OOO; em outros quaes-
quer festejos, sendo religiosos, 5:;,1000, sondo profanàs

jtO;:;, excepWados os nacionaes. . ' .,;
.' S 3.° Ftca elevado a 25;5000 o imposto cIe que trata
o arl. 6.° da resolução n. 1135 de 15 de outubro de 186)~
sobre os ranchos na cidade, ea 6~000 nos outros distl:i'
ctos do mUllicipio, quer tenham ou não balança de ario
'bamento. " -' .' - " :J-"
'::;.' S '-L": 'Fica sendo' dé 2;5500 o imposto estabelecido,:
resoluçào'n' 2758 de 9 de setembro de 1881. '_ ~....'s 5." 'O impostosobre'o fumo será cobrado comt'a
'segulnte alteração: por 15 'kilos, pagará ovendedo~
-100 - réis. . : ' , , , ' •
. ' Os ,donos de botequins pagúüo po'r noite 2~00Ó;;as

pessoas que quizerem comprar generos nos alpendre
publicas para os'riegociantes pagarão 20;; de licep'çaü9nual. ,

" A rt. 3." : . ,
.. ~,t." .Fica creado um guarda muri,icipal da ,no'fi

çãci áa camara, venc~nd9 a goratificação de 30;'; m~n!,,!I;:e
suas' obrigações serão estabelecidas em regulamelllo

. pela camal'~ rnunicipal, nos limites de suas atlribuiçõe
conforme a lei de 1.. de outubro de 1828. '.;.

S 2.° .E' pro!.libido 'amarrarem-se animües nos b.~~ós
.e ruas estreitas; e os Carros só pOderão parar nos.la!~os

I'. N. 16. - -183 .

. . I Bomfi~ e Rosario, fórade D, João, BarlÍo d: GUGlbC1t!lY'se~do os contraventores'da clirecção' do transito pu ICO,
multados em 10t;.. . "-o de mais de dous meni-

:,' S 3.° E' prolllblda n reunl'i .ta cidade fazendo as-
nos de 7 a 14 annos nas. ruas ~~~tl'fl(i.OS sa~ão levados á

. suadas. Os que forem aSSim en J, 1 (,' p;ril cohibil-05,
I ' pa~' ou eL1uvac ate::., - dfJresença l e seu::. -:; t nte aula no qual serao e-

• avrando o fiscal o compe e • ~Ie se'u3 paes ou educa-. clarados os nomes dos menore::., .
dores. ., ãC1 os mancionados me-

Na prime.ira r~incI~encw, ~er utoridücle policial mais
nino~ conduzldos.a p['e::.enç~ d~1.aqual deliberará o. gue
proIlmn ao .log}ll da re~Ol(~, r~da reincitlencia, sera Im-

o entender de Justiça; e, n~ se,;~ tutores dos dilos m1-.- posta a multa de 10t; ao::. ?<L::. ou
ninos, por cada lI.m ?elle:;; . _ cle quatorze annos que

. ~ .LO As p~s:;oa:; ma,I.~re:;. 01' si, seus paes ou'
nüo tiverem mel05 d~ SUb::'I:;~_7(~~er~ empreo-al\os em al-
protectores, e que nao s~ m :;lnr no ternpoo de 30 dias,
/rum serviço honesto e regu l" _" fim pao-arã0 10~
depois de avisados pelo q5C~~ par~~ e~~~dlo ~ mtflta redu-
de multa e o dobro na r~lnC[ encI~,:; ar dia se a multa
zida ú prisão na proporça~~ dl~o~~~Ostrrn intes' á sua im po-: -não fÓl' paga dentro em _ o.

siçiio, ... uando depois de paga a
Dar-se-ha relOcldenc.la_ q _ ' mostrar o mesmo

' multa ou cumprida.a PrlS:l?, tnaOe~eprerrado nos termos.~ individuo nos 30 dlüS seguLO es, o '. ,
deste par~grapho. nLes ou pessoas que vivem
, 'S 5.° Os ;cretldos •. servde 'd' de serão tomados em"'s"oldadadas nos serviços a CI a .

. u ~ • d camara ..' arrolamento paio secretario a 'I .
: f (. v . 'L a sou sel'viço qua quer

• o t. .~6.° Ninguem podera om;r v antecedente, sem
';. das. pe?solls de que traLa ~ ~ard~~lf/~~ãO p~r escripto do'
. que sejO por el!a apresen a a ,_ de achar-se quite com

". -ultimo locatarlo, amo ou patr.'lO., declaração o seu COnl-
".J o mesmo e attestando na m~sr:na da reputa~ão pessoal,!':;'portamento moral, sem pI'eJulzo ,
.j.,sob pena de 10;'j\ de mul,ta. _ es edir o seu
-~,:.- .•~ 7.° O loca~ario, amo ou palmo, que d

ll
p oldaria

. ~ . I a 101' som parrar- le a s.' creado, serventy ou oc l , v • .t o termo media
'. :-'ajustada e vencll~a c, n~ falllt.ad~~ aJ~t~~t'ado de que trata

o' do costume do palZ, e nao 1e 610 a .
.\ :.~.~~ 6.• , será tambem multadoem 10~.

PAliTE 1.1,
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~ 8.. O servente cread 1 . :.

b
dacompanhia c.o se~p'atrãoo a~~o ~caldor qu.e rel}rár.-
a ver pago. em servico ou ' d' ,u ocalarlO, sem Ui

bue houver tornado por adia I~helro qualquer quatlii'

d
rnulla, q,ue será reduzida á p;ls~~ento, pagará 10~'d
este artigo. ' nos termos do ~~.(.

.' '"
RESOLUÇÃO N' 3"3') DE". - ,:'.:, , ••. ) ,,- i) DE OUrUBRO DE 188' .•..

Crêa 0ullnpo~t~ de 1$000 sobre cada cabeça de cabl'il .1;. ,
(ndea{'{lsllr denlro das povoaçdes do municipioo t10uOcarn:irll

I e revoga o ~ 40 do artigo 163 das re"pecl' e Gres I do
, ' Ivas posturas

9 ~r. LUlí( Eugenio Horta B b ' . . .
~rO~IllCla de Minas Geraes' Faço ab osa, preSidente 'd'
ablta.ntes. que a assemblé~ I~O'isl;~i:r a t~do~ os ~ê :s

p~opo:>ta da camara municipal de Da P:O;IllCJaI" sobi-
CICtOUa resolução seguinte: ore:> o Indalá, dá-

Art. 1.0 A camara mu " I d
arrecadará dentro do m ,~I~lpa. e Dores do Indai
. bre cada caber,;a'de cabri~g~~Pdo o l~postO d~ ,1;'100080
. d.as povoações, á excepção daq awe1ro quP- eXlslir dentro
rIos para conducção d'uO'ua de u~ ed que f~rem necessa.
dendo de quatro juntas. 0, ,u:>o omestlco, nüo ei:c. -

Ar!. 2,. Fica revoO'ado ~ O d .,
peclivo codigo de Pos.tuOras. o ;j 4 o artigo 162 do res.

.~ ..Art. 3.•. Revogam-se as disposiçõe's e'm " t :. i
. . Mando, portant. t d - . c~n ratJ
éonhecimelIto e exeg~ç~o °d as afi a,~tor\(lades a qüe'tn.
cer, que a cumpram e ta~a a re eri ~ resol.uç;io pérte
como nella se 'contém Ó m cumRl'lr, tão IOteirame
faça. imp~imir, public~re ~~~~~t~rt~ (~esta provin.eia:
presld~ncla da provincia de Mina G a ~ no p~lac\(~
do mez de outubro do An d S _ ~raes, aos. CInCOUi
nhor Jesus 'Christo de mn., ? NaSCImento. de Nosso S
sexagesimo sexto-da Indeple dltoc~ntos e oItenta ,e' seln encta e do Imperio •. '

. LUIZ EUGENIO HORT.\ BARB ~,
,Sellada e publicad t .'. .~zembro 'de 1887. a ne~ a secretaria aos 14' de. ,

. ~ ~
O secretario , . '. -, 1

Franciscó Isidoro Barbas L':: '.'.,. . a agt
-::;.~"~.-.

;. N. 16. .:..... -l85 ~

'. RESO~UÇÃO N. 3531 - DE 5 DE OUTU8RO DE 1887
Crb diversos imjJostos no municipio de Calaguazes.

O DI'. Luiz Eugenio Horta narbos3, presidente dn pro-
'vincia de Minas Gerae::;: Faço saber a todos o:; seus ha-
bitantes, que a assembléa le&islaliva provincial, sobre
proposta da camara municipat de.Cataguazes, decretou a
Iresolução seguinte:
. . Art. 1.. E' a carnara municipal de Gataguazes au-
torisada a cobrar, a titulo de licença, os seguintes illi-
'postos: pehs engenh')s ou rnachina:> de beneficiar café,
50;;000; pelos de moer canna, movilbs por ngun ou va-
por, 20,,:)00 j pelos movidos Pfl\' animaes, 10t)OO'); de cada
'negociante ou agente estranho ao municipio, que com-
o merciar por meio de amostras, 50~OOO ; de cada carnbi:,ta
ou casa que vender bilhetes Lle loterias, 200~OOO ; de cada
comprarlor de CJt'é.pílra vender. 100,000; de cnda pcs:>oa
'que admiltir.jogos pr~hibidos em sua casa, alé~ das pc-
~ nas do codlgo crlmlOal, 11 multa de 500~000. Estes un-
: postos. excepção feita da multa. serilo annuaes .
: Arl. 2,. Todo o negociante, qualquer que Sf'jn a
classe em que se achar lançado, mas que associe a seu
. comrnel'cio a compra de caI'é para revender, pagará a
, ditTerença enlre o que esti ver classiflcado e a quantia, de
~100;'000.

Art. 3.. Ficam consid:}ra:113 co:na neg:Jcios de 3.'
classe para o pagamento de impostos as fabricas de cer-
.. veja. .-,
,Art •. lo" Revogam-se as di~posições e.m contrario.
o MJndo, pârtanto, a todas as autol'idades a quem o
ponhecimenlo e execução da referida resoluçelo perten-
;~er, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente
como nella se contém .. O secretario de3ta provincia a
faça imprimir,.publicat' e correr. Dada no palacio da
.presiúencia da provincia d~ Minas Geraes, aos cinco dias
do. ffi'}Z de outubro do Anno do Nascimento de Nosso Se-
nhor Jesú~ Chr!stq dq mil pilQce!1tos e oitenla e sete, se-
-:xªge~imo se:çto da ,Indepençlencia e. do Imperio. .

LUIZ EUGENIO HORTA nARBO~A

..;;~ l?ellac\a P, p~b l.icada .ne;;ta se.cretaria aos 14 de de-
lombro de 1831. ," .
":;, ' O secretario,

'Francisco Isidoro Barbo.,a Laje

,
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Carne salgada, cada peça. . • • •
Couro cortido, dúzia.
Carneiro ou cabl'ito- vivo. .
Cabeçadas, red~as, rabichos, silhus,

Tabella'do mercado
.A

A1'1'07.pilado, 48 kilos .' . . . .
Ag-unrctente, 'restillo, um cargueiro
Algodão em rama, 10 .kilos. .
Amendoins ou pinhão, 12 litros.
Assucar, . 10'kilos. • •
Azeite,' barril .

15020

~100

~IOO .
;'500

1':\060

15100
~040

;';\200
;';\200
;';\100
;';\020

~100
~200

~020
1';\200

~020
;';\020
1';\200
15500

1~000
15040
~020
UOO

~100
1~OOO
~tüO
;';\020

;;1040

~,_~",!.-..,---::-.- 0-_ .

. .

.. . . .

11 • • •

s

R

p

G
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L

in
Milho, feijão, arro7., ruM ou farinha, 481 ilros
Moringas, uma. • • • • •

O

Leitão, um.'. •

Ovos, duzia. • • •

G[lllinhas, uma. .
Garirobas, duzia.

- Perús, um ; •• ••
Panno de algodão, mdlro
Pol vil ho, 48 litros.
Porco, um. • .• ••••••.•

. Porco a retalho, um; .• •
Potes ou talhas de barro, um.
Peixe' . . . . • . .• •••
Palmitos e linguiças, duzia. • • '.

'Q

',.:'Sàcca de sul. uma. • •••
~Sola, um meio. • • • • • •

'<~.Rapa~uras, duzia
i-i'... R.e.z VIva, uma.
, .

"F. N. 16.

'mantas;.luços, cabrestos, chicotes, um
Carro de milho debulhado • • . .
Cal, 48 litros . .
Curá; rTIan'tiióca; duzia.. .....
Cannas, aboboras, e morangas, bananas, la-
ranjas e fFuctas em geral. • • . . . •

F

Fumo ou café, 10 kilos. • •
Farinha de trigo, tO. kilos.
Freio de ferro, um.
Fl'1lngos, um .

- ':.~~_'Queijos, duzia.
....

. n"

.~.

'. ~~
Batatas, 12 litros •.

, ,":~"I':- . ~~~
RESOLUÇAO N•.3535-DE 5 DE OUTUBRO DE ',18

Eslabelec~ a cohrança de Únposlos sobre os gen~ro's veJ.;;Íid~
mercado da cidade de Passos. . .
O D'r. Luiz Eugenio Horta BarbJ5<l, presidê'nl'~'"

provincia de Minas Gemes: Faço sJb:~r a todo:> os 'seu
habitanLes. quo u assembléa legishtiva pr0vinclul:s30f
proposta da camara municipal d'1 Passos, d~1creLóu:~~
resolução seguinte: .. :- ..~"-.

Art. unico. A calnara municipal da cidade de' 'P~s:"
50S cobrará pelos generns vendidos n1 m'}rcaiÍo .da'ci-
dade os impostos constantes da tabella annexa ri.: esl
resolução: revogadas as disposiçi)3s em contrario,'!.' ,

Marido, portanto, a todas as autoridade:>. n quem ~
conhecimento e execução da referida res')l ução', perten-
cer, que a cumpmm e façam cumprir t<to intairurnent'
como nella se contém. O secretario destil provin ':ia:
faça imprimir. publicar c correr. Dl:1a 111 palacio da
presidencia da provincia de Minas Heraes, a')S cinco:dia's
do mez do outubro di) Anno ,lo Nascllnento ele Nosso'Se-::
nhor Jesus Christo de mil oitocent05 e oitenta e sete •. se.
xagesimn sexto da Independencia e elo Imperia: ~>.

LUIZ EUGE:'i1O HORTA BARDOSA l:r .
Sellada e publicada nostá s~cretaria aos '14 'ií~\'H

zembra de 1887.. ' "
6. secretario,

Francisco lsidoro B:&rb:1,s.'1



.- . . . . .

RESOr.UÇ,.:\.O.N...3~37:;-UE 5 DE OUTUBRO DE'18S

Prohibe o emprego da dynamite no município d~ SJbú.1

,~"~': ' '~I?'r: tui~' Eugenio Horta ''Barbosa, pre.~ideii:f. '
~<~ ,-' pro~'Inclll'de'MInas Geraes: Faço saber a tO(105os~eu
':;. "habilantes, que'a llssemblé~ l~gislativa provincinl,-so r
'r~' proposl~ ,da, c~.mara ll)uqlclpa I de Sabará, .'decretou'

"resoJuçao segulO(e: , , _i:
. -. Arl' i.- .E; pr~hibido ~ e~nprefW da dYIlami~.:r~
~ualquer pretexto, excepto para quebramenlo depedr

• • At"

r; RESOLUÇÃO' N.. 3336'-'DE 5 DE 'oUTUBRO DE !f!87:
Declara que da importancia das multas cobradas no municipi~'~"

Sabarâ-perceberào os' respectivos fiscaes 25 ./0. '. e

. 9 Dr. L~.I.1zEugen)o iIorta .Barbosa, presidente da'pro~
V!nCHlde Mloas Geraes :, Faço ~aber a todos os seus' ha-
bitantes, que a assemblea legislativa provincia.l solire
propost~ da c~mara municipal de Sabará, decretou a
resoluçao segmnte : ' - ~£ '

A!,t. .unico.' Daimportanciá das mullas cobradas
nos dlstr~ctos pertenc.entes á municipal idade de Sabará"
per~e!>er~o ~s r~spec!1 \'OSDscaes 25 OI. j revogadas as dis:poslçoes em conlrarlO. ' , , ,
, IHa,ndo, portanto, a _todas a's a.utoridades 11 quérri~

conheCimento e execuçao da referld!1 resolução perten-
cer, que n cumpra,m'e façam'cuf!lprIr tão inteiramenle
~om~ n~~llase c~ntem. O secrelarlO desta provincia a faça
Impr.lmlr! ~ub.~I<.:~.re ~?r~.er. D.ad~ n? palaciQ da presi-
dencla da prOVInClllde MInas Geraes, aos cinco dias dó
mez de 0L!tubro do ~nn.o do Nascimento de Nosso Senhor
J~sus Chr)stQ de ffill.oltocentos.e oitenta e sete 'sexaO'e.
slmo sexto da In~epentlellcia e do Imperia. ' ,:; -::,.;,0

, • L-uIZ- EUGENIO HORn: BARBos.\':
, . Selladll e pulHicadà nesra secretàriá <los 14 dizembl'O dé 1887: . ' . . . , ,

, O secretario.
""r~nc~~c~Isido~o B~~bo;a

Selliqs, ,sellas, lombilhos,' um
T

Toucinho, 'lO kilos:. .'.

. . . .
N. 16,

, nas companhias de mineração e em qualquer obra pu-
'blica ou partidular, e na extracção do raizes de arvores.
~ 9 1.. Não terá logar esta excepção quando da ap4
~,plicação da ~ynamiLe ruder resultar abalo em qualquer
.;edificio publico ou partlcu lar.

S 2,•. O c9ntraventnr fica sujeit~ á !TIulln;de 30.,000,
" oito dias de prisão e ao dobro nas retncldencllls.

ArL. 2.. Revogam-se as di::;posições em contrario.
. Mando, portanto, a todas <'1S autoridades a quem o
'~conhecimento e execução (la referida resolução per-
",tencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteira~e~-
, le como l1ella se contém. O secI'etario desta prov!ncla
'a faça imprimir, publicar e c9rrel'. Dada no p~laclO .da
presidencia da provincia de Minas Geraes, aos CinCOdIas

~,domez de oulubro do Anno 1I0Nascimento de Nosso Se-
'nhor Jesus Christo de mil I,liLocentos e oitenta e sete,
'sexagesimo sexto da Indepondencia e do Imperio.

LUIZ EUGE:-iIO HORTA HUDOS,\.

, Sellada e publicada nesta secretaria aos 14 de de-
: lembro de 1887.

O secretario,
Fmncisco lsidoro Barbo~a L'lJe

, RESOLUÇÃO N. 3538 - DE 5 DE OUTUBRODE t88j

',Prohib9 'a pesca por méio de bombas de dynamite no rio Sapucah)' '.

", O Dl'. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da
'provincia. de Minas Gerae~: Faço sa.ber a to.do~ os seus
.habilantés, que a assem~l~a lefflslallva prOVinCial, sobre
proposta da camara_ mUnIc~pa.l(Ie S. Gonçalo do Sapucahy,
decretou a resoluçao segumte : .
). Ar!. unico. E' prohibida a pesca por meio de bom-
bas de dynllmile no rio Sapucahy e seus confluentes,
sob pena de 10~OOO de multa no contravent~r. e o.dobro
nas reincidencias, paga ás rcspectiv~s m!11!lclpalId'ldes
por elle banhadas o revOgadas as dlsposlçoes em. con-,
trario.
\~":l\Iando, portanto, a todas' as ~utoridades _a quem o
conhecimento e execução da referIda resol~ça~ perlen-'éer, que a cumpram e façam cum~rir tão Intelr?m~nte
como neHa se conlém.'. O secretarIO desta proVi,ncla Ll
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> tll;;a 'i;nprimir, publicar e correr. Dada no palació 'ti
presidencia da provincia de Minas Geraes, aos (:incO'oiá
do'mez de outubro do Anno do Nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Chrislo de mil oitocenlos e oitenla e sete ," se'
:x:agesimo.sexto da Inclependencia e do Imporio. I ~'i

LUIZ EUGE:{IO HORTA BARROS.\. '- • •

, Seltada e publicada ,nesla secretaria aos 14 de deze~-
bro de 1887. '.

O secretario, .
, .1

Frallcisco Isidoro lJarbo,~aLaje, .",'.,

RESOLUÇÃO N. 3539 - DE 5 DE OUTUBRO DE
,;,

Approva o adJítamento feito ils posturas da camar.\ municipal d
cidade de Lavras. , "

O Dl'. Luiz Eugenio Horta B:lrbosa,.- presidenli"'d
provincia de Minas Geraes: Faço sabsr a todos os seus
habitantes, que n. assembléa legislativa provincial, sobre
proposta da camara municipal de Lavras, decretou a ~~-
solução seguinle : ':

Arl. unico. E' approvado o additamento feilo á.s
posturas da camara municipal de Lavras, co.nform(:l' a
p~opo~ta_ q~e a esta res<?lução acompanha; revoga~as a
dlsposiçoes em contrarIO: ....'! (

.• Mando, portanto atadas as autoridades a. quem.o c
nl~ecimEl,nt~.e, execução da referida resplução perténêe
que a c!1mpram c fc'lçam 'cumprir tão inteil'amente"éo
n~!la.se;,con~ém .. O secretario desta prov)ncia a'!àça1i
pnmlr,' publICar e correr. Dada no palaclO da.presítfe
cia da provincia: de Minas Geraes, aos cinco dias' do'fi
de outubro dO Anno do Nascimento de Nosso Senliôt"í
sus Ch.risto de mil oitocentos e oitenta e sete, sexag~5im
sexto' da Independencia e do Imperio. ',. "
. . " LUIZ EUGImo HORTA BAnB~;,\.<:'-

Sellada c publicada nesta secretaria aos 14 'cié"
zembro de 1887. >;'

O secretario,
Francf~co Isi~oroBarbosa LàJe;,..
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. rimento da parle, com despacho da camara reunida
em sessão.
, ~ 1.. A concessão será feita só ao predio para onde

. fór tlrnela n penllél, e não porlerá servir a outro. '

. B 2, •. Pela corco.55.ão de uma penna d'agua,ocon-
. ceSSlOnarlO png'-Ira a JOl<1de 50;}OOO, e 24'; de annuiclade.
, S 3.. Fica o con~essionario obrigado a toelas as"des:

" pezas do encanamento da penna e a collocar torneiras
nos pontos de sabida d'ngua. ' '

Art. 2.. A concessão de duns pennas para o mesmo
pr~d io ficn sujeita ao pagamento da joia de 150~OOOB á a 11-
nUldilde de 30~OOO. '

• S 1.. POI' tres pennus para o mesmo predia, se pa-'
. gari a joia de 300;;000 e a annUidade de 361;000.

Art. 3.. O concessionario que deixar de pagar a an-
. nuil1ade por dous annos consecutivos p:mlerá todo o di-

reito á penna, e a camnra mandará cortar o encana-
, menlo.

Art. 4.. O paganlento da joia será effecluado antes
de c1nr principio ao serviço de deri vacão das pen-
nns el'agua.

ArL. 5,. Os trabalhos de derivação dapenna
d'[l,:;ua serão feitos, par pessoas pela camara aUlorizadas
e sob sua immediata inspecção.

ArL. 6,. O producto dos impostos mencionados na
presente resolução será despendido com a conservaçào
dos encanamentos e pagamento cios emprestimos contra-
hidos para eslas obras. ,

Art. 7.. Para cobrança destes impostos se observa-
rão as disposições em vigor.

," " Art. 8.. Os 'que têm' direito á concessão de agua,
por terem contribuido com quantias para auxiliar estas

'obras de canalisação, ficam credores da quantia que ex-
eedel' ájoia, e dcsse cxccsso annualmente será descon-
~ada a annuidade que tiverem de pagar.
,'" Art. 9.° Fica a camara nutorisada a conceder sem
onus um nnnel d'agua, á casa de misericordia, e uma

"p~nna. á matriz ~ uma a cada uma das capellas q.esta
Cidade. ' , '

',::~,i.út. 10. Ficilm revogadas as disposições em con-
trario.
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CAPITULO II
DISPOSiÇÕES DIVERSAS

Art. 3.. E' expressamente prohibido :
~ 1.. Usar de pes:)s e medidas que não estejam de-

vidamente aferidos. .
~ 2.. Ter-se animaes amarrados nas portas das

casas, nas ruas desta vi[la e nas das povoações de seu
'. m!lnicipio, por mais de uma ho'ra.

'9 3.. Lançar ou estender-se couros de rezes ou de
. qu.alquer outro animal, nas ruas desta villa e nas das
. povoações do município.

Penas: aos infractores do ~ 1.., a mnlta de 10;;000;
/lOS do 2.• e 3 " a de 5~000, e o duplo nas reincidencias.

Art. .f.. E' igualmente prohibil1o ter-se casa de ne-
~.gocio de porta aberta; sem havei' extrnhido a respecti va

. licençd annualmente: multa de 10;') a cada i"t'ractor.
Art. 5.' E' prohibido ter-se soltos nas praças e ruas

' i1esta villa, e nas povoações do municipio, porcos, ca-
bras, carneiros e cães, excepto os. perdigueiros. Se forem

.. encontrados vagando pelas l'Uas porcos, cabras e carnei-

. ros. serão apprehendidos estes animaes', á ordem do
"fisc?l, e recolhidos ao curral do concelho, onde{permane-'
: cerao por espaço de 24 horas; appa~ecendo, porém, o
dono dos antmaes apprehendidos, rer.lamando a posse
delles, ser-lhe-hão entt'Cgues, pagando a multa de 4;')000,
por cada um. Expirado o prazo, não apparecendo o dono
ou quem suas vezes fizer, serão os referidos animaes
hivaoos á hasta publica peranLe o pt'esidente da ca-
!nara, e seu producLo recolhido ao cofre municipal. Ex-
cepLuam-se as cabras de leite, que estiverem peadas,
trazendo a respectiva colleira com as iniciaes do dono

-que pagará o imposto de 2;';00() annuallllente. '
. ".l' Os cães serão mortos, par ordem do fiscal, quando
fo~em encontl'ados vagando saltos pelas ruas e prllças ..
." '~ ArL 6.. Todos os proprietarios desta villa serão

obrigados a fazer calçadas nas frentes de seus edifícios
Oll."prl1~io~: m~lta de .10~ a cada infractor, e o du'plo
D,as~r.emcldencIas. , . .
,~;')';Art.. 7.', Qllan~o os inft'actore.s não puderem satis-

,!l~er. :'ll 'lmportancla das r~uJtas Imp.ost.as pelo rcspe-
C~lV;o,Qscal, por falta de Inetos pecunlartos, serão estas
~cq.r!lf!luta.d~s'em p~isão, calculando-se a quinhentos réis
I1~r.~~ja,dIa 'de pmjão.

)< •••. ". ,
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~ 00 'RES6iUçA.o N. 3.sú - DE 5 DE OUTUBRO DE 1887~ . - .
,,: !tIanda's~bstiluir o ar!. '177 ~ 5,° da resolução n. 2368 pelo:qu~
~ lê na proposta apl'csentaúa, pela camara municipal ,do Rio Novo.

, O DI'. Luiz Eugenio Hor'ta Barbosa, presidente da
,-provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus

'" habitantes, que J assernbléa legislativa provincial, sobre
,,:~:'proposta da camara municipal do Rio Novo, decretou a
,~ I'esoluçlio seguinte:
c,> Art. unico. Fica substiLuido o art.' 177 S 5.• da reso-
, .:lução n. 2368 de 12 de julho de 1876, pelo que se lê na

o "~proposta da caroara municipal do Rio Novo,junta a esta,
~,.revogadas as disposições'em contrario.
";'"',~'-:Ma!1do,portanto, a todas as auto~idade5 a quem o
'cOnlH:~Clmento e execução da referida resolução perten-
cer, que acumpI'am e façam cump~ir tão inteiramente

,escrivão das collectorias, I:reral e provincial, sendo anne-
o IOS, 6~000, e sepal'ados, 3;}000. o' o •• '

.' S 16. De cada individno que exercer o cargo de
o vigia da recebedoria. 5~000. ' ,

S 17. De cada carLorio de orphãos mais, 1O~. '
S 18. De cada cartorio de tabellião, sendo reunidos,10~, e separados, 5~OOO.
S 19. De ~ada indiyid!Jo gue ex~r~er os cargos d.e

contador. partIdor e dlSLrtbUldor do jUlzo,'sendo reUQl-
dos, 6;)000, e separados, 2;?000. .

~ 20. De l~ada individuo que exercer o cargo de
cu.~dol' .geral dos 01'1)11<105, quer por nomeação vitalicia,ou IIItel'l na, 5;)000.

~ 21. De cada individuo que exercer o cargo de
escrivão do jury, 2;:\000 por anno.

oS 22.' De cada :individuo qUI3 exercer' o cargo de
promotor publico, 1015. ,

.. S. 23,. De cad:l 8'arraf,lo de cachuça que vier qe mu-
n1ClPlO dl(ferente e for' vendido neste, 320 réis. '

. Art. I~. Fica marcado o prazo de um anno para os
p!,o'pl'letartos de que trata,: o ar!. 6.° destas posturas ad-
dl~lOnaes, para a consLrucção das mesmas ea Içadas, de-
pOIS da adopção destas mesmas posturas, sob as penas
comminadas .em o referido ar!. 6.0 ,

.Art. 11. Ficam revogadas as d'Í:,posições em' con-
'o tra 1'10.

;4.rt. 8.° Quando os inrl'a~to.res fümm pessoas de ~e-
no: Idade ou escravos, sera, neste caso, a multa imposta
ao::; paes, tutores ou senhores destes. ' .:"

TITULO II

'CAPITULO I i ~.'

DOS BIPOSTOS. MUN'lCIPAEs ! . ri~

Ar!; 9. ° -A camnJ'é), municipal desta villa Í1ca,~~~i{:
risada a cabral' mais, annualrnentc, os seguintes iffii_
postos: ' " ," ;~

. ~. 1.0 De cada arroba de (umo que vier de muéii6t-
pIO. d IITeren te, e foI' vendido neste, 100 réis. Este impq~to
sera pago pelo rendedol', e em falta deste, pelo, éO'r.h:
prador. /". ~, <:

~ 2.° De cada meio de solla que se vender 'no' ;rilu-
nicipio, 100 réis., " ',,'!

~. 3,. , De' cada rarret~o,' móvido por anirna'~s •.quê
tran~ltar. nas r uas. desta vIlla, e nas das povoações' ,rlo
rl,l.uillC1plO, conduzmdo pedras ou madeiras, parn'aufú
1'11' lucro, 41';000. , ' . ""',,,,~'1'

~ 4.° De cada pessoa que vender freios, esporá);;~
arreios, etc., neste municipio, 31'.'\000 por cada anno. -.',1
. S. 5.° D~ ~ada casa em que se vender drogas rÍle'!i:~

cl,naes permlttldas, ,'la". ,Exceptuam-s'J, porém, as qil
s~mente venderem sal caLhartico, mana, sene, oleó '(io'
flcino, rezina de batata, mercurio e <LeRoy. " ,';' !~
, ~ 6.° De cada,individuo (iueexercer o,cargô":~e

procurador,da camara, 5;';\000. " " '~",
. :' S 7:::1i;D:e,~ad~ ;ind!viduo,'que exercer o' carg~oill

sec~et!1l'1o çla Çal11ara, ..Slt.OOO., "," '}
, ~ 8.°' ;.De cada il')d~yid~q que exercer o cargó"l;'I

fiscal da camara, ,2"000.,, '. ' ._.
S 9.~ De' ci1d~:~~pi~iduo, que exe'rcer o empi'eg1f','

cqntliluo ou porteiro da carnara, .2;';000,' , :
, S 1~~ De.eac.la' int~!v!d!lO q!J~ exercer oem'p'rd

ode, op1cIüI de Justiça .do ~U!ZmunIcipal e de orph~oS:~5
" . S lI.. I?e ,cada )ncl1.Vlduo que exercer o 'cargo'~'d''''
JUIZ de direito, 1O~'. ' . ;,:~~
-. :~.12. , De cad,ai!1dividuo que exerr.er, o cargo de~ju
munIcipal e ~e .orphal?s 011 o de supplente respectivo,'

~ 13.", De cada p~ore;;sor publtco~ 10:t\; :', ':
~ 1:1.," De ,cada in~iv!duo que exercer os .cárg:

eollector, geral e provincIal, se'ndo 'annexos, 1O~. e '
rados, 5:;>000.' , ':-'

' ~ 15. De cada individuo que exercer os o

'. ...~
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RESOLUÇA.O N. :5â42 - DE 5 DE OUTUBRO DE 1887

" Or~~aa receila e fixa a despeza das camaras municipae5 da provin-
, aia 'para o exercicio de 188ô e conllltn diversas disposições a

respei lo.

- O Dr. Luiz Eugenio HOI.ta Barbosa, presidente da
provincia de )linas Geraes : Faço saber a todos os se us
habitantes, que a' assemuléa legisla tiva provineial, sobre
proposta das camaras municipaes abaixo declaradas,
decretou a resolução seguinte:

, .\rt. L" A receita das camaras municipaes constan-
, tes da presente resolução, para o exercicio de 1888, é
: orçada de conformidade com as respectivas 'propostas
"-;oas seguintes quantias:' ,. ~ 1.: ,Camara do Arax.â " • [j:100~

~ 2. « do Abaete. . " 1:9103
~ 3.' « da Ayuruoca. '. 7:703:t070,
~ 4.' « do Brejo Alegre. ,3:330~
~ 5'. « do Bomfim . ,2:âOOl)
~ 6." « de Barba~ena 20:000;),
!3 7.. « da Boa Vista. 1:150~

'\~'~" ~ 8.. « de Bambuhy . . • '1:053,,;
~''::'. : ~ "9.. « elo Bom Successo. 3:056:)

, ',,',~ lO.. « do Carangola .. 10:2003
;; ..:~ 11." « do CaJ'!lpo Bello.. 2:500;)
. '~ 12.. « do Curvello. . .• 5:700~

;, ;~::~ ,13.. « da Conceição . •• 6:973;'.\
\;;'~~:.~~t4.. « do Carmo do Parana-

. - hyba. • • " ". 1:7,10\')
:~;::-::~ 't5." « do Calhau. • • •• 4:t50~
,':- '~ 16.. " « de Cataguazes • 22:361~199
,~:::~~ti.O da Diamantina. " " 20:730~
jl ...-.

. ,. ,
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36:T68;';\H,)
5:3,j0t>
'8:550;';\

8:328-1)
. , 5:000~

5:500" ,"
'10:610;';\ .
12:000j)

1:"20;)"
5:!J82" .

.. 3:000"
3-5:644;)
tl: 150;';\
14: 130"

lO!> -
•• 0.,:.

~ 76,.
~ 77."S 78,0

S 64,"
. ~ 65,.

~ 66,"
S 61,.
~ 68,"
~ 69,"
~ 70,"
~ 71."
~ 72,"
!:l 73,"
~ 74,"
~ 7" "~ (l,

« de Santa Barbara.
l( de Tres Pontas,
l( do Turvo .
(I de Ubá . •
(I de Uberaba,
« da Varginha
l( da Viçosa , . ; ..
(( rio Muzambinho .. ,

. l( 'da capital. . . .
« do Paraizo , '. " .
(( da Campanha, : .
(I . de S, José de Além

Parahvba .. : ..
l( da Chrlstina . • •
II de Jaguary, . , .
« de SanLo Antonio do '

. ~Ia:chado , • ,. 5:510~
~79," l( daPe[lra"Branca, " 4:200;;
~ 80," l( de S, João d'EI-Rej. ..30:800~
S 81.

0

l( de Baepcndy. : .12:921;5050
~ 82 o 11' da Bagagem , ," 2:800~,
~ 83, o II de S, João' Ba ptlsta, 1: 100;)
:\rt, 2," , A despez1'l municipal ~las éarn~ras constan-

tes dóI al'l. 1." é fixa'ia nas mesmas ,qllantlü~;q~e ,rór-
Illatn suas i'eceitas, applicadas aos serv,iços ,(hscl'lml~a-
dos na t~bella explicativa annexa a ,esta ~el.. , ,
. , A!'l. 3,•. As camaras' municipaes,nãolOç:llIIdas nes-,

ta :resolução, por não ha verem ~emettldo SU?S Pl'Opostas,
reger-se-hão pelo ultimo orçamenLo approvaçlq' pela
assembléa, obriO'lldos os respectivos vereadores Íl entrar
par~' ocorre coem'a multa de 200~ .repar1i~amente entre
s,i;ein que 'licam incursos por esta falta, excepto 'os da ",
camara de Montes Claros: ' .',' " , '
',' Art. 4," São concedidas as seguintes autorisações:

, "!.',~ LO ,A' Câmara municipal de Pouso Alto"para POII-
:trahir um empl'estimo de 10:000:; a juros não excedent.es.
a & "lo" e amorlisação annual'até 10 OI., para calçamento e "
~u~ros melhoramentos da cidade, inclusiv,E) a ponte do
p~rtoriai:respecti va estação, :,",
'.r;~ ~,".:A',mesma camara; par~, p~gilr;a ,Cllndld~, Al-

ves Machado de yascon~ellos, proprleta~IO, da, extmcta
G~zéta,dePoltso Alto, a quantia de 100";" '." " .
:~'. ~.3.". A' camara municipal de QU,eluz. para contra-
ir'l1m' e'nlprestimo, de lO:OOO1) a juro não excedente a
-: .• ~ ~ (. ',' "'- '. ..' I' • •

r.~~!P~l/PARTE 1.l',: . ,
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'1.,. e' amorlisaçàÇl àm~tial de 19.'., para calç~fl)el:Úôe
aformoseamenlo da Cidade; e a camara mUnicipal ~de
S. João d'EI-Rey, a' conlrahir o de 30:0001'>,/las me'sma
condições, para a 'conclusão das obras de abaslecimento
d'agua á cidade~ . " ~

~ 4.. A' ca'mara de Queluz, para pagar a Ignaéio
Henrique Yidigal & Comp.' juros de 8 .,. ao anno sqijre
()que esli~er a devér-Ihe~ pelo calçamenlo da rua Direita,
alé efTecllvo embolso, ' 'f-'

~ 5,. A' cama.ra municipal da ~onle ~ova, para c~n-
trahir um emprcsllmo de 20:090;' a Juro nao exce4e~le.
10.'. e amorlisnção annual ale 10 .'0, para abaslecImenlo
d'agua polavel, calça!!lenl.o. e mais o.bras do mun~cJp}o

S '6.°, A' camara municIpal do RIOBranco, para pa-
gar ao ex-fiscal, FrÍlnéisco Isidoro de J~s,us, seus o~deóa;,
dos relalivos a nove mezes, em exerClClOfindo. ';', ,<- -

S 7.. A' ca:mara municipal do ~om Successo, .p~
~agar a Amancio Gonç~l~es Ca~lanhelra o que Iht,.~g.::
llver a dever comoescnv<l:0.do Jury. ':' ti

S 8.' A' camara (1)umclpal da ~oa Esperança,.;PtI:R
pagar ao tabelhão ~UI~ 9'0~zaga PlOtO o que estner.' 11
dever-lhe de custas JudIclanas. ,

~ 9.. A' c~lIl1ara municipal de POUS?Alto~ par,lt
gar ao 2,° tabeUião João Nelto, a q~anlla d~J:18q~9{~
de cuslas a que lem direito; ao 1:. dito IgnaClp Ç~sto~i,
Pereira Dias; a de 1:36,5ij1521,de Igual provemencli1;
José d~ Ára~j9,.GI!imarães, a de 110" qu.e despep'de~"c~

'i a. compra e cu~lelo de uma barca no ~IO Verde, ,~::;lll
'de Pouso Alto. . . . ' " '.';: 1,;'

, ' •• , -, •• ' J •••• .' , .' -I1-:l;~:.
,',~,'10.°, A'camara muni~ipal de Çalaguazes., p~r.a

garao 'escrivão do 2.° O.ffiCIO,AntonIO Januaqo,~~~e
randa Carneiro, a quanlla de 1:054,,590 de c':l~~~s~,:
lhe é devedora. . , . '-'

~ q.•. A' ca'mara .municip~l de ~uiz de F6ra, .
contrahIr Um' emprestlmo até a quantIa ,.de ,:8Q:090\?
juro não 'excedenle a 6 o';e amortisação an.nuaL~le 12
que será empregado no pagamento do debito ,exIsten
nas obras de Galçarnento e passeios da cidade.,~.

. ~ 12.°, A'eati.iar!1'.mu~icipa~ de Baepen~y:.lp:
- gar, ao ca pilão' 'Antom'o DiocleCiano 'NogueIra'~~ e';
r,.., tia de 1:042~870,que lhe' é devida. . <j:f:""
J. ~ • ", ". '. ' • , ~. •• _.. . • .• ',. ~ ~~. . S ,iS•.. ~~.ca.~a~a;~u~ic~palde. Ban;Jbuhy;:'pa
. ,', . gar a ,Anlonlo :Antero Amortma quantia -de ":tO
:' .. lhe é devida pelo fornecimenlod'agua, luz 13 lim'
"', cadêa no exercício de 18'85-t886. ,,: •...!•
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,9 1,4.° A' câmara municipal de Caldas, para pagar o'
que eslIver a dever de (;uslas ao escrivão do jury capitão

" I.iberalo Mariano de Souza. '
~ 1,5,° A' carnara municipal de Jllguary~' para pagar

3S cusla~ que deve ao respecti vo escri vão do jury, na nn-
porlanclil de 400~000. ' ,

~ 16,0 A' camara municipal do Curvello, para pagnr
a Augu3to Procopio Mineiro a quanlia de 1:045~690 de
cuslas j udicia rias. ,
. ~ 17.' A' c~mara municipal ela capital,para conlra-

. Im.um emprestImo de 100:000,,000ao juro não excedente
~ a 60

/0 e am,ortisação annual de 1 a 3%
, para ser appUcado

_ ao melhoramenlo do calçamenlo da cidade e abertura de
. novas ruas. I

~. 18.° A'im~sma cam~ra, pal'a pagarao seu porleiro,
, Henrtque LongUlnho BapClsla, a quantw de 98~996 de'dif-

ferença de seus ordenados, que se acha em exercicio
'. lindo,
'" ,Arl. 5.' São approvados os seguinles actos: do'go-
_,verno, de 6 de fevereIro docorrenle anno, alltorisando a
. camara.municipill da capilal a assalariar duas pessoas

com o titulo de guardas fiscaes para velarem sobre a'flel
,exec~ção do conlralo da-limpeza publil;a ; de 9 de março
" segulnle, mandando a camara de Caldns reger-se pelo 01'-
: çarnento ultimamente approvado, ex-vi da re~ol ução n.
. 3400de 22 deúutubro do anno passado; a deliberação da
c,amara mU,nicipal da capital de 8 de abril de 1885,respec-

'. t1yarnenle as contas de seu procurador, assim como a
:.proposla da mesma camam de 20 de agoslo proxirno pas-
,sa~o;ácerca de educação de orphãos, enviada em officio
t!9 governo de 26 do mesmo mez ; e o conlralo celebrado
pela de Cataguazes, em 1.0de dezembro de 1886, com o

;c!dadão Manoel RodriB'ue~Trindade, para nbastecimenloa agua pola vel naquella Cidade. '
""',:;1 Arl. 6.. Os pflgamenlos de cuslasjudiciarias, de que
t~,ata:o art. 4.° desla I'es~luçã?, serão feilos pelas respecti-
vas carnaras em preslaçoes trunesl.raes,pela verba-obras
'ublicas- e sobras de quaesquer outràs:

r:- ..o; '!.'. ~.. .
DISPOSIÇÕES PER}I.\NENTES

;;)fl: -7.° São mais concedid~s 'asseguinles aula ri-
~~Ç?~S :, . . '\
~íi !L1.' A camara mUOlcIpal de Baruacena, para con-
t~alaI:.lcomquem melhores condições ollhrecer a conser-

i-I'. ol~..... -~ --': . ."



mo lagar, para a desobsll'ucção do carrego do Tavares.
que banha a POVOllfião. melhoramento das ruas e o resto
para a estrada da cidade. .

VI. E' elevado a 50;;000-0 Imposto de tO;;OOOdoS 7.'
do art. 1.0da resolueão n.20i1 de 19 de novembro de
18i 1 para as casas rl.ê negocios que se estabelecerem fóra
do perimelro da cidade e freguezias do municipio de Pou.
so Alegre. .',

VII. 05 negociantes estabeleCidos em estl'ada.s pu-
blicas ou partlCularcs do municipio do Juiz de Fóru,
quaesquer que sejam os generos do negocio, p~g'arão o
imposto <.le 600~OOO. Exceptuam-se 05 estabeleCIdos em
tefl'as proprias, com mais de cem hectares. de árca e em
cuja cultura se empregarem quatro ou mais pessoas; os
quaes f)agarilO sómente os imposlos das tobellas compre-

.' bendi( as nas respectivas posturas.
, VIII. Fica modificada a resolução n. 3371 de 10 d~

ou lubro de 188.) pela segu inla fÓl'Oa : No a rl. 37. que SÓ e
" 'obrignlorio na cidade de Bllepemly e povo~çãO do Cu-
: xam!Jú, ficam lambem exceptLlallos os cur'nclros ; no arl.

5:3- s.io sujeitos ao impasto 1)5 leilões para as feslas re-
liO'io;"lase quaesquer outras; 05 impostos de que trata.?
ali. 54 serão: S 3," - indistinctamente, 5;:;000; S 9,.-
20;':\000; S 10 - 10;1;000; no 9 17, ullima parte_, ficuln su-
primidas as palavras - e será pa~o por fog08s; S 33 -
10,,000 ; S 42 - por um anno, 30~000,

. IX. Continúa em seu inteiro vigor a disposição ào
,~7 .• do (lrl. -1..• ela resoluçúo n. 3lO0 de 2.2 de outubro

.;.,de 1836,dcduzi(Ta a pOl'centagem das respectl vus verbas-
custas judicial'ias dos orçamentos constanles da tabella

'?"annexa a esta resolucão. .
.~ X São fixados ~a q~anlia de t :600;') os dous terço:"
~do vencimento annual do procurador lIcencia~o lia ca-'
mura municipal do Juiz de Fóra. Victoríno da ~Ilvn Bra-
ga; em 20, a porcentagem do da de. S. Franclsc,o; .em

"1:200~ o ordenado do fiscal da freguezlU de Antonw DlUS;
'::-em ,1:HO;';l o do fiscal da dt} Ouro Pre~o; em 720;; o do
.porteil'O e em .(30:) o de cada um dos guardas fisca~:5,
.todos da camara da capital, e em t:OOO;; o do secrelano

"~oa camara da Diamantina.
•• < -., :xr Alé~ das multas impostas á infracção de qUil

'.~ trá la. ° S 2.• art. 4.° da I'es~luçüo n, 3320 de 29 de set.em-
bro'dé 1885, fi~a comminuda a pena de cinqq (\ qUll1ze

"Oi" ~:'-;" :;_.~ ~
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vaçãoe limpeza
. nnnuaes. ' o" • o"

. S '2.' A' camara municipal do Juiz de Fóra,pül'a pro-
ceder ás necessarias desapropriações para abertura ç1à,
praças, prolongamento de ruas e deseccação de terre-
nos, na fórma da lei n. 480 de 19 de junho de 1850. ,~

S 3.. A' carnara municipa~ de S, João <.l'EI-Re}, p'ar~
d~sapropiar o t~l'reno denominado - P1Sto de .~. Fran~
CISCO, de propnedade da Ordem .3.' dos ~rancIscan05.
afim de convertel-o em praça, na .conformldade da: lei
n" 480 de 19 dejunho de 1850. . ::;~ ;,

S 4,.' A' camara municipal de Minas Novas, para.no-
mear agentes, sob a fiança d? procur~dor •. s~mpre q,!e
este propuzer e a convenlenCla do serviço eXIgir. . ":,

S 5.• A' camilra municipal da Campanha, p:tl'a,co-
brar os impostos de passagens na ponte cio Pouca Massa .•
sobfe o rio Sapucahy, revogado nestô pa rte o art. 3.• da
resolução n. 3400 de 22 de jUlho de 1886. . ':,.

~ '6." A' camara municipal de Ubemba, para pro.ce-
der, na fórma da lei n: 480 de 19 de junho de 185U, á deso~_
propl'Íação da casa denominada - Cas\nha .. , ... ;.;4

Art. 8." Serão observadas as segumte.s (hsposlço.e,s •
o L Ficam isentos do pagamento do Imposto d~.qu¥
. tl'ala oS 5," do a!,t. li1 da resol~çãO 3-1.01de 22 ele J~HlO
de 183605 nerrof:wntes eSlabelecldos em lerras propnü:?,
com mais de ~em hectares de área e em cuja cultu~à:sé
empregarem cinco ou mais pessoas, ficando sujeito. 5.50-
m_ent~ ao que pagam os eslabelecidos na cidade e po~ó -
çoes. . ',. .. . .'. ~ ,

. II.É', révogado os 3,. da resolução n. 3363 de ~,Q[e
outubro de 1885, na parte relativa, ao rio S. FraFlcisCl

. procedendo as camaras municipaes da Januaria"eo
Francisco de conformidade com as tabella~ que' f~;e.
parte da de n. 3379 da mesma,data. '. .

IH. Ficam Isentas do pagamento do Impostai l1e3
réis, cobrado pela camara municipal da Boa Esper~~

." , .. ás rezes que por aquelle municipio passarem, de prflc
:' dencia elo da cidade do. Carmo do Rio Clal'O. ,.;:
;:, . IV. São isentos do pagamento de imposto de'.p
•.... " gio nas barcas auxil iadas pela camara municipal de~Ba
~_ ". 'pendy 05 moradores da freguezia ele Nossa ~en~~ra
'" ,Conceição do Rio Verde e 05 empregados de Jl:1sW~

termo. . .'
'~',.v.:,0 imposlo sobre os prazos de ter~e.nos :I}O ,

xambú será arreca'dado pela camara mumclpaUle a
'pendy, e entregue á empreza de aguas mineraes gQ e

. ~ ~

-, .-:.. 503""': -
o' .~

•



. dias,de. prisão e o ci?b~o .n~s reincidencias conll'u ~~~,q~
violarem, aquella dlsposlçao. , .' , .:~ ,',xn As porcentagens. a que por leI t~m dm~lto.O_
fiscaes da camara municipal d~ Ouro Prelo, serão divi"
didas em partes iguaes. , , - ,

XIII A camnra mUnICipal de Cataguazes cobrará
nnnualmente o imposto de IDO;';! de cada um compradÇl'
de.cal'é em seu municipio.

XIV São aulorisadÍls: a camara municipal da cida:'
de da Campnnha, a ceder o predio sito á rua da,MiseXi;-'
cordia, que lhe é pertencen~e, 'para neUe .runcclOn~r>â
escola ntJrmal; a da Ianullfla, a proceder as necessan!1s
desapropriações para abertura do largo da matriz,' ..Í1!l
lorma da leI n. 480 de 19 de Junho de 1850; a de Baepen-
dy, a comprar ou desapropriar a casa e terrenos do 'ci,d.4;
dão Manoel de Seixas Baptista e seus filhos, para o me-
lhora mento da rua do carrego Monte Raso; ~ do ~I_
zamlJinho, a cobrar de cnda comprador de cale em par:-
tidas superiore3 a 1500 kilogrammas, para reven~e~<~
'importar, 20~; senelo o comprador d~, fora do munlclelO,

"50~; a tio Ouro .Fino, a cobrar 40 rel,s, d.o cada 1,~,k!!.?-
grammas de cafe exportado do mUnIClplOj a de ~.Joao

,Nepomuceno, a contl'atar e Jazer, extrahir u,ma loteria
com o' capital de 500:000" e 50:000" de beneficIO, a fa..v.,o
das obl'as da igreja matriz da cidade, conforme o plé!ro
que for organisado pela, [~esma camam e approx~tl
pelo prcsidçnte, da provmcla; as camaras, de, Ml.!rlal~
e Carangola,.:.a pagar'os fórosqu~ cobrarem, á,m,!t ~z>.
Santa Luzia de Carangola, deâuzmdo de seu orça.ry1en
as quantias necessaria~ para ess.e fim; a ~o ,PomQ~,
pagar ao escrivão do Jury, Genumo MoreIra da. SlJ'y
Campos aquantia' de 1:221;';420, de custas que lbe ~
devidas,' pelas sobpas de quaesquér .verbas,"e em p~e~t
ções; a do .Itapecerica, a subvencl<-?nar eom ~ qu~an "

'de :WO~ annua!mente a esc.ola, partIcular regl4a :~pel
,cidadão Joa'quim Amaro ,!,e!xelra. no .Iogar deno.rqIUa.
-f\artidario, sob a, condlçao de leccLOnar ~ratUl~amel'
te na dita escola dez alu;mQos pobres; a d~ C~rn~o'~ce
a contrabir um emprestlmo de 4:000~ ao Juro nao.~x
dente a ,8 % e âmortisação annual até 5 %; a 'o
rangnla, a p~gar a seu seúretario o ordenado ~~r ,
no ultimo ,codlgo de posturas. d~sde a data em, q,t!-~c m
çaram ,a ser arrecadado_s os Impostos mU01cll~ae

, virtude, do ,mesmo; !l' de Sa~a~á. a paga r aoes~rl,v
.1," officio; Pedro Jose do Espmto ,Santo ~lleles, ,'~l,
lia de 133;';910, de custas que lhe sãG dendas; ~::

-"505 .:..' ,

, :.."Lagoas,' a pagar ao juiz de direito, 'Dl'. Felippe Gabriel
de Castl'o yasconcellos, a quantia de 1:037~900. de custas,
a que tem ~ireito; a, da Diamantit~a, a desapropria r o
terreno precIso do qUlOtal ele D. FlorlOda El vira dos San-
tos, viuva de Diniz Moreira dos' Sanlas, para communi-
cal' a rua das Mercês com a da Liberdade; a da capital,
a, pagar ao fiscal Rodrigo José de Figueiréldo ~Iu rta a quan-
tia ~e 934;)~77, de porcentagens gue lhe são devidas, de-
duzlOdo-se da verba-obras pub.l1cas; a da Campanha, a
pagar pela verba-obras publICas o que dever á em-
preza do Monitor Sul Mineiro. .

X V Fica elevatla a vinte a porcenlacrem do procura-
dor da camara municipal de Caldas. o

,XVI Fica revogado o art. 12 da resolução n. 1737 de
5 de outubro de 187U, approvada a faculdade concedida
ao Dr. Saturnino Simplicio de Salles Veiga, pelo presi-
dente da camara .municipal da Campanha, ~ 15 de outu-
bro ,de 183~, de edificar uma casa no local a que allude
o dIto artigo. '.

XVII Ficam em inteiro vigor o ~ U do art. 4.' da
resolução n. 3400 de 22 da outubro de 1886 e o arl. 19

" das disposições permanentes da resolução n. 3286 de 30
" de outubro de 1884. não podendo as camaras do Muriahé

e Cnrangola cassar os aforamentos concedidos em virtu-
de desta disposição, antes de findar o prazo da concessão.

~ ' _ XVIII As camaras municipaes da província dedu-
,z.lrao 5 O{. das suas rendas para compra de papel, pe-n '1a ,
tl~t~ ~ lIvros para alumnos pobres dos respectivos mu-
nlClplOS.

XIX E' creado o imposto de 500;') sobre cada escra- .
XO, qu~ fôr tran~rerido de ull? para outr.o município.
~fllvas. as. excepçoes estabelecIdas na legIslação geral
e .provlOclal para lransferencia de escrávos de uma para
outraprovincia. '

,~;,'XX. São autorisadas as camaras municipaes : de
S.~f!ta Barbara, a contrahir um emprtlstimo de 10:000;')000
~oJu~o nã~ exc_ede~te a 7% e amortisação annual do 1°/.,
E~ra~analJs,açao d agua potavel e construcção de um ce-

.lt£lr,1Ona CIdade ; d~ S. Paulo do Muriahé. para contra-
li~r,~ode 20:000:000 aJuro não e.xcedente a 8°/. e amol'tisa-
çaO',!lnnual de 10°/., para canahsaçã.o d'aqua polavel; de
~1?ã(d:~I~Rey, a cobrar de imposto soore escriplorios
~~qlcos,advogados,engenbeiros e de transacções com-~..-. ~~:.)":~ '.
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Tal)eIla cxplicativa da despeza (las camaras
municipaes abaixo declal'adas, fixada par:,
o excl'cicio de 1888.

1. - CUIAR.-\. DO .\R.lXA'

-

---
"

600~
300~
tOQ~
600~
300~
.200;,
150",
.(00""
100'"
150;'}
100",
tOO;'}
100~
100;'}
tOO:>

1:700~

5:100~ ,
2. - C.UIAR.\ DO ABAETE'

Total.

1 .ordenado e gl'atiOcação ao secretario.
2 Idem ao fiscal e administrador do

rego, , . . ,
3 Idem ao porteiro. . , . , • , ,
.( Idem 15 ./. ao procurador, • , . .

,5 Expediente,jury, alistamento c eleições
6 Luz e limpezq, da cadêa. . . , . .
1 Livros impressos e assignalura de

jornaes. . , . •
8 Custas judicinrias.
9 Com estaftltas.' . .

10 Conservação do rego.
li Eventuaes .. ..•
12 Medicamentos a presos pobres, •
13 Com extincção de formigueiros.
14 Reposições. ) . . •
15 Papel, tinta e pennas aos meninos

pobres. . . ,
16 Obras publicas

1 Com o' secretario da camara. .200~
2 'Gratificação ao mesmo . . 100;'13 O continuo . . . . . . . . . . 80", I
.( Expediente da camara. . • • 50~
5 Aposentadoria ao juiz de direito. 30,, ,6 Agua, luz e limpeza da cadêa. • 1.50<,
.7 Caminheiros. • .' • • • • .• 60:1)
S. Custas juâiciarias. . . • 10~. !} Extracção de .lormigueiros . 100"'10 ExpedIente do jury e eleições 'H3--,

,,' ,-:' 11 Obras publicas • . • . . 400"
'. 12 Eventuaes . . . • . 3 .•.,.• 1,3 :,Porcentagem ao procurador . . 382'".. 14 'Escrivão do Jury. -. , . • 80",.•.~..

.!" .15 F~scal, inclusi ve 11 gratificação . . . 100"
'Total. . • . ..-. 1:910,

- .o:\.

/'
I

"



-l. - Co\.MAR.\. DO BREJO ALBGRE

I

I

100~
200~
100"
100~
100~
500~
840;)

2:500;)

,2:850~
1:400~
8601)

- 30~
400:)
360;')
1OO~
1f,0~
300"400~

4:000~
460~
200~
'J2~
3:200~

• J ; 1:'00;;
'1:000~ .,
1:500;')
800~
300~

20:QOO~

.. . .'. ,
, ..

6. - .C,UrA.R,\. DE BARB.\.CE:;'A

, -'- 511:~'

« expediente ~ cami~b.eiro
« : cústas judiciarias . , . ,
« a~ua .luz e limpeza da cadêa
« a eridor • • . . , " ,
« eventuaes.'. . . , . .
« porcentagem ao procurador.
l( obras ,publicas. " . , •

Total. '

3
•••5
Õ
7'
8
9

o 7, - CA:I1ARA DA no.\. VISTA

, f. " )l;:~Ordenado ao secl'etario. , , , .' o', '300~
'. Porcent~gem ao procurador ,. .', 23~
~ Co~clusao da casa do mercado desta., "
,,'vIlla, , " ,': •. i•• , '. '. ~, ~;,20~

'o Ord~n~do ao fiscal geral . • . ,," 6O~
,« «, administrador do mer-' - I

"cado o' • ',' , • , • • , ,. _. , iO,;>
Cu~ta~ judiciarias, . , . . ., 50~
llulOlOação. agua e,asseio da cadêa. 50~
0rden!1dQ aQ portei ro : 40;>

1 Procurado~ e fiscaes de fóra.
2 Secretario e bibliothecario
3 Fiscal da cidade . ,
4, Porteiro. , '. . . ,
,5 GunrCI9.do 'matadouro.
.6 Zelador do jardim: .
7 Idem do cemiterio. "
8 Guarda do mercado. . ,
'9' Expediente' da secretaria.
10 Imprensa ' . , . . , . • ,

.' 11 Juros e amortisação da divida.
, 12 Expostos . . , . .
. 13 Eleiçõos 'políticas ,
/i'4 Estafetas . . , ,
15,Illumina9ão publica
{6 Custas Judiclarias.
:11 Custas atrasadas. :
,'18 Obras- publicas.- . ,
19 Auxilio á colonisação,
20 Eventuaes, . • • • •

~Total.

o'

,1 Ordenado ao 'seéreiario.' . .
':2 ' :Idem 3 o fiscal da' freguezia.
3 Idem ao fiscal da villa. .
4 Idem aO porteiro. . . .
I) Expediente da camara. .
6 Luzes e.limpeza da cadêa.
'7 Extinccão.de, formiguei ros '
,8 Despezas para o j~ry e eleição
,~ Papel, .pennas, tmta e roupa para,.

'os meninas pobres . , • ' '. • ~í
10 Gastos eventuaes. • . • • • ; f'" ,

11 porcentagem.de 8 ~l.ao procurador{o ,2
12 Idem de 12 'f. aos ~g~ntes, .' ': .~. ~~~ 3,
J3:, AposenlUrlo('i:l ao JUIZ de dlrl:nto'. :.' :2
H Custas judiciarias ...• ,,:. ,.'.' :. "
15 Obras .publicas . • • • , -', .~". 1:

Tota1. . " ,~>;.:'."
5....~.:CA~UR,\ DO DOIlFl

1 Com'o pessoal. .', ,
2 «eleição e jury .

3. - C.UtAR,\. DA AYURUOC.\.

1, Com o ordenado do secretario.
~ Idem com o porteiro, com obrigação

da limpezad'agua . .' . . . . '.
3 Idem com o fiscal da cidade e fregue-

zias. . ' . . . . . . . . . .
4 Idem com a procissão de Corpu,5 Chr.i.5ti
5 Idem com custas judiciarias, inclusIve

22~500;; aos escrivães da relação. . ,
6 ,Idem com a limpeza da cadêa e casa

da camara. . , . . . . .
7 Idem com alistamento militar.
8 Idem com o expediente do ,jury. : , .
9 Idem com livr~s para o regIstro cIvIL
10 Idem com cammhelros. . . . . .
11 Idem co:n medicamentos aos pobres,
12 Idem com -despezas eventuaes. , •
13 Idem com papeis e livros a meninos

pobr\1s .'. . . . • '
H' Idem com obras publicas~ • • • ,

Tota\. :'
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. I

"..'
•..•. c..

50;)
1:335;5600
3:056~000

300:tP
150;:;
70,;
70;)
70~
30"

100;';
500~

60;)

310~

100~

30u.,
600;';
300;:;
200,.;
200;;
5S0~
200;5
100;:;
100;';
400;j
500~

1:224;)
14Ú,;

5:356~
10:200;,>

. 200~
54.0~

.-2:500~

.
.1£'.

Tolal

H Papel) pennas, tinta e livros para os
meOlnos pobres do municipio -

15 Obras publicas. . . . , . . .
Tolal •

10. - C.\:\l.-\R.\ DO C.\RA:'íGOLA

1 Publicação dos lrabalhos da Cllmara.
2 Pago ao secrelario.
3 « « fiscal geral: . , . . .
.{ « • « portei:;o . .
5 Expe~lenle do jury. , .
6 Illuml.nação da ci'iade .
7 EXíJedlenle e caminheiros
8 .Soccorros a pobres.
9 Evenluaes.
10 Fiscaes. dos d'isl~ictos '(4):
11 Cuslas Judiciarias. . . .
12 Porcenlagem ao procurador
13 Agua e luz para a cadêa.
14 Obras publicas. . . • •

Tulal .
11. - CA~[ARA DE CUlPO BELLO

1 Ordenado ao secrelario. . , •
2 « « fiscal da cidade. .
: « « « de Caodêas. .
4 « « « « Cryslaes. •
. ~ « « « da Canoa Verde

« « «do Porto dos
Mendes .

7 Ordenado ao continuo e caminheiro
da camara .

-8 Porcenlagem ao pr~cu~acior '(a 20 ~/i
9 Ao.zelador do regulador publico da
" .cidade
10 Cus.la~j~di~i:1;ia~, ~en'do'lO~ ~os'es~
;. CrIvaes da Relação . , . . . .
11 Papel, pennas, tinta e livros a meni-
•. :nos pobres • . .
12 Expedi,enle da ~ama~a; eleiç'õe~, j~ry
.- e aposenladorIa ao JUIZ do direito <>". ,': evenluaes. . ~
.13 Obras publicas : : : • : . :



•
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906;'
300~
200?;!
200~

2:7183'280
2:200;';)'
1:500~
1:000;'
700~

200"
400~
500~
100~
1003
100~
100~
8001';

2:0001;
1:577~160
6:165:1840

13:643;'000

600;)
300.'
240~
600"'.

•• '400,.r .
• '.,' : .2{)0~
.,.:' -)00",

23. - C.UI.\R,\' DE ITAJUB,í.

f Ao secretario,' .' • • . . .
~ Ao fiscal e zelador das aguas .
3: Ao porteiro , , . • • . .
4 Ao porteiro aposentado . .
5 Ao aferidor, porcentagem e gratifica-

ção. . . . . . • •
6 Auxilio ao hospital. . •
7 Custas judkiarias . . .
8 Luz e limpeza da cadêa .
9 Eleição e jury. . . . .
10 Expediente da sdcretaria .
1l Eventuaes. • • . . .
12 Escolas ruraes. .,... . .
13 IIluminação, publica, . , .. ' , .. '.
14 Porcentaqe~ ao procurador, 12 %,

15 Obras puollCas. . '.' . . .

Total • • ,

15 Assignatura do jornal do governo,
' que estiver no poder, .,.. 151'
16 Ao conservador do encanamento d'a-

'gua da cadêa , . 30~
li Obras' publicas e extincção de formi-

gueiros ; : : • • . • 823~

Total . 3:028"
22: -.: CUIARA DA IT.\BIR.\

1 Divida passi va .• :, .. '. .,. .
2.: Illumioação. publica 'e da cadêa .
3. Obras publicas , .. '. . . . .

'-, 4., Porcentagem ao procurador .
, '5 Secreta'rio' ... ' .. '. '. • . . . .
~/, 6, Fiscal da cidade e arrecadador 'do

mercado ~ . , . . .'. • • •
. , 1';'Fiscaes' das freguezias. ., • • .'.

,,-, ..' 8 ::.:Cç>ntint!o~ ~gu,éfna sala do paço. •
'9' Custas Judlclarlas . . ., .

. '. ,'10AAsseio e limpeza da cidade.
'~i:1Í~Agua e limpeza da'cadêa.
.,' .12' Formigueiros e balas.' •
_~:-.•.~:i ...

TO~(Õ 'i.íY"PAnTE 1'.'
';,;;:~.~..- '.

16Ó~ .
100~

'900~ '
1:3.2Jl' .~.
4:564;) -

400~ .r.

160~.
120~
1803'! •
143;:) "
120~' .',..
400~
130;,
200~
50~'
'15~
202$

2:120~!.;;

~.

20. - CAMàRA DE GRÃO ~IOGOL

1 Com o secretario, seu ordenado e ex-
pediente da secretaria a seu cargo.

2 Fiscal 'da' cidade. .'. . . . , .
:I Continuo .'. . . . . .'. . .
.oi Fiscaes dos districtos' . '. . . . .
5 Jury, eleição e alistamento militar.'
/) Agua, luz'. e limpeza da cadêa. . .
7 Ouras publicas. .
8 Eventuaes. . . "
9' Custas judiciarias. . . .
10 Festejos nacionaes, . , ,
11 .\ssignatura do jornal omcial
12 Porcentagem ao procurador

Total . .

15' CaminIieiros~ eleições e jury .
16 Remedios a presos pobr'es. .
17 Porcentagem ao procurador
18 Obras publicas. ..... .

Total ,',

21. - CA~IARA DE GUANIlÃES

1 . Ordenado e gratificação ao secretario
2 Idem ao fiscal e continuo . . , .
3 Porcentagem ao procurador , , .
4 Agua, luz' e lim'peza da cadêa. . .
5 Expediente .da secretaria e eventuaes
6 Hospedagem ao juiz de direito. . .
, 7~,'Jury e eleições,. . -'. '.: . .. , .
. 8:,.:jRemediosa pobres e desvil.lidos . .
9:"Ordenado, ao escrivão do jury,per-
... ,dendo'o direito de haver da camara
'. 'custns,em que .for ella condemnaria
10 .Custas judiciarias aos demais empre-
,.', gados, sendo 10~ ao escrivão da
-;. - He!aç,io , . '. . .,' . . , , .
11 Concerto e conservação d'agua pota- '
. vel do Patrocinio. inclusive o orde-

nado tlti' fiscal, encarregado do mes-
;:,o';mo serviço.. , .' . , . , ,'.

, 12;Ordenado ,ao' zelador do relogio pu-
•Li' blicG da' cidade.' ; '. . ',' . :
13 :AferidOFde pesos e medidas '. " .
14 Papel, pennas e J ivros a meninos po- .

.bres'do municipio . .'. . .. ' .',.





3: 13.);5 .

300~
400;';
3001)
400;';\
200";

15'"

1:200"
1:000t;
240;'
180;:s
180~
180;';\
200;';\
120~
36.5~
50;,;

2:500;,;
1:500;';

50;'
60;:;

120;:;
100;;1
200"
IDO;,
600;0;
1-50;,
120"

150;j

4: 196,,7.50

10G:j
8:276;;7.50

-1523 ~

31. - CA)IARA DA LEOPOl.DIN.\

5 Caminheiros . . . . • • . . .
6 Extineç;lo de fOI'migueiros. . . .
7 Eventuaes. . , , . . . . . .
8 EX;Jediente da seCl"eta ('ia, eleições,

jury e alistamento militai'. . . .
9 Porcentílgem ao f"ll'ocurador . . .
10 Diaria a J)l"esos 'pobres . . . . .
11 Expostos. . . . '. ....
12 Papel, pennas e tinta a meninos po-

bres. . . . . . . . . . . .
13 Limpeza do cemiterio . ....
14 PublicaçêIo dos trabalhos da camara

no periocl ico « La Hense)) • • . .
15 Arnortisaçüo da divida da camara,

jUl'OS e obms publicíls. . .
16 Gra tifiCi1C:10 an n lIíllmente ao secre-

tario Ai'al"ias José de Pactua.
Total

'LIV PARTE LI

1 Secl"etario. . . .
2 Fiscal gel"al. . .
3 Fiscal do Rio Panlo.
4 Fisca I da Piedade .
5 Fiscal de I1héos. . . .
6 Fiscal do Campo Limpo.
I .Fiscal da Conceicüo .
8 Fiscal do Tapirussü..
9 Guarda do cemiterio .
10 Luz púa as prisões. . . . . .
11 IIIuminaçiio e limpeza das ruas.
12 Custas judicial"ias. . • . . •
13 Expedientü, eleições, alistamento mi-

litar e festejos nacionaes. . • .
'14 Publicações . . . . .

.. ' 15 Extincção de formigueiros
16 Continuo . . . . . .
.ti Remedios a indigentes. . .
18 .\ssignatura dojornal otlicial •
19 Juros e amortisaçüo do emprestimo

mUnicipal para canalisação d'agua
pala vel . • . . . . :.



Total

Tota I .

9 Custas judiciarias '.' •. ' .. .
tO Apo.-;entadoria íl0 JUIz de dIreIto.
11 Illu'llinação e limpeza da caclêa.
t2 Mobilia para a casa da CCtrnara.
13 Diviclll pllssiva. . •
14 Eventuaes. . . .
15 Caminheiros . . . . . .
16 Soccorro aos presos pobres.
11 Ex:tracção de forn~igueiros .
18 Assignaturas de Jor!?aes. .
19 pubncação do exp~c1lente ..
.21) Illuminação e festejOs n~clOnues .
21 Papel, livros, pentlas e tmta aos me-

ninos ílobres . . . . . . .' .
22 Gratitlcação aos professores particu-

lares. .
23 Obras publicas .

100;;

200~
2~

450~
tOO~

2:000~

6.lO;')

600;1
400~
200~
240"
300~tOO::;

500"
100~
200~
100~

~
400;')
100:;

.200;1
300<,>
20;)

300;;
100~

200~
3: 190~600
IO:0&i;'1000

200~
1:100"
2:000:.

~
8:550"

- 525,.....

•. >

11.

34. - CAMAR.\ DE M.\RI.\:'L'U

1 Secretario. • • • • • . .
2 Fisca I . . . . . . .
:5 Continuo e porteiro. • ...
-4 Administrador do matadouro
5 Procissão de Corpus Christi. .
6 Expostos . .. .. i ..
i Expediente da secretafl~, Jury, e el-

ção e impressüo (lo codlgo de postu-
ras o publicaç;io dos trabalhos da
ca ma ra . . . . . .•• .

8 Caminheiros. . . . . . .
9 Illurninação da cidade e cadêa. .
la Medicamentos a presos pobres e 10-

diO'entes da cidade . . . . . .
11 Custas judiciarias, inclusive 5 oI. ao

escrivüo da Relação
12 Eventuaes. . . . . . . . .' .
13 Fornecimento de papel;pennas, tinIa

e li\TOS a meninos pobres do mu-
nicipio. . . . .. . . ....

14 Commissão ao procurador,de 15 e 20 '{.
I.> Obras publicas.
16 Divida passiva.
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3 lo - C:Ul..\n.\- DEms,\s NO\'.\S

t Secretario. o o o o • • • • •
% Porcentagem ao procurador. o o
3 Fisca I. . . . . , . o . .
.( Porteiro. . . , . . . . . . .
5 Escrivão do jUI'Y, Benedicto Martins

oe Souza, pelas custas que vencer
no corrente exercicio . • . . .

8 Procissão de Corpus Chri~ti. , . .
1 Ex.pedientecta cam~ra, jury e eleições
S Eventuaes. . . .
g Custas judiciarias o
10 Di vidas passi vaso . • . .
11 Agua, luz e limpeza da cadêa
1! Doras publicas. o .
U Remedios aos presos ..

Total

36. - C.UI.\R,\. D.l OLIVl!IR.l

1 Secretario o . . • . . . . .
.2 Fiscal. . .• . . . . .
3 Continuo da camara . . .
.( Custas judicia rias, sendo 30:1>000para

- o secretario da Relação. . . . .
5 Soccorros publicos.,. , . .
~ Luz, agua e lim'peza da cadêa .
1 Extincção de formigueiros. ,
8 ' Caminheiros f:: eventuaes , . . .
9 Inspecção e limpeza do rego d'agua.
10 Pesos e medidas do systemu metrico.
11 Presos pobres. . .. . . . . .
12 10 °I. ao procul'ador . . . . . .'
13 Compra de livros, papel e tinta para

meninos pobres ' . . . . . .
H ,\ I nini,;trailol' de obras, publicas.
15 O:)['il:i publicas . . ' . . . •

Total o . . .
37. - CA~I.\R.\. O" OURO FINO

1 Pessoa l. . .....
.2' Porcentagem ao procurador
3 Expediente, jury, eleições e alista-

mento militar, . . ,
.( Aguu, luz ,e asseio da cadêa.

200~ >:'
50~'

100~
loo:f
100l)'
300", "
150:f
700;) .
67~ I

2:767:r .

. ",
600~~
2003
200~
100~'
150:)
500~
649~
8003
990:>
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5 Custns judiciarias , . :
6 Eventuaes. . . . . .. .
7 Aposentadoria ao juiz de direito, a

8jOOO'de diaria e calculada em 16
dias do nnno orçamentaI'Ío.

8 Obras publicas. . .

Total . .
38. - CUI.\l\A DE Pll!MHY

1 Secretario o o o . .
~ Continuo . • o . .
3 Fiscal da cidade. . .
.( Fiscal das freguezias .
5 Luz e limpeza da cadêa
6 Caminheiros . . . o • . . . .
7 Papel, pennas, tinta, luz para os tra-

balhos do jury, eleições e custas ju-
diciarias o ' . . . . . . . .

8 Porcentagem ao procurador, 15 °/0 •
9 Conservação das pontes e estradas

da mesma .
10 Obras publicas

Tutal
39. - C.UUR.\ DE PITANGUY

Secretario. . : .
Fiscal. . . . . .
Continuo . . .. .
Porcentagem ao procurador
Relogio rublico. . . .•

.'~•. ' fi Caminheiros, . . . . .
'7 Despeza com galé, .
8 Luz e li.mp.e~a ~a cadêa.. .
9 Custas JudlclUrws . . . .

,10 Jury, eleições e alistamento.
11 Assignatura de jornal o
12 Formigueiros o . . .
13' Expe~lente. .
14 Ev~ntuaes. .

'15 Obras p.ublicas '.
Total.

1, •

150~
5Ó;) "

128;;
2:632~

5:680~

300~
80::;

200<,>
120~
50<'>
80~

363~
770;?250

1:8110l;
1:371.,750

5:135~ÓOO

360~
320:t;

601)
546l)

30l)
30~

100~
300<,>
150::;
100;)15.,
50~
20;tl20.,

899l)

3:000~
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40. - C.BI.\.RA DO PAÚ

1 Ordenado ao secretario e mais em-
pregados. . . . • . . • . .

2 Expediente. . . . . . • • . .
3 Caminheiros , . . • . • • . •

. 4 Assignatura do jornal que publica as
decisões do governo provincial. •

5 Eleições, jury e aposentadoria do Dr.
juiz de direito. . . . . . . .

6 Auxilio ao hospital desta cidade. •
7 Lampeões do chafariz, biquinho. e

cadêa • • • • . . . • • • •
8 I1lurninação,agua e limpeza da

carlêa . . . . . . . .
9 Commissão ao procurador .
tO Eventuaes. . . . .
11 Custas judiciarias. .
12 Obras publicas. . .

Total

41. - CA~IARA DO PATROCINIO

1 Com ordenado e gratificação ao se-
cretario . • • • . . .

.2 Porcentagem ao procurador
3 Ordenado ao porteiro. . .
4 Dito aos fiscaes dos districtos
5 Dito ao fiscal da cidade
6 Custas judiciarias . .
7 Eleições. . . . . .
8 Expediente da camara. . . . . .
9 Agua, luz e limpeza da cadêa . . .
10 Papel e livros para os escrivães de paz
11 Obras publicas. . . . • . . .
12 Limpeza dos regos d'agua. . . .
13 Analyse das aguas do Bebedouro da

Serra Negra e Salitre e remessa á
junta de hygiene do Rio de Janeiro.

14- Extin.cção de formigueiros na .cidade
15 FestejOs nacionaes. .
16 Bens do evento. • •

.'
Total

330'
300
100
60$
80~

200::;
• ,50~
100~.
20Ó~"
.60~
610.,
15(j~'::.(
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42. - CUt.\R.\ DO PO~IB.\

1 Ordenado ao secretario .
.2 Gratil1cação ao mesmo •
3 Ordenado ao fiscal geral.
4 Gratificação ao mesmo . . .
5 Ordenado ao fiscal do districto do

Boml1m. ..
G Gratificilcüo ao mesmo.
7 Ordenadõ ao fiscal do districto do

Formoso
8 Gratiflcacuo ao mesmo. . . .
9 OrdenaJó ao fiscal do districto elas

Mercês. . .
10 Gratiflcacão ao mesmo . . . . .
11 Ordenadõ aos fiscaes dos demais dis-

trictos • • •••
12 Gratificações aos mesmos.
13 Ordenado ao porteiro. .
14 Gratil1cacão ao mesmo. ., .
15 Commi:;s50 do procurador, na forma

das posturas. . . . . . .
16 Aposentadoria [lO juiz de direito. .
17 Expediente, eleição e jury . . . .
18 Publicaeão dos trabalhos da camara
19 Agua, lúz e limp'~za da cadêa .
20 IlIuminação publica da cidade.
21. Extincção de formigueiros. •
22 Medicamentos a doentes pobres.
23 Custas judieiarias . . . . .
24 Limpeza da casa, agua, luzes para

actos publicas. . .
25 Correição dos fiscaes. .
26 Commissão de 17 1/2 0/. ao aferidor.
27 Auxilio ao theatro « Tira-dentes»
. 28 Auxilio aos professores da L' cadeira

do sexo masculino e á professora
do sexo feminino • • • .

29 Auxilio á bibliotheca (l Jeronymo de
Souza.» ...

30 Obras publicas.
31 Eventuaes .

Total .

600~
200:)
6(}Q~
.200~

100~
50;;
60~
30:>
120~
60~
.f'~3;;33,)
216;;66,;
93~334
46~GI)6

7801)
150~
tOO",
350.-.
10Ó~

1:200~
300~
180~
700;')
100~
100~
.f30~
200,.

200;'}

3~
4:500::;
500~

13:000;) .
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46, - C.Uf.\R.\ DE P.\TOS

4i. - C.UL\R.\ DE POUSO ALTO

500;;
350;;
200~
3003

..l501'j
100". 50;)
30"300;;

919;;200
5001:\
50~
50:;;
200~

1:000"
250;)
300<)

63;;600
4:188;7933

240"
150;)
60"
50t)
55~
100~
3003
150~
8951?

2:0QO~

1:900"

5:914;;800

15:396i'.153;~

~ .....
," ',' ":
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Total. •

zias 400~, ao secreta rio 600";, ao por-
teiro 300" e ao inspector do merca-
do 200~. . . • ..

2 Porcentagem ao procurador, sendo
15 .{. sobre a arrecadação geral e
6 .{. sobre a do mercado. . . .

3 Custas .iudida rias , . .
4 Expediente da secretal'ia . .
5 Jury, conscripções e eleições
ti Medicamentos a doentes pobres
7 Il:uminação publica. . . .
8 Dita da cadêa. . .
9 Limpeza das ruas. .. ..
10 Aforamento da casa que serve de
- me rcado. . . • • • . . . .
11 Obras publicas. . " ..
12 Divida passiva-até 31 de dezembro

de 1886. .

1, Secretario . ., . •
2 Fisca l. . . . . . .
3 Porteiro.,. . . . . . . .
4 Custasjudiciarias : ....
~ Agua. luz e limpeza da cadêa .
6 Expediente,qualificação e jury
7 Porcentagem ao procurador
8 Eventuaes.
9 Obras publicas. . .

Total

1 Secretario. . . .
2 'Procuradol'
3 Fiscal da ciciade. . .
.( Fiscaes das freguezias .
5 Continuo . . . . . . .
6 A~~a~luz ~ limpeza da cadêa
7 Elelçoes e )ury . . • . •
8 Expediente... . . . . .
!) Custas judiciarias

N. n.
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10 Eventuaes. . . . . .
11 Impr.essã? e publicação de posturas.
12 PubllCaçao dos actos da camara.
13 Ao club-Bernardo Guimarães.
14 Obras publicas. • • • • . ~:

Tütal .
48. - CUIARA DE QUELUZ

1 Secretario. . . . . .
2 Procurador . . . . .
3 Fisca L . . . . . . . .
4 Conservaç<io d'agua pota vel
iJ Conservacão e arrecadacão de im-

postos no matadouro : .
6 Porteiro. . . • . . . . . . .
7 Agua e limpeza da casa da camara
8 Custas judiciarias. . . . . . .
9 Agua, luz e limpeza da cadêa.. . •
10 JUI'Y, eleições e alistamento eleit')ral
11 Expediente da secretaria. . . .
12 Reparos do encanamento d'aO'uc..
13 Aposentadoria do secretario. o. •
14 Illur:n.inação da cidade. . . . .
15 AuxI!l? llo_ce~ite['io do .C~rrapicbo .
16 Amort!sa9i1o eJuros da divida passiva
17 COlU!nJssao para cobrança da divida

actlva. . .
18 Eventüaes. .
19 Obras publicas

Total
.019. - C.urAR.\. DO RIO :{OVO

1 Ordenado ao secretario e bibliothe-
eario . . . . . •

2 Dito ao fiscal geral. •
3 Dito ao do Piau. . •
..( "Dito ao porteiro. . . • .
5 Porcentagem ao procurador
6 Agua, .luz e limpeza da cadêa . . .
7 Expediente da secretaria, jury o elei.

çoes. . . ". . • . . . . • •
8 }Ie~icamentos aos pobres. .
9 AssIgnatura de jornaes. .
10 Aluguel de casa á professora de 1.'

grau. .

2.50;,; .
20\)~
200:;
200;';

2:960:; -, "

5;790;;\000 "

600:;"' "."
2.50;)
220~
300;:;

60;,;
130~;" .
20~ '

500:; .
200,..
151):;; _ "
100:; .
150:;
4461; >

1:000~ ~
3003" .

1:500;:;

11 Dito dito á professora do 2.' grau;
12 Dito ao professor do Piau . . .
13 Eventuaes. . • . • .
14 Formicida. .
.15 Livros para a bibliothecc..
16 Caminbeiro. • . . . . . . . .
11 Guarda fiscal. ou ajudante do fiscal.
18 Custas judiciariag. • . . . . .
19 Auxilio ao curso nocturno desta cidade
20 Obras publicas. • • . . •
21 Illuminação publka da cidade.

Total • . .
50. - CUIAR.-\. DO RIO PRETO

Com papel, pennas. tinta e livros a
menlllos pobres . • . . . • •

2 Expediente da secretaria. assigna-
tu ra de jornaes, ju ry e alistamento
militar ........•.

3 Secretario, fiscaes e porteiro. . .
4 Estafeta . . . .
5 Aposentadoria do secretario. . . .
6 Illuminaci<io publica e conservação

" do jardim. . . . . . . . . .
7 Agua, luz e li mpeza da cadêa.. . .
8 Custas ju<.liciarias. sendo 2,)~000 aos

escri vêies da Relação. ....
9 Porcentagem aos fiscaes, pelas mul-

tas que impnzcrem. .
10 Dita ao procurador, 15 °1••
11 Obras publicas • • . .

Total .
51. - G.UlA.R.-\. DO RIO CLARO

1 Ao secretario. . .
2 Ao fiscal 'da cidade.
~ "Ao continuo.
4 Zelador d'agua. . • . • . .
5 Fiscal da freguezia d'Apparecida

. 6 IlIumina(;<io"e "limpeza da cadêa
7 Custas judiciarias .
8 Caminheiro da camara
9 Aposentadoria ao juiz de direito

.' ,TOMO LIV PARTE 1.'

200~
100~
150~
50:;

300::;
40;;

150~
350~
400;;

3:600~
1:370::;

10:500;;

200~

200~
2:180::;

240;;
373:1)324

2:000'
100~

,500~

100::;
1:808~8.)0
4:341~826

12:0H~000

300~
.200~
100~
100~
50;')
60~
50~
40~
60~
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7 Talões impressos . . '.
" 8 ' Despezas eventuaes. . .
. 9 Escrivão dojury. . . . .
. 10 Obras publicas e porcentagem ao

procurador . . . . . . . .
Total . . . .

54. - CUIARA DE SABAR.\

1 Ordenado ao secretario. .
2 Ordenadú ao fiscal da cidade.
3 Ordenado ao continuo.. .
.( Illuminação da cadêa. . .
5 Caminheiros . . . . . . . . .
6 Expediente da secretaria, jury e elei-

ções. . . . . . . . . . . .
7 Auxilio á aula nocturna desta cidade
8 Procissão de Corpu,~ Christi. . . •
9 Aluguel do predio para as sessões da

camara . . . . , . . .
10 Eventuaes, inclusive ássignatura de

jornaes. . . . . . . . . • .
11 I1luminação publica'. . . . . .
12 Livros, papel e tinta aos meninos

pobres que frequentarem as aulas
13 Custas judiciarias. inclusive as dos

escrivães da Relação. . . • . .
14 Resto de custas ao desembargador'

, Frederico Augusto. . . . . . .
15 Porcentagem ao procurador, de 10 .,•.
16 Obras publicas'.. . . . . . .

Total . . . .
55. - CAMARA DE SETE LAGOAS

1 Secretario . .. • •
2 , Porteiro. . . . . . .
3 Fiscal da cidade. . ., .,
.( 'Conservação da ponte do Jequitibá.
5, Expediente da camara e jury. .
6., Agua, tuz e limpeza da cadêa. . .
7. Porcentagem ao procurador . . .
8, ,Custas judiciarias . . . . . . .
9 'Papel, pennas, tinta e livros aos ine-
. . nIOos. pobres. . . . .

10<s
1501;
100;)

1:260;'
2:900~

1:200;)
24ü:)
180;)
150~
50;)

200~
120::;
200:;
365~

100:;
600;)
200;)
100:;
'245)
95i~

4:663~
9:570~

550:;
60:;

150:;
200~
100:;
180~
640~
,150~

200:;

" '~
I

I
: I
I,

,',
•• I
'".]
'~I
: I
, i
,~.I
"I
~'l
, t

1 ,.1
'J
"

I

.., . ,
. :

','
'. ~.'
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GI'alit1caçrio ao escrivão interino do
jury. . • . . . . . . .. .'

7 Para utensis e lH:pediente da camara,
jury e eleições. . . . . . . .

8 Impressões de laloes e reformas de
posluras. . . . . . . . . .

9 Aposentadoria ar) DI'. juiz de direito.
1'0 Assignalura de jornal . .
11 Auxilio á criação de expostos
12 Agua e luz para a cadêa. .
13 Cuslas judit;iarias . . . .
14 Festejos nacionaes. . . .
t.) Extincção de formigueiros.
16 Vaccinas . . . " ".
17 Papel, penna e linla para alumnos

pobres. . . . •
18 Obras publicas . . .
19 Eventuaes.. .
20 Procissão de Corpns Ch"isti.
21 Pagalllenlo de di vida p;J,ssiva

Total . . .
5!). - CA~L\R.\ DE s. JO.\O NEPO)IUCE.'!O

1 Secretario. . . . .
2 Dibliolhecario. . ..
3 Fiscal qeral. . . . .
4 Fiscal lia Descoberlo .'
5 Fiscal de Monte Alegre
6 Fiscal de Santa Barbara
7 Continuo. .. . . . .. . . • •
8 Conservação d'agua e jardIm publico
9 Cuslas . . . .' . .'.. ..•
10 Agua •.luz e limpeza da cadêa . ~ .'
11 Aposentadoria ao juiz de direito. .
12 Gralifieação .aos professores do Des-
, coberlo e Monle Alepre. . . . .

13 Publicação dos trabalnos da camara ..
,14 Medicamentos aos pobres. • .
.15 Eventuaes. . . . • . . . • .
16' 20 oI. 'd'arnortisação da divida e juros
17 Porcentagein ao procurador . . •
18 Obras publicas . . . . . . .'
19 Jury e expediente da secretaria ..

'rotal.

TOMO LIV PARTE l.'

...
"

100::;
: j

120, ~j
100.-; I

60~ '\
16~

!{20~
120~
JOO~ :~150~
25~
50::; ."

"1
100;) I

I58.U I,p,::; .1
50~ :,

580::; I
: I

3:000;'; I I

500"150::;
600"
250~

.250::>.
250~'
400~
2503
300~
200;';,
200;,
200;0;
250:;
100::;
500;';

2:54~
1:000.,
2:960;';

100:;
1 I:OOO~

~

•





--

/

900;)
8QO:>
3~0~
60~
50:;

1:0613
60~

120;,>
160:;
IH;;
30;')

200;;
300::;
50;;
30:;

300~
1:400:;

200::;

800;;
300;;
600;;

IH;;
4:217::;

1O:000~

300,
100;;'
.200, .

300:1)
200::;
250,
400;; .

t:250~

- 54!-17.
67. - CHIARA D'UBA'

1 Secretario. . . • .
.2 Fiscal 'da cidade . .
3 Fiscae5 das freguezias.
.{ Continuo. . . . .
5' Aferidor. .
6 Procurador .
7 GUil rda dos cha farizes.
8 Expeciiente e jury. .
9 Illuminação da cadêa. . . .
10 Limpeza. c aguü á mesma.
1I Caminheiros. " ...
12 Eventuaes. . . .
13 Custas judiciarias .
14 Eleições . . . . . .
15 Festejos nacionaes. . .
16 Medicamentos aos pobres.
17 IlIuminaçil0 publica • . . . .
18 Papêl, pennas. tinta e liHos a

meninos pobres . . . . . . .
19 Auxilio ao professor do sexo mas-

culino, para aluguel de casa
nesta cidade. • • • " '

.w Obras publicas. • • • • • . •
Total . • .'. •

68. - CAMARA DE lIDERAB.\.

Com ú secretario • . .
« o continuo. '. .... • .' •
« o fisca I da. cidade. . .
« os fiscaes de S. Pedro de Ubera:

rabinha, Dores do Campo Formo-
so, Carmo do Fructal, Conceição

d.as Alagoas e S. Migu.) I do Veris-
. slmo, a 60;7000 por anno cada um

.5,. Com a arrernütaçi10 de bens do evento
Com a il!uminaçtio e asseio dacadêa.

"COI~ os expedi~ntes de eleições, jury
. . alistamento militar, etc. . . . .

'1 .8 Com cl}stas judiciarias .'. •
,-.9 •. « extmc~fio de formiguiros
. 10 a: a<imimstrarlor do mercado.
. 11 .'« a illuminaç1io publica. 1 • :/
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13 Ao esc ri v,io do jury. . . . • • .
H Papel, penna, tinta e livros a meni-

nos pobres do municipio
15 Divida passiva . . . . .
16 Obras pub!icas.

Total' .

71. - CHUIU DO ~IUZA~IBI,,1I0

1 Pesso~ I. . . .~'~\. . . . . .
2 Expediente. . . . . . . . . .
3 CU:itasjudiciarias, sendo ,j;5000 aos es-

cri vües da Relação .
.• Agua, luz e limpeza da cadêa
I) E:ctincçáo de forlTligueir():;. . . .
6 Papel, pennas, tinta e liHos a meni-

nos pobres . • . . . . . .
7 Obras publicas. . . . . . .

. Total . . . .

72. - CAMARA D,\ C.\PITAL

1 Secreta rio. .
2 Amnnuense . . .
3 Medico. . . •
4 Porteiro . . . . .
1) Fiscal de Ouro Preto.
~ Dito de Antonio Dias. . . . . .
7 Administrador da barreira do Taqua-

ral . . . . . . . . . . . .
8 Dito do mercado de Antonio Dias.
9 Dito do merendo do Rosario. .
10 Dito, do. matadouro publico. . .
11 ReloJoeIro. . .' . . . . • .
12 Limpeza publica. . . . • . • .
13 Porcentagem ao procurador da renda

por elle arrecadada. . • . . •
14 Porteiro ,licenciado. . • . •
15 Dois guardas fiscaes das freguezias
. de Ouro Preto e Antonio Dias, a 480~
16 Expediente ...•••
17 Eventuaes .
18 Exercicio findo ao porteiro, 2/3, do

ordenado. . •. ••••
19. Expostos •. • .- .'. •• • • •

200~

200~
300~

1:032;}
5:982;;

1: 160~
100;;
300~
100~
100"
100;'

1:140;;

3:000~

1:800~
1:320"
1:000~

720;;
1:HO~
1:200<;

600~
600"400;;
600;)
180;;

6:000;)

1:96~~
440;';

960;;
500:b
30ú~

98';)996
400"

•
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75. - C.UUR.\ DE S.10SE' D'ALÉ1I PAR.UfYDA

1:7UO;,;
1:400~
260~
50.,
60~

8:310;)
4:500;';
14:130~

1:2005
400;';
800;';
.00",
400.'[;
400;,
300.,
600;,
BOO:,'j
200,
300~
100".,
150~
200~
400~

5:5008
~

3
13:029;)666

11:.5BB~779

, • 36:768~H.5. . .Total

9 IlIuminação publica. ','
10 Porcentagem ao procul'adur
11 Eventuaes. . . . . . . . . .
12 Papel, penna, tinta e livros a meni-

nos pobres . . . . " .
13 Remedios a indigentes • . .

,14 Obras publicas. . . . . .
15 Pagamento de divida passiva.

Total

1 Secretario. . . .
2 Porieiro. . . . . • . . .
3 Fiscalg-eral .
.• Fi.scal da freguezia d'AnO'ustura. . •
5 Dito da de S. Sebastiiio da EstrclIa
6 'Dito da de Pirapetinga . . .
7 Expediente da camara e jury. •
8 Luz, agull e asseio da cadêa. . • •
9 Custas jlldiciarias. . . . . . •
10 Aposentadoria aI) juiz de direito. .
11 Publicação dos tranalhos da camara.
12 Eventuaes. . . . • .
13 Caminheiros. . . . •
14 Festejos nacionaes. '.
15 Medicamentos aos pobres. . . • •
16 Aluguel do predio onde funcciona a

escola do sexo masculino. . • •
17 Cr~a,Ção.sustentação de escolas mu-

DIclpaes • '. •..•
18 Auxilio á instrucção . . . . . .
19 Papel, penna, livros, etc. a meninos

pobres. • . . • . • . . • .
, 20 Divida, passiva.. • . . . . • .
...21 Obras publicas, illuminação e limpe-
- za da cidade, porcentagem de lO"/.

:ao procurador sobre a renda geral e
1.5 • u sobre a aferição, e ordenado
'ao administrador do cemiterio mu-nicipaL
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t Ordenado ao secretario.
2 Idem ao fiscal. . . . .
3 Idem ao porteiro. . •
.( Expediente da secreLari~.
5 Luz e limpeza da cadêa. .
6 ExLincção de formigueiros.
7 Soccorro aos presos pobres.
8 Jurye eleições. . . . • . . .
9 Papel, pennas e tinta aos múnlnos

pobres. • . . . .
10 Eventuaes. . . . .
11 Custas judiciarías'. .
12 Divida passiva . . . . .
13 PorcenLagrn ao procurador, 8 '/. . •
U Idem ao agente municipal no direito

de agricul tura e cabeça, 12 %

15 Ao escrivão do jury. . . . .
16 Obras publicas. . . . . .

Total . . .
83. - C.\lIAR.\ DE s. 10.\0 B.\PTISTA

1 Secretario. . . . --: 120;<;
2 Fiscal . . • . . . 100;0;
3 ConLinuo. . . 80~
~ Illuminação da cadêa. 50:>
b Caminheiros. . . . 103
. 6 FesLl)jos nacionaes. . • 30~
7 Expediente da secreLarin. 20;')

.> 8 Custas judiciarias . . . . . 50;')
9 AmorLisação de dividas anLigas 100;')
10 Papel! pe.nna e tinta ás escolas do

'.. mulllclpLO........ 60;')
. _'I ~ Porcenta&,e~ ao procurador. . 110;<;
;', 1_ Obras puollCas. • . . . . 370"

Total. . 1:100~

P,alacio da presidencia da provincia de Minas Geraes,
aos 5 de outubro de 1887.
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. O Dr. presidente da provincia, recebendo, pa ra 'rnao
dar publicar, o autograpbo da resolução n, 3,532, envl
do pela assernbléa legislativa pl'Ovincial, que orça a J:
ceita e fixa a despeza rias camaras municipnes para
exercicio de 1888, e contém outras disposições, e :

- Considerando que o S 3.° do ari. 7.° dessa reso'li
ção, que autorisa a camara municipal de S. João 'i:l'Él
Rey a desapropl'iar o terreno denominado-Pasto de
Francisco-de propriedade da ordem 3,. dos Francisc
nos, afim de con vel'l.el-o em pl'aça, é exol'bitan te das' á(.
tribuições conferidas ás assembléas provinciaes. ás '1uá
não compete legislar sobre os bens das corporacões'd
mão morta, pUI' isso que o preceito dD S lO do are. ;rÓ.ij
a.cto addicional se limita ao regimen e pessoal das'.rere
rldas ,corporações, e não se estende aos bens dellils~con_
forme a impel'ia-l resolução tornada sobre consulta ao
conselho d'estado de 14 de outubro de 1836, e aviso.de
10 de novembl'o de 1853 j ..

- Considel'ando que, para a concessélo
ção contida no refel'ido 9. mio pl'ecedeu
camara municipal dQ S. JÚlio d'EI-fley ;

- Considel'ando outrosirn que o n. t9 cio art.'8.a, cr.e.
ando o imposto de 500" sobre cada escravo que lo.' tran
ferido de um para outro lTIunicípio, igualmente e~ceae
das attribuições conferidas ás assembléas pl'Oviaçiae
.pelos SS 5.° e 6." do art. 10 do acto addicional j por,'s
que não so deixou de haver propost:! das camarils .

. ~icip~es para a decretação desse imposto. como~.nao:í)
InclUldo em ne.nbuma dus fontes de receita consign ü
nos orçamentos das referidas camüras j

- Consideranrlo que a cl'eação de impostos rnun'i I
paes, dependeote dt: propos':as das camarns lnuo,iP.}B.
deve se:, regulada em relac'lO a cada um dos muolclQI .
pela conveniencia e necessidade de serem conslíltil'dQ
os respectivos encargos e condições eeooomica,; cjue I
são peculiares j sendo por essa razão imprescind'}
em face do preceito contido elo final do S 5.° do aJ1 1
do citado aeto addicional, a iniciativa de cada 'ur!Ja 'da
camaras municipaes áCerca dos meios de occor~e
despeza do municipio ;; '.;" " •.

- Considerando que. generalisadíl, como foi:ia .co
tribuição decretada pelo' n. 19 do ill'l. S.o, perdeu ~~lIa
cara.cter de imposto municipal e se incluiu na. eategpri
dos Impostos pl'Ovinciaes, os quaes não podem ser'érea
dos senão pelos tramites legaes; e não se contérri'oa.e
cepção da 2 .• parte do art. 13 do aGto addicional.;' 1.

5.51 -

- Considerando que a falta de propostas das cuma-
ras municipaes. tanto ácel'ca da medida contida no ~ 3.•
cIo art. 7.';- como no n. 19 do art. 8.•, é comprovada por
informar.:ão prestada pela secretaria da assembléa pro-
vincial, em virtude de determinal;ào da lIIesa da mesma
assembléa, que a enviou a esta pl'esidencia, conforme
se vê do olicio de 4 do corrente mez j

- Considerando finalmente que as disposições dos
{, referidos ~ 3.° do art. 7.' e n. 10 do art. 8.°, incluidas no
. autoo-rapho da precitada resoluçé.io n. 3532 com infracçào
das disposic.ões citadas do acto addicional á constituição
do imperio: otrendem por isso a mesma constituiçé.io;

. Resolve, nos termos do art. 24 S 3.° da lei de 12 de
: agosto de 1834. suspender os etrtlitos da publicação. dos
mencionados ~ 3.° do art. 7.° e n. 19 do art. 8.° do proJecto

- contirlo no autographo n. 3532. publicado como resoluçl~O
. n. 3542. para que nüo tenha execução, até que o contral'lO

seja decidido definitivamente pela assembléa ge!,ül le-
gislativa ou provisoriamente pelo governo impel'lal.

O que cumpra-se, inserindo-se o pl'esente acto no
livro das leis mineiras e fazendo-se as devidas publica-

.' ções e communicações.
Palacio em Ouro Preto, 5 de outubl'o de 1887.

LUIZ EUGENIO HORTA B.\IlDOSA

TOUO l.1\' PARTE 1 ••
'J
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