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LEI N. 3409 - DE 27 DE JULHO DE 1887

Transfere 
diversas fazendaS de unas para outras ioealidades

»	
O Dr. AfltOflio Teixeira de Souza Magalh5 

1.0 vice-

prntC da provnc de Minas Geraes F'aç° sabes a

todos os seus	
,	

e a assemblea tegistauieside

provincial decretou,
habitantes

e eu saflc
qu

Ci0	
a lei seguinte

Art. unico. São transferi5 do distriCto do Indaiá

para o da cidade da 
ormig	 ro &ofltij O ea, a fazenda denominada

Santa Barba, pertencente a José TheÚdO

Antonio Ferre
de Melto; do) districto da Santissima

Triflda do Descoberto para a freguezia de Nossa Se-

nhOa da Conce j
 ° do Rio Navo, a fazenda da Lagôa,

pertencente ao cidadão AntOni	Silve']da	a Machado ; da

egUeZ da cida do Rio PreV para a deas pertencentes
Santa Rita da

j cuti fl ga do mesffl0 municiP	HOnOri
as fazend

a Gabriel Corrêa de Lacerda	 da, i lfflOfl0	
o de Lá-

cerda e Maïin°° BaldUinO de Lac ; da do Desc0
hei para a da cidade de S. João NepOmUcefo a de AntO-

io Vicente Dutra; da do GuaranY, municiPm 
(10 Pomba,

para a cidade do Rio Novo, a do cidadão Manoet DOrflel
Ias da Costa; da de Nossa Senhora da Apparecidao mu-
niciPiO do Carmo do Rio Claro, para a t'regUezi

a e mu-

uicipiO çe lfena a tazenda do 
McUc0, prOprta do

Barão do Carmo do mUUIC1P10 
de BePendY para o de

P OUSO 
lto a fa7eflda de Antonio odrigU dos Sa

n1O

da fregUez da Virgiflia, tnuniciPio da ChriStina, para
a de Pouso Alto, as tzend05 de Osd da Silva Rosa e José
MaflOel da Silva do municiPlO de Itojuba para

	fie-

- uez da Yirginiao do municiPio da ChriStina, a fazenda
aBOcam0a do Rio Claro, de Antonio José da

	Pon-
Rocha BritO;

- dá parochia de Entre Rios para a de s. Gonçalo da

te, mUfliCiPi0 
do Bom Fim, a fazenda denominada
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Ponte Grande, de Francisco Machado Ribeiro ; da de
' S. Francisco de Paula, municipio da Oliveira, para

a da cidade do mesmo nome, a fazenda da Cachoeira,
do tenente coronel José Ribeiro de Oliveira e Silva ; da
da do Pinheiro para a do Porto Seguro, ambas cio muni -
cipio do Piranga, as fazendas de Crescencio Fernandes
de Souza e José Antonio Rosado; da de Dores do Turvo
para a cidade de Ubá, as de D. Luzia Maria da Silva e
João Dias de Carvalho, da de Passa Tempo,liluniciplo

; da Oliveira, para a de S. João Baptista, municipio do
: Bom Successo, a de Joaquim Gonçalves da Silva, Bento

Francisco Vargas e Francisco Borja Vargas; da de Na-
zareth, termo de S. João d'Et-Rey, para a da cidade do
Bom Successo, a denominada Moreira, de Domingos
Baptista de Carvalho do districto de Paraopeba para O

freguezia do cidade do Bom Fim, a fazenda da Boa Sono
da de Porto de Santo Antonio para a cia cidade de Ubi, a cio
Jacintho Soares de Souza Lima; cia de Canna Verde, -rnu-
nicipio de Campo Beilo, para a de Perdões, municipio de
Jivras, a fazenda do Corrego d'Anta, cio Josã Francisco

astos; da de S. Caetano para a Barra Longa, ambas
do municipio de Marianna, a denominada Gualacho,
de Pantaleão José ria Silva Ramos; do distnicto de S. Jero-
nymo, termo do Carmo do Paranahyba, para o de Santo

: Antonio da Pratinha, termo do Araxá, as fazendas de
Manoel de Paula Lemos; dos municipios do Carmo do
Paranahyba e Dores do Indaiá, para o districto de Santo
Antonio da Pratinha, termo do Araxá, as fazendas de

D. Carolina Josephina. Leopoldina e de seu fluo Leandro
Ribeiro Hordones ; cia freguezia de S. João Evangelista,
para a cio cidadde Suassuhy, a de S. José das Barreiras,
pertencente aos herdeiros de Pedro Generoso de Almei-
da e Silva, e a de D. Anna Nunes Coelho, viuva de José
Gonçalves; cia do Bom Successo para a de S. Gonçalo de
Ibituruna, a fazenda da Boa Vista, de Joaquim Ignacio

• Preira-; da cio Santa Rita do Rio Abaixo para o Curalo
de S. Gonçalo do Brumado, freguezia de Nossa Senhora
da Pilar de S. João d'El-Rey, a fazenda de João Thomaz
de Souza; da de Nazareth para a de Ibiluruna, ambas
do municipio de S. João d'El-Rey, a fazenda da Fonte,
de José Thomaz de Carvalho, estabelecidas as divisas
daquelias duas freguezias pelo corrego Cassange ; do dis-
tricto do Rio Manso para a freguezia da Conquista, am-
bas do municipio do Bom Fim, a fazenda denominada
Grota, de Theophilo Nogueira Penido; de Santa Bar-
bara das Canôas, municipio de Musambinho, para a de

S. Carlos do Jacuhy, a fazenda da Vargem dos Prazeres,
de Dominos de Souza Lopes; do districto de S. José do
Correo d Antas, municipio de Dores do Indalá, para a
vilia e BambUhy, a fazenda de Marciano Pereira Car-
doso ; da fi'eguezia de Nossa Senhora do Porto de Goa-
nhães para a de S. Dominos do Rio do Peixe, a fazenda
(10 Francisco Fernandes Ta Silva; da de Sant'Aflna dos
Ferros para a de Santa Maria, do municipiO da Itabira, a
fazenda denominada Babylonia, da viuva e succes-
sores de Paulo Procopio da Silva Martins; da do Carmo,
muniCipio da Itabira, para a de Bom Jesus do Amparo,
termo de Santa Barbara, a fazenda denominada Santa
Rosa, de Manoel Moreira Teixeira Perna ; da de Santa
Anna da Vargem para a de Tres Pontas, a fazenda do
Trocadéro, dos herdeiros do Dr. Francisco Evangelista de
Araujo ; da freguezia da Varg inha para a de Tres Cora-
ções do Rio Verde, a fazenda de Gabriel Gonçalves Lo-
pes, sendo a divisa pelo tibeirão do Paimital, por este
abaixo até ao ribeirão das Taxas e por este até ás divisas
da fazenda de João Baptista Pereira, até ao Rio Verde; do
distnicto dos Esteios para a fregiiezia de Nossa Senhora
da Luz cio Atterracio, as fazendas denominadas Norue-
ga, Capetinga e Olhos d'Agua; do municipio de Araxá
para o de Sacramento, O territorio á margem direita do
Rio das Velhas, pertencente ao alferes João Gonçalves
Borges; (:10 clistricto do Taboleiro do Pomba para o do
Piou, os terrenos pertencentes a Mariano Virgolino de
Assis Junior ; do da Santissima Trindade do Descoberto,
municipiO de S. João Nepoiruiceno, para o (ia cidade do
Rio Novo, os terrenos pertencentes a Eugenio da Silveira
Furtado das freguezias cio Santa Barbara de Monte Ver-
de e S. José do Rio Preto para a do Barreado, municiPiO
do Rio Preto, os terrenos cia fazenda de Mont'Alverfle,
cio Misael Vieira & Irmão; da da cidade da Conceição do
Serro para a de Corregos, o retiro de Joaquim Ferrelra
d'Aveilar; da de Santo Antonio da Tapera para a de
Nossa Senhora da Apparecida de Corre gos, o retiro do
vigario Antonio Madureira de Carvalho ; da freguezia da
cidade do Mar de Hespanha para a do Divino Espirito

- Santo, do mesmo inunicipio, a fazenda de Luciano Mar-
-tinscie Oliveira ; dado Espirito Santo dos Coqueiros,
municipio de Dores da Boa Esperança, para a de S. João
Nepomuceno, termo de Lavras, a do cidadão Severiaflo
Antonio Barbosa; da da Ventania para a do Carmo do

TOMO LIV'PM(TE t.
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Rio Claro, a fazenda do QuitOmbO, de Joaquim Bento de
Carvalho; do distriCto de S . José do Corrego d'Antas,
municipiO de Dores do Indata, para a freguezia e muni-
cipio da vila de BarflbuhY, a fazenda do CorregO Fun-

Pereira; da fredo, de Joaquim Martins	
guezia de Santo

Antonio do AlriparO,mUnuPbO da Oliveira, para a fregue-
zia e termo da cidade do Bom Successo, a fazenda das Ba-
lisas, de José JoaqU1t da Costa Balsa ; do districto da
Extrema, municiPi0 de Montes Claros, para o districto e
parochia de Saut'AnI a de Contendas, a fazenda dos Sa-
bões, com todo o territOrlo qu a elia pertence; da fregue-
ziada Cachoeira do Campo para a da Itabira do Campo,
rnuniCiPio de Ouro Preto, asazeridas do Capim Gordura
e Cruz das Almas, de Seraphi1 Rodrigues de Oliveira e
Pedro Rodrigues de Oliveira; do muflicipiO de Baepen-
dy para o de Pouso Alto, a fazenda da Conquista da Boa
Vista, pertencente a JoaquimTheoClorO de Carvalho ; do
districtO de Sant'Anna.do Garambeo, municipio de Lima
Duarte, para a freguezia de Santa Rita do Ibitipoca, mu-
nicipiO de Barbacefla, a fazenda denominada Morro do
ChapéO, de Francisco CafldidO . P1r05 da freguezia das
Mercês do Pomba para a do Livramento, ínunicipiO de
Barbacena, a fazenda denominada Francisco de Paula,
de Antonio Augusto de Souza Malta; da freguezia e
Ibertioga, municiPio de Barbac.e1a, para a de Santa Rita
da Ibitipoca, do mesmo tnun.iciPio, a fazenda denomina-
da Matio Grosso, de Prudente de Carvalho Duarte
da de Santo Antonio do Bacalháo, termo do Piranga,
para a de Antonio Dias, da capital, a fazenda da Saudade,
de Francisco Candido Soares da Silva , do municipiO da
cidade de Lima Duarte para o do Turvo, o sitio perten-
cente a TheodOrO Alves de Souza, sendo pelas divisas de
Anna TheOdora de GouVêa, pelo vallo divisorio, ás di-
visas de Manoel VenailciO de Oliveira, até ás de Custodio
Baptista do Nascimento; revogadas as disposições em
contrario.Mando, porta nto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nelia
se contém. o secretario desta provinCla a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da
proviniade Minas GeraeS, aos vinte e sete dias do mez
de Julho do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo sex-

- o dalndepencia e do Imperio.
ANTONIO TE1XEIR DE SOUSA MAGALaÃE.

Seliada e publicada nesta secretaria, aos
5 de agosto

de 1881. O seCretO'
Barboqa Lage.

Frafl0c0 Jsid0TO 

-

LEI N. 41O - DE 21 DE JULHO DE i887dade de The0

Trans	
a fazendadenom ada Retiro. propr

doto
 José de 

ArVll° da parochia de Santa Rita do RiO Abai
xo, nUniP de S. João 'Et-Rey. para a de ....Senhora
da Penha da Lage, munPÏ0 de 5. José d'Et-1Y' e a denO-
minada Fei° MiUdO. da ftegue1 da cidade de Ubá para

a de SaUt'a do Sapé. uza
O D. AfltOflfl Teixei de So

	MagalbS .• vic

presidente da PC	
de Minas Geraes Faço saber a

todos os SOUS 
habitantes, que a assem	

legiSlaa pro-

vincial decretou, e eu sancCi0t a lei seguinte:
Art. unico. picam tranSÇel as: a fazenda denomi-

nada Retiro, propriedade de TheOd0tO José de Arvel-
los, da parochia de Santa Rita do Rio Abaixo, mufliP0
de S. JoO d'El-RCY, para a de Nossa

 Senhora da Penba da

Lage, nufliP° de S. José d'El-ReY, e a denominada
Feijão MiUd0, em que tem parte Mafloel José Furtado
de 1donça AfliOfliO Pereira de SouZa, JoSé Joaquim

Baão, Jose
Pereira de Souza Murta e outros, da fregUe-

zia da cidade
 de. Ub' para a de Saflt'Aa do Sapé; reTO

gadas as 
sp05ç	 s autor,eS 

em contrario
Maudo. portaflt0 a todas aidades a quem 

OCO-

nheC°° e exeCU0 da referi lei 
Pertencer, qu a

cumpram e façam c	
iumprir tão nteirame	 mnte como nel° se

contém. O secretario
desta proviucta a faça imPri

publicar e correr. Dada no palacio da preside ia (Ia
proVifla de Minas Geraes, aos vinte e sete dias do mel
de julho do Anuo do Nascimeuh° de 

NOSSO Senhor Jesus

CbriSt de mil oitoCe°5 e oitenta e sele,

sextO da I
ndepe denC e do 

ImpeFiO.

% 'rrflO TEIVEIRÀ DE SOu1	 agoStO
secretaria

- Seilada e pub1ic	
nesta

de 188L	 o secretario,
o Barbosa Lage.

FraflCj0 Isidor 

TO1,(0 L1V pKRTE 
1.



LEI N.N. 3411 - DE 7 DE JULHO DE 187
Manda que as alumnas do coilegio de S. Luiz de Caetd sejo admit-

tidas, todos os annos, a exame das materias que consueat o
curso normal, perante a escota normal de Sabarã.
O Dr. Antonio Teixeira de Souza Magalhães, 1.0

vice-presidente da provincia de Minas Geraes : Faço
saber a todos osseus habitantes, que a assernbléa legis-
lativa provincial decretou, e eu sanccionei a lei se-
guinte

Art. 1.0 As alumnas do coliegio de S. Luiz de Cae-
té serão admittidas, todos os annos, a exame das niate-
rias que constituem o curso normal, parante a escola nor-
mal de Sabará.

§ 1.0 Para prova da frequencia exigida pelo regu-
lamento n. 100 e regimento interno das escolas nor-
maes, servirá o attesLado do director do mesmo col-
legio.

§ 2. 0 A's alumnas assim habilitadas serão conce-
didos os direitos e prerogativas de que goz am os nor-
malistas.

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execucão da reièrida lei pertencer,
que a cumpram e fa çam cumprir tão inteiramente
como neila 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 mnez de julho do Anuo do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete,
sexagesirno sexto da Independencia e do Imperio.

ANTONIO TEIXEIRA DE Solrz.k MAGALHÃES.

Seilada e publicada nesta secretaria, aos 5 de agosto
de 1837.

O secretario,
Francisco Isidoro Barbosa Lage.

LEI N. 3412 - DE 27 DE JULHO DE 1887

Manda que os individuos queprovarem ter sido matriculados nos
cursos superiores do Itnperio, possam ser providos nas cadeira
de instrucção primaria, igualados os seus direitos aos dos

professores normalistas.
O Dr. Antonio Teixeira de Souza Ma galhães, 1.0

vice-presidente da provincia de Minas Geraes : Faço

F. N.

saber a todos os seus habitantes, que a assembléa le-
gisativa provincial decretoU e eu saflccioflei a lei se-
guinte:

Art. unico. Os individuos que provarem com cer-
tidões terem sido matriculados nos cursos superiores do
Imperio, poderão ser providos nas cadeiras de instrucção
primaria, igualados os seus direitos aos dos professores
normalistas; revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto. a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella
se cootm. O secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no pataciO da presidencia da
provincia de Minas Geraes, aos vinte e sete dias do mez
de agosto do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimflo
sexto da Independencia e do Imperio.

ANTONIO TEixFIRA DE SOUZA MGLBAES.

Soltada e publada nesta secretaria, aos 5 de agosto
de 1887. o secretario,

Francisco Isidoro Barbosa Lage.

RESOLUÇÃO N. 3413 - DE 30 DE JULHO DE 1887

ApprOva a reforma do codigo de posturas e regimento interno da
camara municipal de S. João d'El-Rey.
O Dr. Antonio Teixeira de Souza MagalhãeS, 1.'

vice-presidente da provinCia de Minas GeraeS : Faço
saber a todos os os seus habitantes, que a assembiéa le-
gislativa provincial sobre proposta da camara municipal
de S. João d'El-ReY, decretou a resolução seguinte

unicO. E' approvada a reforma do codigo de
po 

Art. sturas e regimento interno da camara mun icipal de S.
João d'Et-ReY, que a esta acompanham; revogadas as dis-
posições em contrario.

Mando, portanto, todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida resolução perten-
cer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente
como neila se contém. o secretario desta provinCia a façano patacio da presi-imprimir, publicar e correr. Dada
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dencia da provincia de Minas Geraes, aos trinta dias do
mez de julho do Anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesi-
mo sexto da Independencia e do Irnperio.

ANTONIO TEIXEIRA DE SouzA MAn&LHÀES.

Sellada e publicada nesta secretaria, aos 5 de agosto
de 1887. O secretario,

Francisco Isidoro Barbosa Laje

Codigo de Posturas
DA

CAIAR. MUNICIPAL
DA

CI1AtE tE S. JOÃO
TITULO 1

Art. 1 . 0 Julgar-se-ha infracção toda a acção ou
omissão contraria ás disposições deste codigo.

Art. 2. 0 As infracções serão punidas cora as penas
de multa até 30DOD, e corri as de prisão na falta do pa-
gamento daqueilas, por impossibilidade ou recusa do
infractor, será com mutada a pena pocuniaria em prisão
de cinco a oito dias, á razão de 2000 por dia.

Art. 30 Os pais, tutores ou curadores e amos são
responsaveis pelo pagamento das multas eraque incor-
rerem seus filhos menores, tutelados, curatetados, ser-
vos e caixeiros, que serão cobradas executivamente
delies.§ unico. Na decretação das penas serão attendidas
as circumstanCias para a attenuaçâo ou a-gravação do
crime de infração, conforme a prova.

Art. 4.' As multas serão cobradas administrativa '-
mente pelas autoridades policiaes, fiscaes, guardps-fis-
caes ou exactores da camara; no caso de recusa da par-
te em pagai-as, será instaurado o respectivo processo,
seguindo-se as prescripções das leis geraes.

Art. 5.0 E' autorisado o juiz de paz em exercicio, e,
na faltado mesmo, o fiscal da freuezia, a arrecada-
rem as multas estabelecidas nesta lei, percebendo da ar-
recadação das mesmas 20 por cento.

—9—
1. N. 1.

TITULO II
DOS LIMITES DA CIDADE

Art. 6.0 Os limites da cidade de S. João d'Ei-Rey

serãoAo norte, até ao Rio das Mortes; ao sul, até ao Morro
do Cascalho ao oriente, pelo Morro da Polvora até ao
Boififilfi, e aooccidente, pela serra das Mercês, até á cha-
cara do padre Machado, e d'ao Rio das Mortes.

TITULO III
CEMITERIOS E ENTERROS

Art. 7.' Todo O 
cadaver humano, de qualquer re-

ligião ou seita, será sepultado nos cetnr
iterios publiCOS do

rnuniciPio, ou nos particulares das imandades e or-
dens, competente1Ifhe autorisadas.

A carnara designará, nos cemiterios public05 logar
distincto para enterramento dos acatholiCO

5 e suicidas.

Art. 8 . 0 Mero dos cerniterios publiCos existentes,
a caifiara, logo que possa. fará construir outros, nos lo-
gares que julgar conveniente, não excedendo de duas
leguas a distancia de uns para outros, afim de que sejam

supprimidos os c	
tiemiterios parculares.

Àrt. 90 Haverá em cada uma das freUeZias doC5 

municiPi0	rniterium ceo publico, cuja limpeza estará

sob a ( j 5cali Sação da camara, a qual osSivel
recomm dará aos

respectivos tiscaes que façam, i)o que seja p
Plantar em ordem as arvores proprias dos cemiterios,

recebendo da camara a impOrtan das dospeZas que

com isso fizerem.Art. 0. As irmandades que tiverem cemitetios
seus, deverão tambem trazeI-os limpos, sob pena de in-
correrem os mesaros nas censuras e na multa de 5000.i	 e conformi-

Art. li. Os enterramentos serão feitos d
dade com o regulamento que a camara organiSar, obser-
vadas as regraS da igreja e satisfeitos os direitos paro-
chiaeS e os a fabrica, o infractor incorrerá na multa

de 5000.
Art. 12. 

Os paroch05 uras e capell e3c	 do mufliCi

pio que se negarem a encOtflffl dar gratuitamente os 
p0-

bres, incorrerão na multa de 20000.
Art. 13. São permittidO5 somente tres si'

fune-

bres: um para anriuncia r o obito, um á hora da chamada
para se rcunire[n os irmãOS de ordens, irmandades ou

DAS INFRACÇÕES
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confrarias, e outro á hora da encommenclacã6, sendo
enterro solerune; os dobres por pssoas f:illeeidas fára,
que se não enterrarem na cidade, são prohibi los, salvo
havendo exequias solemnes.

No dia de finados, sérneute é parmitticlo, na vespera á
noite, um dobre, e outro á hora da. entrada da missa,
observando-se que, nos anniversarios funebres em cada
urna das igrejas, sé é tolerado o signal pala rnan}iã, á
hora da missa.

O infractor, sachristão ou sineiro, será multada em
20000.

TITULO IV
DA VEDA DE RE1EDfos E DO EXERCIGIO DÁ MEDICÍNA E PHAIluACrc

-	 DOS FEITICEIROS E ADVINDOS

Ari. 14. E fohjbjcio ter botica aberta ou ven ir
remelios, sem licenca annual da camara.

O contraventor pagará, atem dos impostos, a multa
de 15000, dobrada na reinciciencia.

Art. l . . O b:ticario que vender ou empregar drogas
e irruptas na cornoosicão dos reunimos, incorrerá na
multa de 30000 e ' na ei'la de teus drogas, que serão
queimadas ou enterradas.

Art, 16. O pilarcuaceutico que se negar, á qual-
quer hora cia noite, a aviar receita em que o medico
tiver escripto ou declarado - urgente, será multado em
30O00.

Art. 17. Fica proliibi1a a vencia de drogas em casas
de negocio, que não sejam drogaria ou pharmacia. Ao
infractor multa de 30000.

Art. 13. Cada pliarmaceutico terá um livro espe-
cial, em que lançará as receitas que aviar. O infractor
pagará a multa de 1ã000. chbrada na reineiduncia.

Art. 19. Na povoaeã em que não houver botica,
quaesquer negociantes, precedendo licenca da camera,
poderão vender medicamentos de primeira necessidade
e simples composicão.

Art. 20. O hoticario que vender rernedios activos, sem
receita de professor autorisaclo ou de pessoa de recon he-
cida probidade, será multado e:n 20000. Não incorrerá
em multa, si o remedio for de natureza innocente.

Art. 21. Os vendedores cIo drogas que, sem serem
boticarios approvados, venderem substancias venenusas
e suspeitas ou rernedios activos, quer sem recumt 1 d.
professor, quer com dia, assim corno os individuos que
venderem as ditas substancias (ainda que boticwoS se-

F.N.1.	 —11--
jam) a menores, criados e pessoas desconhecidas ou
suspeitas, e que não precisem delias no exercício de
suas profissões, soifrerão a multa de 30000, alem das
penas em que incorrerem criminalmente.

Art. 22. Os boucarios que comnpuzerem remedios
com droas diversas daquelias que indicarem as rocei-
tas do icultativo ou a pliarmacopéa, serão multados
em 30000.

Art. 23. Nenhum medico, cirurgião ou hoticario po-
derá exercer sua profissão no niunicipio, sem ter apresen-
tado seu diploma á camara, para que fique registrado.

Os contraventores serão multados em 1.500Ø, multa
que será dobrada na reincidencia.

Art. 24. Os que apresentarem titulos de academias
ou universidades estrangeiras, não serão aclmittidos a
exercer suas profissões, sem previa exame e approva-
çáo das academias cio Imperio e justificação de identida-
de de pessoa.

Os contraventores serão multados em 15000. Na
reincidencia, multa dobrada, atem das penas em que in-
correrem criminalmente.

Art. 25. Os que, sem diploma legal, exercerem
quaesquer das sobreditas profissões, serão multados
enit3000, dobrados na reincidencia, atem das penas em
que criminalmente incorrerem.

Isenta-se cia multd penas, si no logar não houver
facultativo e o infracto. - ir pessoa de reconhecida pro-
bidade e que não aufira	ros.

Art. 26. Os contëiteL .uu doceiros que fabricarem
confeitos ou doces, colorinL Hs com qualquer oxydo
metailico ou outras subsianeL	nocivas á saude, serão
multados em 30000. Os confeitos	doces assim colori-
dos serão inutilisacios e enterrados.

Aut. 27. Todo o medico é obrigado a participar á
camara irnmeiliatamente qualquer caso de rnolestias con-
tagiosas que observe, sob pena de 30000 de multa.

Art. 28. E prohibiclo
§ 1.° Fingir-se inspirado por potencias invisiveis,ou

predizer casos tristes ou alegres, de cine resulte prejuizo
a alguem. Ao infractorjmpor-se-ha a multa de 30000 e
cinco dias de prisão.

§ 2. 0 Inculcar-se curador de enfermidades ou mo-
Iestias,por via do que vulgarmente se chama feitiço. MuI
ta de 3000O e oito dias de prisão.
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TITULO V
DOS ESGOTOS E TAPAMENTO DOS TERRENOS E DA POLICIA NOS QUINTAES,

PATEOS ETC. ETC.

Art. 29. Os possuidores de terrenos, dentro da ci-
dade e povoações do rnuriicipio, que fizerem testadas nas
ruas ou praças, são obrIgados a Lei-as fechadas nas fren-
tes das ruas e praças com paredes ou muros. O fiscal
fará intimação a taes possuidores e lhes marcará prazo
razoavei para dentro deite construirem taes tapumes ou
edificarem.

Os que, dentro do tempo fixado, deixarem de cum-
prir a inumação, serão multados em 30000. Na reinci-
dencia mandará o fiscal fechar o terreno, á custa do
respectivo dono.

Art. 30. Toda a pessoa que estreitar ou por qual-
quer Íírma damnificar as valias de servidão publica e
esgotos, será multada em 30000 e obrigada a, dentro do
prazo que lhe for pelo fiscal fixado, recompor taes valias,
á sua custa. Si o não fizer, será considerada na rein-
cidencia.

Art. 31. Toda a pessoa que tiver terrenos nas mar-
N
gens dos corregos que correm por esta cidade, é obriga-

a Lei-os limpos e desempachados no espaço que cor-
rerem por seus terrenos.

Os contraventores serão multados em i0000, e si,
dentro do prazo que lhes for marcado pelo fiscal, não os
limparem e desempacharem, será esse serviço feita á sua
custa, por ordem do fiscal.

Art. 32. O fiscal tem o direito e a obrigação de fis-
causar os quintaes, pateos e areas das casas e terrenos
situados dentro dos limites das povoações do municipio e
nos logares onde houver corregos que desa guem para
as povoações. Não podem, porém, exercer esse direito
e dever, sem ter previamente pedido licença ao proprie-
tario, inquilino ou qualquer morador do predio. Esta
licença, não pode ser negada; e o que negar e impedir
que o scal exerça sua obrigação, será multado em
30000, sendo a muita repetida sempre que a licença for
negada, em espaços não menores de oito dias.

TITULO VI
DA ECONOMIA E ASSEIO DO MATADOURO, AÇOUGUES E T ALhOS PUBLICOS,

PESCA E CAÇA

Art. 33. Não é permittido matar e esquartejar re-
zes para consumo publico, fóra do matadouro estabele-
cido pela carnara.

P,N.1.	 -13-

O infractor que sem previa licença do presidente
da camara ou fiscal, matar e esquartejar rezes fóra dó
matadouro, além de não poder vender a carne ao pu -
blico, será multado em 20000.

Art. 34. A carne que sahir esquartejada do mata-
douro, só poderá ser vendida publicamente em casas
abertas com licença da camara, nas quaes se possa fls-
causar o asseio, salubridade da carne e fidelidade dos
pesos e balanças. Os que venderem particularmente
ou sem licença, serão multados em 30000. Havendo
infidelidade nos pesos e balanças, além da multa, sof-
frerão oito dias de prisão.

Art. 35. As carnes penduradas nas paredes, portas
e portadas dos açou°ues estarão sempre encostadas em
pannos brancos, de ninho ou algodão, asseiados, e que
deverão ser mudados todos os dias.

Os infractores serão multados em 20000.
Art. 36. A matanca do gado não poderá começar

antes das duas horas da tarde, nem será vendida antes
de amanhecer o dia.

E' prohibido expor-se á venda carne de rez, que che-
gue no matadouro publico morta ou moribunda.

E' prohibido nos açougues cortar-se a machado os
ossos, devendo para isso ser empregados serrotes e
facas apropriadas.

Os infractores incorrerão na multa de 20000.
Art. 37. As mesas e balcões dos açougues serão

diariamente lavados e raspados; os pesos e balanças
serão conservados com todo o asseio, incorrendo o
açougueiro ou talhador na multa de i0000.

Art. 38. O açougueiro ou talhador usará camisa
branca com mangas curtas e avental branco, tudo bem
limpo.

Art. 39. As carnes serão condusidas para os acou-
gues em carrocas, carros ou cestas cobertas com pan-
nos; ficando absolutamente prohibibo o transporte á
cabeça, sem ser em cestos. Muita de 20000.

Art. 40. Emquanto a camara não tiver empregados
encarregados da guarda e asseio dos matac1oum, os
contratantes que neiles matarem rezes, acabada a ma-
tança de cada dia, são obrigados a lavai-os, de fôrma
que não fique residuo algum da matança. Este serviço
pôde ser previamente distribuido de accordo entre as
pessoas que occupam o matadouro, cabendo um dia ou

TOMO LjV PARTE 1a



urna semanasemana a cada uma; desta distribuição formarão
uma tabeila, que estará patente no matadouro, e da
qual se dará copia ao fiscal, para impor a multa rir 2000Q
ao que por sua vez não fizer a limpza.

APL. 41. Os fiscaes da camara, re vezando-se emcada semana, são obrigados a visitar diariamente osaçougues, para verificar a qualidade da carne exposto
á venda e a fidelidade dos pesos; e pela sua omissão in-
correrão na pena de suspensão de 30 a 60 dias.

Art. 42. -Xinguem poderá matar, para consurnrno
publico ou particular, rezes doentes, cançacias ou muito
magras, ou mandar esfolar e esquartejar as que appare-
cerern mortas, e nem conduzir a carne em carroças, sem
toldo de panno limpo.

Os contraventores serão multados em 30.000 e obri-
gados a enterrnr a carne, onde for determinado pelo fiscal.

Art. 43. Nenhuma rez poderá ser abatida e exposta
ao consumo publico, sem que seja examinada e approva-
da pelo fisai cio clistricto.

Ao infractor a multa de 30 . 000, e aos fiscaes, poromissão, a de iã0000.
Art. 44. A rez, para ser abatida e exposta ao consu-

mo publico, deverá ter entrado para os curracs do ma-
tadouro, pelo menos 12 horas antes, sob pena de ser inu-tilisafla a carne.

Art. 45. Não é licito abater ou fazer abater a rez
que tenha estado no curral do matadouro mais de 24 lio-ras, não havendo no curral paste e agua para alimentodo gado.

Ao infractor multa de 20 . ,000, inutilisada a carne.Art. 46. E prohibido matar ou 6izer matar gado
fóra cia cidade, para vender a carne, sem consentimento
do arrematante do imposto, e sem licença da comam e
apptovação do respectivo fiscal.

Ao infractor multa de 2O.000.
Art. 47. O fiscal não poderá consentir que se mate

urna rez que não estiver nas condições exigidos por estasdisposiçoes,o approvar a mesma rez, sem que o mar-
chante exhiha qualquer documento com probatorjo daprocedencia do gado.

Na infracção pagará o fiscal a multa de 1500,será logo deduzida do seu ordenado.	 que
Nesta mesma multa incorrerá o fiscal, si consentir

que a rez seja abatida, sem que logo seja exhibido o cio-
cumento do arrematante do imposto 

OU administradordos direitos municipaes.

F.N.1.	 —15-

Art. 48. Ninguem poderá matar urubús e nem dar
tiros de espingarda nas proximidades da cidade, sob
pena de 15.000 de multa.

Art. 49. Os que matarem peixe nos lagos e rios, por
meio de plantas venenosas e bombas de dynamite, in-correrão na multa de 30000.

TITULO VII
DAS MOLESTIAS CONTAGIOSA, HOSPITAES, CASAS DE SAUDE, E DE TUDO

QUANTO PÓDE PREJUDICAR A SAUDE E CORROMPER A ATMOSPIÍERA

Art. 50. E' probibiclo ao que sotTrer de elephantiases
ou outra qualquer in g lestia contagiosa, andar pelas ruas
da cidade esmolando.

A camara providenciará para que seus empregados
tenham toda a prud	 eencia nu cumprimento desta postura,
afim de que os doentes, com o cumprimento deitas, não
solTram falta de caridade, e para que, por excessiva con-
clescedencia, não co.mprornettam as povoações.

Art. 51, São prolubidos, dentro da cidade e das po-
voacões do municipio. cortumes de couros, xarciuear-se
e secar pelies de qualquer animal. As pessoas que o qui-
zerem fazer, ainda que fõra da cidade e povoações, impe-
trarão licença, declarando o lagar em que pretendem
estabelecer-se, uma vez que não prejudiquem a sa-
lubridade.

Os contraventores serão multados em 30 . 000 e con-
clemnados a desfazerem ou verem desfazer, á sua custa,
as obras que houverem fõito.

Art .52. São prohihi:ias, dentro da cidade e povoa-
ções tio municipio, quaesquer fábricas cru que se traba-
lhe com ingreltentes que exhalem vapores que alterem
ou corrompam a atmosphera. Taes fabricas só poderão

r estabelecidas com licença ria cama ra e em logares
por dia designados.

Os contraventores incorrerão na multa de 3W00 e
seria obrigados, dmtro do prazo que lhe ror marcado, a
remover taes fabricas dos lagares que a ca maca não
ap provar.

Art. 53. Todos os animaes que morrerem e os que
forem encontrados mortos nas ruas e praças da cidade e
das povoi.eões do municipio e estradas publicas, serão
enterrados nos lagares designados pelas posturas. Os
donos, si os não enterrarem, ou que os lançarem nos rios
e corregos, serão multados em i0000 e obrigados a pa-
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gar as despeZaS que, por ordem do fiscal, se fizer com o
enterramen to Si se ignorar quem seja o dono do animal
morto, o enterramento será feito por ordem do fiscal, á
custa da camara.Art. 54. A ningUem é permitticlo crear porcos em
chiqueiros no centro da cidade.

Os contraventores,solTrerão a pena de lhes serem to-
mados os porcos pelo fiscal e por elie vendidos em Leitão
a quem mais der, restituindo-se ao dono o que exceder
de 3O000 de cada porco.

Art. 55. E' expressamenteprohibido ter-s, porcos,
cabras e cabritos soltos e vagando pelas ruas e praças da
cidade. Os que forem encontrados soltos, si tbreífl recla-
mados por seus donos, pagarão a multa de 5003 de cada
animal. Os que não forem reclamadas dentro do prazo defiscal, e as carnestres dias, serão morto s por ordem do
distribuidas pelos pobres que as reclamaram, ou e ater-
radas por ordem do fiscal.A reincidencia será punida com dobro de multa e
perda do animal, que tera o destino dos não reclamados.

Ari. 56. E' prohibido ter fogões á porta da rua, nas
tavernas e casas particulares.

Os infractores se
00O. Na reinei-rão multados em 10

dencia, verão desfazer-se o fogão, por ordem da fiscal, á
custa do dono.

Art. 57. E' prohibidO, nas casas de pasto, tavernas,
botequins e quitandeiras o uso de vasilhas de cobre para
cosinha, sem serem estanhadas, exceptuando-se os ta-
chos para assucar, que devem ser conservados bem
limpos.Os infractores serão multados em 20009. Na mmci-
dencia, além da multa, perderão as vasilhas.

krt. 58. Toda a pessoa que tiver molestias
contagiosas ou asqueirosaS não Poderá empregar-se na
venda de quaesqUer generOs, pelos quaes possi passar o
contagio ao comprador.

Os infractores serão multados era 300O0.
Art. 59. E' prohibidO fazer cloaca, ou ter esterqUci-

ra ou chiqueiro flOS qumntaes Ou paleos das casas, por
fôrma que cause damno ás casas visinhas ou lhes trans-
mitta mão cheiro.Os contraventores serão multados era 30000 e obri-
gados á remoção para' onde não prejudique aos visinhos
e ao publico.Art. 60. Os que venderem0U expuzerem á venda

1acsquer generas de aliraeflta0, 
5oidOS ou liqui

:105, deteri0r0s ou
 corrompidos

Os que mistur em aos generos de 
Ofl5W°° mate-

or
rias extrab pcejUl	

á saude;
Os que alterame o leite, vinho, azeite ou quaeSQU

outros generos destinados ao 00usumm°' mtsturm0_oS
com agua ou outros materiaes, embora não nocivOS

os que venderem agua, leite OU 
quaesquer outros li-

á saude;
quidos em vasil1Iai° que não esteja limpo, devendo ter
o cabo cumprido:

Pagarão a multa de IO s,000 -	 de quaeSquer

Art. 6t. As casas dest
i nadas .á venda

generos aliiflenti0S sOrãO 
coIlSCr5 cora o

na de 10 OOOasseio, sob peArt. 62. E' prohib° lanear no ribeiro que divide a
cidade, meterias orgafliCflS nundes e tudo o que
Possa alterar a pureza da agua.

o infractor incorreráa
n multa de 10000

Ari. 63. Os padeiros que fabricarem po de
 farinha

de má qualidade OU falsiR0a OO
' e com agua que nO seja

potavel. incorrerã0 na u1tC de tOArI. 6 i. As carne3, põixeS e outros ganeros aUmen-
ticiOS que estiverem datflQit° ou deteriÚ'°' serão

logo 011i 
medos ou ançal05 no rio, fóra cio centro da

inGO efllO o fiscaeS em respousabjt despeza será
1e e

ta de eOOOí) pela 0fflis5° O 
negligeta a

á custa do dono do genero.TITULO VIII

DO ALINHtTO	
RÚ.S E	 E CO

PR0, caNsTRU-° D CS5 EDIF1

ExCzV0O	
E	ECIPICIOS	

N	°CESS

CIO'

Art. 6. A camara miniStra aos flscaes e arruadoDE TERRENO

res os planos de arruamento e nivelamento das ruas,
praças e rocios da cidade e mais povoações do 

mufl

cipiO.Art. 66. Os arS serão tantos quantosruad0	 alinhar as ruas
a cama-

rajUl	
nucessarios, corapetmndoes a	

e

editicios' tendo as ruas de 4 a 60 pata
de largura

sendo a pi a rociO e largO 
5 p i e que for poivet

quadrados perfeit0S onde o terreno perraittlr tendo pelo

2 
metros quadrados.o se constrUem Ou

As casas que de am	
as que se

menos 2 
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reedlCam, não poderão ter menos de quatro metros
j 

d pé
direito, contados da altura do pavimento terreo ou

assoalho até á linha do travamento. Os arruadores serão
engenheiros ou offlCiaS de officio peritos; são reSPOflS°
veis pelo exacto cumPrimento das plantas que lhes to-
rem ministradas pela camara, e, quando não seja exacto
o alinhamento e niVelamto dado á parte, serão mul-
tados pelo fiscal em 3OOOO e obrigados a desfazer o
engano ou erro.Art. 67. NingUem poderá edificar de novo ou reedi-
ficar tocando na frente do predio, á face da rua ou pra-
ça, ou fazer qualquer obra nas praças, largos, rocios, es-
tradas ou travessas, den	

cio
tro da cidade OU povoaçõeS

mufliCiPi0, 
sem pedir licença á camara, assim como ali-

nhamento e nivelamento.
Os contraventores serão multados em 

3O00O. 
mul
Si al

ta
-

terarem o arruament o e nivelamento, pagarão a 
dobrada e será demolida a parte da obra que estiver fóra
do plano geral, ainda que se ache de todo acabada.

Art. 68. Os edificios que estão sahidOS do alinha-

i
:ntO recuarão, quando forem r edificados. assim Como
avançarão para a frente, si estiveretfl recuados.

Art. 69. Ninguem poderá concertar, reedificar 
OU

construi r
 casas, dentro dos fimites urbanos, sem que te-

nha cercado a frente da obra.
O infractor incorrerá na multa de 2OOOO.
Art. o. o cercado e andaime serão tirados 

2t ho-

ras depois de concluid a a obra, ou quando tiver seis me-
zes de parada. Os buracos e materiaes que ahi estiverctil,
serão logo tapados aquelies e removidos estes, sob pena

ue 3W00 de multa.Art. 71. No centro da cidade a camara concederá,
dos terrenos devolutos, somente o espaço necesSario

ara 0
dificação de prediOs com pequeno pateO; nos su-

urbios, porem poderá fazer maiores concessões de terre-
nos, sendo para plantação de vides, amoreiras. para
criação do bicho

-OS para pasto.	rrenos que estiverem

de seda, para pomares etc., nunca toda-

via para fechaiArt. 72. Os proprietarbos de te
namento traçado pela camarafóra do alinhamento

	 , são obrigados

a trazerem á frente	 muros e pte seus m
orõe5, e quanto ás

casas, remediarão o d
ena de 3Q OOO
efeito, coUoCando gradil com jar-

dimOU portão, sob p	
de multa, mandoll10

correndo aa camara fazer a obra,	
despeza por conta do

proprieta'° caso se recuse elle a fazei-a.
Art. 73. Os proprietarios de casas da rua que vai

—19—
F.

da staçã0 da estrada de ferro beirando alinha, não po-to orrego serão estes per-
dem ter pateOs para o lado
mittidos ao longo	d

somente dos prediOS devendo tbr-
mar estes, para aquetie lado, uma outra frente cOol

Nos infract0S ale.m de serem obrigados a destruirposta.
a obra, será imposta a multa de 30000.

rt. 74. QualclUe r edificiO, muro ou tapume que es-
tiver arruinad0, rneaçand0 perigo aos rietario pre-

viandantes ou

aos visinhos, será d emolido á	feito pelo
custa do prop

cedendo exame por peritos e auto	
fiscal, com

a declarato de que não admitte reparos.
Feito o auto de exame, o fiscal intimará ao proPri

tariO, ou a quem suas vezes fizer, para immediatamnente
proceder á demOii0, vistO não ser reparavel a ruma,
ou lhe marcará tempo para o concerto, si este for aduiS
sivel, a juizü dos peritos.No caso de 0raVençã0i será a 

mo1iç0 feita

por ordem do fi
scal, á custa do proprietario segundo a

os ou excavaconta tlocument3NingueU poderá fazer burac 
uas, praças e paredes dos echficios pubUc0S

ções nas r
sem	,	

podera ser concedida pela caiflara,

marcando se o prazo em que o impetran
teiceOça que	 deva repor

tudo no antigo estado.
Os contraventores serão	

ultad05 em 3OOOO e obri-

gados a pagar a despeza que se f
izer com a reposiçao.

ArI. 76. Todo o mestre de obras d1u, por ig norafl

cia ou falta de zelo, f
izer uma obra que ameace mina,

sendo assim declara por exame de peritos em pre sença
do fiscal, será multado em 30O00, aleul de indemu isaçãO
ao prejud

Mt. 77.	
ninguem é licito fazer fojos e caVaç5icado.

á beira de estradas, de modo que as 
prejudiquem e aos

viandantes, sendo tão sórneute 
pe	 ma e

rmitt05 as cercas e

valias para resguardos das lavouras e pastOS
	m

distancia que não cause damno ás estradas, nem perigos

Mil

r os da	

ltados em 30000
Os contraventetes serão m	

e obri-ou incommodo aos viandantes.

gados a desfazer 	
terraços,.

MI. 78. E' prohibid0 abrir jane1la5 fazer
varanda ou sotão para os lados, de modo que devassem

i	, sos terrenos ou casas dos vsinbosem que medeie umespaço de terreno pelo menos de dois metros de largura,
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.' Seis mezes depois da intimação, si não estiver

concluí
2
do o tapu .me e a extensão for inferior a 100 bra-

cas, o propriett0 confinante fará o tapume á sua custa
cobrará do faltoso a quantia despendida, que será a do

costume	o§ 30no lgar.Si o tapurne for maior,de 100 braças, conceder
se-ha mais tempo, em relação do excesso, na razão de 30
braças por mel.ArI. 87. Os vailos que se fizerem parallelOS ás es-
tradas publicas, distarão do meio da estrada quarenta
palmos.Os infractores serão multados em 20000 e obrigados
a entUpil-0S.Art. 88. Quando forem encontrados animaeS de es-
pecie cavaliar. muar um vaccum, em pastes de criação
ou cultura, serão seus donos advertidos, a primeira vez,
pelo fiscal, para que os retire,	contrad05, serão appre-

e quando anirnaes do mes-
mo proprietario sejam de novo en
hendidos pelo fiscal, á vista de duas testemunha

s e, em
acto seguido,5eo conduzidos para o curral do con-
selho.Para a efyectividade desta satisfação, será necessario
que á infracção assistam duas testemunhas, as quaeS con-
uncta mente com o fiscal e o conduCtor ou dono da lavou-
ra assignarao o auto.

Art.	
tnaes,são seus, seus donos po-89. Entregues ahi os ani

derão retiral-Os, provando que pagando por
cada um 5000, até o raximo de 30000, e nas reinciden
cias até o maxirflO de 60000, alem das despezas feitas
com a conducção e sustento.

Art. 90. 
Estas disposições só terão vigor, quando os

,pastos forem tapados inteiramente ou somente na parte
que couber ao proprietario offendido.

Art. 91. Fica estabelecid o o numero de tres cabe-
ças de gado vaccum ou cavaliar, ou Cinco carneiros para
cada alqueire quando em sociedade ou em commum
com mais herdeiros.nico. À multa imposta no art. ss entrará para
o cofre municipal, depois de deduzidos os 20 

0/ para o

funcclonariO que houver	ppreheflsãofeito a a.
Art. 92. 

Depois de entregues os anirflaeS ao procu-
rador da camara, este immed1atameit0 comUnica aom 
j0dividUo que se suppUzer dono dos animaeS, conforme
a informação do fiscal, devendo SC a 0 muni CaÇão por
escripto, eaulixando editaeS na porta da igreja matriz da
respectiva freguezia.

2—

§ uflico. Si dentro de um rnez os animaeS não fo-
rem reclamados, proceder5ea em relação ao mesmoficará salvocorno si fossem bens do evento, e neste caso 
ao fiscal os 20 °13 

da multa que se devera cobrar.
Art. 93. 

Os que de proposito soltarem criações nas
Plantações ou pastos alheios, ou em terras cercadas,
abrindo qualquer tapume, serão multados em 30000, e
em 60000 nas reincidencias, alem das outras penas em
que incorrerem. fogo em roçadas é

Àrt. 9. Quem quizer lancar 
obrigado a fazer aceiros de 30 palmos, sendo 15 de fouce
e 15 

de enxada, com previo aviso a seus confinantes,
sendo ele feito por escriPto, com antecedencia pelo me-
nos de oito dias. Quanto á queima de capos, 

tambemm 
precederá aviso, fazendo-se aceiro, de modo a resalvar as
culturas OU 

campos confinantes.
§ unicO, o contravento r de qualquer dos artigos pa-

ará 30000 
de multa, alem de jdemfliSaçã0 a que, por

Tei, for obrigado para corri aquelies que forem pre-
j udicad05

Art. 95. E' prohibidO
1 . 0 Deixar abertas de propoSito as porteiras que

vedam entradas de animaeS nas terras o pastos de criar.
Multa de 30000 e o dobro nas reincidefla5, alem de pa-
par os prejuiZOS. ntaeS e plantaçõüs alheias,

2.° Entrar nos qui
salvo em caso de necessidade, como seja, indio ouince 
pedido de soccorro. Multa de 10000 e o dobro nas re-
incidencias.Art. 96. Abrir caminhos em terras alheias, assim
como fazer laços e ibjos nas divisas: multa de 10000 e
obrigação de as desfazer. -

Art. 97. Lançar fogo  em campos, copoeiraS e mal-
tos alheios: multa de 30000, alem de pagai' os prejuizos
e damnos causados.

Art. 98. Desfazer OU 
arruinar obras e serviços

alheioS, desviar águas que	
ulta deservem a outrem: m 

30-000, alem de restituir tudo ao antigo estado.
Art. 99. Coliocar tranqueiras nas estradas e cami-

nhos publiCos: multa de i000O e obrigação de suppri-
mil-as ou substitUitas por porteiras.

Art. 100. Os corre gos e ribeirões que percorrerem
terrenos de mais de m dono, são considerados proprie-u
dade commum os possuidores das partes superiores

TOMO LIV PM1TE 1.'
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O desvial-Os dos seus leitos naturano poder es para as
suas obras OU quaeSqUer misteres, sem que, dentro de
seus terrenos, os restitUãO ao leito natural. aiim de não
 rem as servidões ou obras dos visinhos de baixo.

O contraventor será multado em	
, sujeito a3@ 000 

pagar o damno que causar e a restituir o ribeirão ou cor-
rego ao seu antigo leito.Art. 101. A ninguem é permittido fazer reprezas
que alaguem os terrenos alheios, estradas e servidões
publicas e particulares.Os contraventores serão multados em 3O)5, obri-
gados a pagar o datnno que causarem e a desfazer 3 sua
custa as reprezas que tiverem feito.Art. 102. EmquantO a camaI3 não construir mer-
cado, fica designada, para a parada dos carros 

pucliados
a bois e que conduzirem generoS do paiz ao commerc10,
a praça do Barão de IbiturUfla e o largo acima da ponte do
Rosario; prohibindo3 quando julgar conveflientc, o tran-
sito dos ditos carros pelas ruas da cidade, devendo

os
ser transportados d'alli

generos, vendidos nas paradas 
em carroças.Aos infractores a multa de 5000.Art. 103. Quando na cidade e povoações se mani-
festar qualquer epidemia, OS proprietarios e inquilinoS

das casas,	 ilte todosalem da obrigação de caiaçãa, quando o cxi-
gir o asseio, serão obrigados a caiar interiorme 

-	os compartimentos dos predios.Art. 104. E' prohibidO o transito de carros. de qual-
quer natureza, de conduCção de cargas, sem guia ou can-
dieiroS, nas estradas, caminhos publicoS, ruas e praças
das povoações do rnuniciPio.Os contraventor, conductor do carro, si for o proprio
dono, será multado em 10000, e em 5000, si for cama-
rada, sendo seu patrão obriadO a pagar a multa.

Art. 103. Todos OS 
ve?iiculoS de conduzir passagei-

ros terão á noite, dentro da cidade, as lanternas accesas.
Ao infractor, isto é, ao dono do vehicUlo, a multa de

20000.
§ 

unico. Ao cocheiro que abandonar a boléa, a
multa de 00.Art. 106. Nenhuma carroça ou carro de cargas p0-
derá ser guiado, 

siflão por conductor a pé, nem o condu-
• ctor consentirá que a carroça ou carro fique dosam.-
parado.Ao infractor a multa de 5000, dobrada na reinei-
dencia.

—25 -

Art. 107. E' prohibida nas ruas e praças desta ci-
mufliciPio, a conducção dedado e das povoações do 

ma-

deiras a rasto, e quae3qUer objectos em zorra. Os con-
traventores serão multados em 10000.

Art. 108. Os fazendeiros poderão cobrar dos vian-
dantes, boiadeiros, trapeiras, carreiros que passarem em
suas terras, a pastagem, não excedendo de 

.40 réispor

noite e 40 réis por dia, de cada animal.
Art. 109. E' prohibid o aos socios e coherdeim5 de

terras em comnifiulu metterem gado ou outra qualquer
criação nas culturas de lue ainda não houver divisão,
uma vez que estejam plantadas e cercadas,Sem que con-
venha ao dono da plantação: multa de s000 de cada ca-
beça de gado cavaltar, muar ou 

vaccUm, e de20OO pelos
de outros animaes, alemfl de pagar o da muno causado.

Art. 110. E' prohihido ao socio ou coherdeir0 da
proiedade de cultura e campo de criar:

Empregar maior serviç
§	

o de plantação ou cor-
pr lem do que lhe compete, em proporção

tos de madeiras, ^de seu quinhão, contra a vontade dos socios ou de qual-
quer deItes.

§ 2.
Metter nos campos ou pastas maior numero

de gado do que lhe competir, na mesma proporção do
paragraPtlo antecedente.

§ 3.
Havendo entre os SOC j OS ou herdeiros dosa-

venças ou rixas	
disposto fiO, par falta de observancia do

paragraPho antece(leflte, qual1l11(r soclO chamará o so-
cio infractor á presença do juiz de paz, por petição, e,
nomeados dois arbitroS, se assiflará aos soe-tos, que aihi
figurarem como litigantes, a parte que cabe a cada um
desfructador no terreno em coifimuni, e se porão os mar-
cos respectivos, com assistencia do juiz de paz e seu es-

ds testecrivão, louvados, partes eua
munhas, que todos

assigflarao em auto.Estes marcos ser ão respeitados até que, no juizO
competente, se faça a divisão real do immovel.

§ .' Na falta de comparecimento de qualquer das
partes,	

e approVaçãoartes, para nome	
dos arbitros, o juiz

de paz nomeará á revelia, e, na falta de todos, caducará
• a citação . consenti-

§ 5•G E' prohibido a qualquer sOCIO, sem 

mento dos COnSOCIOS, 
dar aggregação para residir OU

plantar na fazenda em cornmnutfl; multa de 30000 e o
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dobro na reincidenCia, alem da obrigação de despejar
o aggregado, a quem pagara os prejuizos que causar.

§ 6.° Quando a fazenda em commU[T1 for de criar, e
quizer qualquer soei () fazer plantação em alguma.caPo
eira, será obrigado a fazer cerco ou fecho da lei, sob
pena de perder o direito de indemniSa° do damno ou
prejuiZo occasionado pelas criações.§ 7.' Nas matas das fazendas em cornrnulfl, que
não estiverem fechadas, OS SOCjOS serão obrigados a cor-
car suas plantações pela maneira indicada 00 paragra

pho antecedente.
1ulta de 30000 ao infractor.

TITULO X
DA POLICIA DAS POVOAÇOES, DOS AN1M.5 NA RUA, ABUSOS DA PRO-

PRIEDADE ALHEIA, COMMERCIO CDXI CRIADOS E CRIA'
DAS ROUQUEIR

CAS, 11UN

	

TAMENT0S, DOS CASOS DE ING'ÉNDI0,	
E

BUSCA -P ES

Art. 111. Nenhuma pessoa residente nesta cidade
sous suburbios poderá trazer soltos auimas e quaes-

qeroUtraS criaçõss nas ruas e praças, inclusive as vac-
cas, cujos donos paguem o imposto.Os contraventores serão multadas em 5OOO por cada
rez, alem das despezas que com o animal se fizer no de-
posito ou curral do conselho. De ca.la
maes terá o guarda-fiscal que o appre um destes a ni-liO[)dCr e levar ao

curral do conselho ou entregar,
 ao seu dono, 1OOO.

A	Não	permittkU) dar pasto nas
rt. 112. 

é ruas e
praças a anirnees, nem amarral-05 nas arvores, p)sCS

de lampeoes e torneiras d'agua, nem tel-os sobre os
passeio s das casas, ou andar a cavallo pelos mesmos
passeios.

Os contravento 	serão multados em 500O, e, si não
obedecerem a intimação do guarda-fiscal para os remo-

mecliatamente dos logares vedados por estas pos-ver imimaeS conduzidos ao
turas, a multa será dobrada e os an 
curral do conselho.Art. 113. E' prohibid0, no centro das povoações do
mufliCipio, o fabrico de polvora, fogos de artificio e quaes-
quer preparações chimicas explosivas, e bem assim de-
posito de kerozene e outras rnaterias inflamifiaveis.

Os contraventores serão multados CIU 20000 e na
perda de todos os ingredientes e materias inflarflmavcis.

Art. 114. E' prohibido lançar-se nas ruas e praças
rouquelras, busca-pés, bombas 

(3 fogos, que pos-

sam ser ofl'ensivos ás pessoas ou propriedadas.

27

	

F. N. 	
——

Os contraventores serão multados em 5000, e si,
depois de intimados para cessarem, na contraVenC0
continuarem, alem da multa, soffrerâo cinco dias de
prisão.

Art. 1i . . E' prohibido compraIsB a famulos e a
menores objectos de qualquer valor que sejam, sem li-
cença de seus amos e tutores.

Os infractores serão multados em i000O e obrigados
a. 	os Objec tos imnmediatamente a seu dono.

Art. 116. Os donos de tavernas e de quaeSqu ca-
sas de negocio5 em que se vendam, por quantidade
miuda, bebidas alcoohcas, não as poderão vender, para
serem ahi bebidas, a criados, crianças, ou pessoas que
já estiveremcom Principiode	

briagUeZ.

Os contraventos serão multados em 20000.
Art. 117. E' prohibido ajuntamento de criados e

menores nas casas de negociOs, açougues ou tavernas,
sem estarerlA comprando ou a serviço das pessoas que

govOrnaU Os don os das casa s ou pessoas que os go-
verualo, que consentirem em taes ajuntaffleRt0s serã

	

os	 o

multados em 5000, e si alem do ajuntamento houver
moLinA ou toque de instrumentoS, com ou sem cantoria,
a multa será dobrada S O aju

s
ntamento for nas ruas,

praças ou esquinas incorrerá) o Citas menores ou fa-
mulOs na mesma multa, cobrada de cada um; e não se

dissolvend0 o ajuntRrnent0 serão entregues á autoridade
policial, até serem reclamados por seus amos ou tutores

Art. liS. No caso de iflCendho, é obrigação de todos
ões	sineirose	

darem 'signal, logo que deIte
tenham noticia e, não o fazendo, incorrerão na multa deos sachrist 

20000.
Mt. 119. Os aguadeirOs são obrigados a, immedia

tamente, em caso de meendio, conduzirem para esse
togar suas carroças com agua, quer de dia, quer de noite,
sob pena de O000 de multa.

Art. 120. O aguadeiro que primeiro chegar e me-
lhor serviço presta r, receberá o Premio de 20000.

Art. 121. O visinho que não se prestar com seus
serviços ou de seus aggregados ou famUlOs, em ocCasião

d e incendio, será multado em 30000.
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TITULO XIXI

DOS ALARIDOS NAS RUAS E PRAÇAS, DISTICOS, PASQUINS, OBCENIDA0ES,

OFFENSA AOS BONS COSTUMES E DOS BATUQES

MI. 122. Incorrem na multa de 5000 ou tres dias

de prisão
§ 1. 0 Os que proferirem palavras obcenaS nas ruas

e praças publicas;
§ 2.' 

Os que escreverem ou fizerem desenhos des-
honestos nas paredes das casas ou edificiOs pubUcOS;

§ 3. O que distribuir pasquins manUscriPtos ou
impressos, gravuras de desenhos, offensivOs á morai ou
á decenCia aliusiVOS a qualquer facto da vida privada

§ 4,0 O que praticar em publico actos ou gestos
reputados immoraeS ou indecentes

§ 5.'
O que andar nú ouserni-nú em publico;

§ 6.'
O que se banhar, àqualquer hora do dia, nas

praias da cidade, ainda mesmo vestido.
Art. 123. julgar-se-ha offensa á moral:

§ 1.'
Fazer ostentação de actos libidinosos;

§ 2.'
Procurar perverter a mocidade, ainda incauta

por sua minoridade, com doutrinas reprovadas por con-
trarias á virtude;Pretender que se associem á sua irregular
conducta os filhos-famiiias

4.0 Infringir OU concorrer para que se infrinja

a lei
§ 5.'

Expor a publico figuras, gravuras ou es-

,.•	criptOs imrnOraeS;
§ 6.'

Ter qualquer procedimento que offenda ou
prejudique a moralidade publica.

o infractor de qualquer das disposições destes para-
graphos incorrerá na multa de 5000 ou tres dias de

prisão.
MI. 124. julgar-se-ha otYensa aos bons costumes

1.0 Negar-se absolutamente ao trabalho
2.° Vagar pelas ruas e estradas
3.° Viver vida desenvolta
4. Deixar de dar a necessaria educação moral e

intel ectual aos filhos e pupitios;

§ 5 ( Seduzir aos pupilios dos outros, os quaeS es-
tejam se educando, para Lei-os comsigo, privados de
educação;

6.° Ter mesmo comsigO meninos de um ou outro

— 29 —pN.l.
sexo, estranhos á familia e pobres, sem que sejam tute-
lados, sem se lhes dar ucação

'.° À pratica opposta ao bem;
§ 8.' A falta de respeito aos mar

aiS velhos.
o infractor de qualquer destes pagraPhos incorre-

rã na muita de 5000 ou na pena de prisão por tres dias.
MI. 125. E' prohibidoi sob pena de 50O0 de multa e

tos gritos, sem
24 horas de prisão

§ 1 .0 Fazer barulho, vozerias e dar al 

	

necessidade de,	dia ou de noite; ltos ou sambas, tocar
§ 2.' Fazer batuques desenvü 

tambor em pago, 	
ou acompanhando santos em charota,

ou tocar instrumentos	
pe

	

que	
rturbem o socego publico;

§ 
3 0 

Disparar arma de fogo, excepto em defeza

propria. TITULO XII
DAS OFFICIAS TTPOGRAPHICAS

Art. 126. 
Nenhuma offici'a 

ty pogra Pha lythO-

graphica ou de gravura poderá ser aberta, sem preVio
conhecimento da camata, perante a qual o proprtetao
assignrá termo de responsabilidade, declarand

o a rua
abrir a offlcina, ficando obrigado a participar

	

onde quer;	quando a mudar para outra rua.
o infractor pagará a multa de 30000.
§ ufliCO. o 

que agrmo de respon5abssiflar o te	
i

dade será presumido como o dono do estabeleme1to
para os fins deste artigo.

Art. 127. 
Na mesma multa incorrerá o dono, editor

ou administrador de taes ocinaS que, depois de posto em

	

ecuçã0 este codigo de	 ura te-posturas municipaes, ate 30 dias,

não revalidar qualquer declaração que por vent
nha feito perante a camara.TITULO XIII
TRATA DA LIMPEZA £ POLICIA URBA,. DA CIDADE E pOVDAÇÕES, DOS

CÃES, ANIMARS MORTOS, DOS ANIMAES BRAVOS OU DAM NADOS R

DOS LOUCOS

	MI. 	

s desta
128. NingUem poderá nas ruas e praça 

cidade, depositar materiaes para 
00 trUCçã0 de obras,

sem licença da camara, que somente a dará com'a ela u-
sula de não estorvar a passagem de pessoas e carros e de
ter durante a noite uma luz junto dos materiaes.

Os contraventores serão multados
em tO00O. Na
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reincidefla, alem da multa, serão obrigados a pagar
a despeZa que pelo fiscal for Ièita para remoção dos
materiaes. ites da

Art. 120. 
Nenhum morador, dentro dos lim

cidade OU 
das povoações, poderá ter mais de um cão de

a, devendo este conservar	preso nos arques ou

quifltaes.O individuO, porem que quizer ter mais de um cão
vigia, pagará	

e 5000 por cada um,
desendo obrigado o 

imposto annual d
a trazei-o açaimado e com cofleira, em a

qual se leia o nome do dono.
Ao infractor, a multa de 10000.
Art. 130. 

E' prohibido a jvagaç0 de cães nas ruas
da cidade e das povoaç, sob pena

ões de serem mortos, a

mandad o do fiscal, escolhend0- o modo menos bárbaro
de morte.Fica subtendido que serão exceptuados os cães açai-
mados e com colteiras, na forma do artigo antecedente.

ArI. 131. 
O individuo que, dentro da cidade ou fora

deila, for assaltado por um cão, pode mataI-O.Si se realisar qualquer oensa ou ferimento o dono, 

do cão satisfará as de
spezas do tratamento, alem da re-

paração do damno, si o offendido o exigir pelos meios
legaeS. adores desta cidade e povoa-

Art. 132. Todos os rior

S
do municiPio sãões	

o obrigados a ter limpas as testadas
de suas casas e terrenos, que 

fazem frente para as ruas

e praças.Entende-se por testadas todo o espaço que fica entreas praças
o alinhamentodas casas e o meio da rua, e n 
igual espaço.Os contraventores serão multados (le 5000 a 20000,
conforme as suas circumstana5, julgadas pelo pruclefl
te arbitrio do fiscal.Art. 133. A camara mandará, todos os sabbados,
conduzir em carroças o lixo das ruas e praças da cidade,
as quaes os moradores são obrigados, de vespera ou nos
mesmos sabbadOs, até ás nove oras da manhã, a varrerh
e juntar o lixo em montes, para ser conduzido aos loga-
res destinados pela camara.

os 	serão multados em 5000 de cadas contrave1 ida de sabbadO a sibbadO.reincidencia, cont 
Art. 134. 

Ninguem poderá deitar nas ruas e praças
cisco, aguas servidas, vidros, louça q o ou da

uebrada, ferros velhos
e quaesqUer outros objectos que causem nojmuo
ao publico.

F.N. 1.  0
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00 e na despeZa
o contraventor será multado em 5 que, po r ordem do fiscal, fo r feita com a remOç ão de

taes objectos.	 s animaes, q
Àrt. 135. Os danos os

	morrerem den-

tro das povoações e seus subur	de	horas, se-
bios, são obrigado a man-

daI-OS enterrar-	O fazendo, dentro	24

rão multadOS	for feita para a reem 10 00 ), e obrigados ao pagamento da
despeza que, por ordem do fiscal, mo-
ção e enterramento.Art. 136. Tolo o que soltar animal darnnado que
se podia ter preso, e o não matar, será multado em 30000
ou 5olTrerá oito dias de prisão.

	 da 	é
ontrar o aQualquer pessoa que ene	

!mal 

autorisad a matai-o.
Àrt.	

E' prohibid0 amansar-se animaes bravos

nas ruas e praças.Os contravent0rS, si forem os proPrios donos, ser ão
multados em I0000 ; si forem famUtos ou menores,

serão s0U5 
amos ou tutores obrigados a pagar esta

Àrt. t3S. 
E' prohibido fazer correr em disparadamulta. 

anlrnaes soltos pelas ruas e praças.Os contraven1tres serão multados em 1W00 ; sendo
amos ouservos ou menores, serão seus	

tutores resPonsa

veis pela multa.Art. 130. ToU aqfleile que conservar sob sua guar-
da ou em casa qualquer , 

se rá obrigado a tel-o com

segUraulQa não o deixando
uer lou vagar pelas ruas, sob penado.

de t00OO de multa, e a pagar qualduer preUiZ0 causa
TITULO XIV

TR.TX D. PO	
DOS \tERC.05, CS-	

DE NEGOCIO, DOS PESOS E

MEOI0,	
M

VEND DE FRUCT E DO PANGO, TAVER-

N , DtVER TO PABTICULRES E PUBLICOS, COMERCIO DE

TR.VESS, DO ENTRUDO E JOGOS

Art.	
rohibid0 abrir as casas de negocio,

140. E'
excepto as boticas-

p edarias e botequins, antes das

s0is horas da manhã e coflSerVat5 abertas atem das dez

horas da noite.Os contr colo res que, sem motivo justificado
abrirem ou conservarem abertas suas casas de negocio

tendas OU 
0cina5, alem cia hora marcada ou antes do

romper do dia,SerãO multa(10s em ã	
da i0° por cada

MI. 141. 
Todos os que venderem generO5 que de

TOMO LiV PARTE 
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vem 
ser medidos ou pesados deverão ter os pesos e me-

didas do systema metrico, conforme as	
iões do seuprecisões

negocio, sujeitando_OS todos

	

	atenção por quemos annos á
for incumbido deIta pela camara, a qual será feita nos
prazos que precedente mente for deigflad0 pelo are

ridor. medidas correspoOs que não tiverem os pesos e	
n-

dentes aos generoS de seu negocio serão multados em
30000-

Art. 142. 
Si as medidas e Pesos forem encontrados

falsificados depois de aferidos, OS donos do estabeteci
mento incorrerão na multa de 30000, atem das penas
crimiflaes e na de 20000 o aferidor que não conferiradrões da camara, os pesas e me-
exactamente, com os p
didas sujeitos á efe rição.Art. 143. Os fiscaeS receberão da camara munici-
pai padrões de pesos e mertidas para, nas correcções

Ião
fizerem ou quando receberem denuncia de ineaCti-

dão de pesos e medidas, conferit-05 e multarem 
OS in-

fractores.
Art. 144. 

Os fiscaes em suas correições inspeccio-
narão que as casas de negocio de generOs alimeflticios,
suas balanças, pesoS e medidas, estejam conveniente-
mente limpos C 

asseiados, assim como todos os objectos
de serventia de taes casas de negociO impondo a multa
de 000 a 30000 aos donos das casas que as não con-
servarem com a precisa limpeza.

Art. 145. A 
camara,em época de carestia, declarará

por editaeS os generos mais neeeSSario s na occaSião e es-

tabele
ições com que possam ser vendidos,

cerá as cond
sem offeflsa do direito de propriedade.Art. 146. E' prohibido vender ou expor á venda
fructOS mal sazonados.

Ao infractor a multa de 5000.

§ unico. Em tempo de epidemias a multa será in
de

jO0OO, inutilisadas as fructaS e dobrada a multa na re-
cidenela, quer neste, quer naqUelte caso.

Art. 147. E' prohibida a cultura, venda e uso do

pango cultivador e vendedor deo, bem corno a	
nservação dele em casas publi-

cas; o	
tal genero será multado

em 3O00O.Art. 148. E' tamnbem prohibido o com[flercio cha-
mado de travessia, e as pessoas que neile se empregarem
pelas praias, caes, suburbios da cidade, e mesmo os que
forem ao encontro das tropas e carros, afim de mercade

-. 33 -
'N. 1.

sarem os generos	0
fora das paradas ou mercad0, incorre-

rão na multa de 2000.	
casas d

Art. I49•. 
E' prohbid0 ter abertas asde,nego-

CIO, aos 0 m1ngos e dias sautiRc05 das tres haras da
tarde em diante, exceptuando-se as boticas, rest3ura

tes e hoSpeAo nfract0T a mul de tta	O000.
Art. 150. Os que jogarem com farnUIOS criados ou,

menores, ou coflsent0m que cites joguemfl em suas ca-
sas, pateOS ou quintaes serão mnuUadOS em 3O000 e sol-
frerão oito dias ele prisão.

Art. 151. Todos OS 
que quizere m	se

representar come-

dias,	 que
fazer outros diverW0ntOS para seu interes

	(á

eCeP0 de presePios q	
ficam

 absolutamente prohi

bidOS), o poderão fazer nOS logares publiCOS ou casas

,particulares,	ene
 que nO otyenda a moral e aos cos-

tumes, preccde0 jceflça a carn° e consenti ento

da autoridade	
a quem será preViamet0 apre-

sentado o programma ediant@ o imposto que para esse

fim estiver estabelec0.	r destas coOs infractores de c1ualquendies serãomultados em q000, aln da multa sotTre° oito dias de

prisão nas reims.Mt. iS?. Para armar circos de
caalliflh05,ou repn

levan-nc1de c

tar tablados para quaeS	
dansaS pubti0S

senta' além da cençR s pagara maIS 20000 de
cada noite pelo lagar occupa0, sendo em praça, é

rua ou

terreno municiPaL E, tndO5 o espectacbos jstO , des-
manchado o tablado ou cine), o enca egado será

obri gado a tapar os buracos que para tal fim forem

feitos. multa de 2O000.Ao infracto r a 
Ant.	

E' prohihi0 o jogo d o entrudo, a expOSi

ção e venda pelas ruas de taran	
e limões de cheiro.

Os infractores
incorrerão na multa de 2 000 e os

vendedores na de 000.
Art. iS4 

Em época de carnaval, ou por occasiã0 de
qualquer divertimflento publico, niuguem poderá se mas-
carar ou vestir-Se á phantaa sem que traga no chapeo
ou no peito de modo a ser visto, um cartão 5ignad0
pelo director das sociedades qe tiverem obtido da c-
mana a licença precisa para se exbib'

AOS 

infractores será imposta a multa de i0000 ou a
pena de cinco dias de prisão.

TOMO LIV PÀR 1 .
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Art. 155. Fica prohibido todo e qualquer jogo nas
• casas de pasto, boteqUflS, tavernas, ruas, praças, estra-

. sob as penas do art. 2 do codigo criminal.
das e rancho 
Só será permiltido o jogo de bilhar, bagatefla e gamão,
mediante licença da camara.

Os infractores de qualquer das partes desta postura
serão multados em 30009. Na reincicleflCia, além da
multa, sotrrerão oito dias de prisão-

Art. 156. O jogo de rotéta, roda da fortuna e outros
jogos de semelhante natureza são prohibidoS ainda rues-

mo nas casas particulares.
•	Os possuidores de taes jogos, e os que com cites joga-
• rem, serão multados em 5OOO, dobrados na reincic1eflCi

o possuidor, além da multa, será concleíníiado á perda
do jogo.

TITULO XV
TRATA DE PROVIDENCIAS SOBRE A EXTLNCÇO DA FORN1IGÃ SAUVA, DE

HERVAS MATA-PASTO E DE PASSARINHO NOS ARVOREDOS DOS

QUINTAES DESTA CIDADE E PRAÇAS PUBLICAS

Xrt. 157. Todos os possuidores de terras neste mu-
nicipiO,SeUs aggregados ou arrendatario s , são obrigados a
matar as formigas carregadelras, donomLnadl5 sauvaS,
que neltes houver, dentro dos prazos rasoaVeis, que lhes
forem marcados pelo fiscal, sob pena dc pagarem de
10000 a 30t)00 de multa; na cidade O povoaçoes do mu-
nicipio, em caso de recusa, a carnara mandará extin-
guir os formigueiros, pagas as despezas pelo pro-
prietario.O fiscal terá em attenção as dificuldades que se en-
contrar, pela quantidade de tbrmigUeiros ou qualquer
outra circuStancia relevante, COITltRfltO que se trabalheru
sem interrupção em extinguil-os, pelo uso do especifico
que mais acreditado for, ou por outro meio que a expe-
riencia houver descoberto.A camara, sob informação do fiscal, prestará o pos-
sivel auxilio aos proprietarios, arrendatarios ou aggre-
gados que, por suas circumStaflcias, não possam, com
os seus proprios recursos, extinguir os formigueiros em
seus terrenos, e terá sempre em deposito 9uantidade do
especifico que for mais acreditado, não so para extinc-

'	 gueiros nos lagares publicos das povoa-
ção dos forministral-O gratuitamente aos que, por
ções, como para mi 
suas circurflStaflCias, não possam, com os seus recur-
sos, comprai-o.

Art. 153. Os moradores desta cidade são obrigados

F.N.1.	 —35-

a tirar das arvores de seus quintaes a parasita chamada
hera de po_esarinho, e os fazendeiros a extirpar de suas
terras a herva denominada mata-pasto os que não o izc-
rem, nos prazõs que lhes forem marcados pelo fiscal,
sem motiva relevante, serão multados em 30000 ; e,
nos logradouros publicas, a camara providenciará para
a extincção de taes plantas.

TITULO XVI
TRATA DOS QUITANDEIR0S, PARADA E RODEIO DE BOIADAS E PORCAOÀS,

PROVIDENCIÀS A RESTEITO DE TIRADORES DE ESMOLAS PARA FESTAS,
IRMANDADES E DEVOÇOES E DE INDIGENTES QUE ESMOLAM PELAS

PORTAS

Art. 159. E' probibido aos quitandeiros de generos
alimenticios, capim, fructas, peixes e confeitos, de qual-
quer denominação, parar nas ruas e seus passeias com
laos quitandas.

A camara, logo que possa, mandará construir um
mercado publico para esses e outros generos conheci-
dos com o nome de quitandas.

Até então, fica designada para parada e mercado
de quitandas a pra ça de Tamandaré, onde poderão os
quitancleirOs fizer toldos de abrigo, emquantO não exis-
tir mercado publico.

Os contraventores serão multados em 5000.
Permitte-se, porem, o trajecto de quitandeiros pelas

ruas e praças. apregoando suas quitandas e parando o
tempo preciso á porta dos com2radores.

Art. 160. À camara designa para rodeio das boia-
das e porcadas, destinadas a serem vendidas para con-
summo desta cidade, o campo que fica contiguo e aquem
cia chacara do Faria, e além da antiga capelia de S.
Caetano.O dono ou o capataz das boiadas ou porcadas, que
fizer rodeio nas ruas e praças, será multado em 1000O e
obrigado a pagar qualquer damno causado.

Art. 161. E' prohibido tirar esmolas neste munici-
pio, para festas e devoções de fora deite.

Os contraventores serão multados em 30000, e si,
depois da multa, continuarem a pedir, serão considera-
dos em reincidencia e, além da nova multa, solTrerãO
oito dias de prisão.

Art. 162. As irmandades ou confrarias religiosas
do municipio, que tiverem compromissos competente -
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mente approvad0s partiCiPao á autoridade policial
quaes as pessoas por eUaS 

0 rregada5 e revesta5 de

opas e balafld0s que têm de tirar esmolas 
OS dias pro-

priOs. A autoridade policial dará a esses prepOstOS um
titulo com que mostrern estar. autorisados.

Os que, sem taeS autOriSa	
pedire.es, pedirem esmolas

para as irmande5 e conf rarias, serão multad05 em
3OOO, e de cada reinCid eia 5offrerão oito dias de pri-

são, alémlém da multa.rt. 163. As devoõe5 ou irmandades do muQiCjP0,

que não 
tiverem comPromfhs50S approvad05 não poderão

^ubli

camente tirar esmola5, nem abrir subSCriPespara

estas, sem 
0pprOV aÇão do parocho da resPeCU ire-

Os contraventore
s serão multados em 3OOOO deguezia.

cada thlta, sendo a multa dobrada na reinCid0Art. 164. Aos indigentes desta cidade e seus suburolar, munidos de attestados de auto
bios só é licito esm	

-

ridades Po leia 	
não lhes sendo permittid0 estacionar

nas ruas e pragas.	erão pOs contraventores sunidos com 4S horas de

MI. i6. Os	
iigeflteS que verem de fora da fre-

prisão.
gueZia e mufliCiPm não poderão adie

nesta cidade esmolar,

sem que apresentem guia da autor 
de do jogar donde

vierem, que usti(lUe o seu estado de dige
Q a e bom

comportament o.Os contraventores serão condemd05 a cinco dias

XVIIde prisão	TITULO.

D y.CC1	E DOS

	Art. 166. Toda a	
e t

	

pessoa q
ue 

ti
	 a seu cargo a cria-

ção e educaçã
o de alguma riaQÇa será obrig ada a man-ga

dai-a vaccifl' assim como todos os pais de familia São
obrigados a levar á vaccifla seus alhoS 

e famUloS que
iainda não tenham tido eiviga5 ou sido vaccfl 05, nos

dias 5
ign05 pela camara em seuS editaes. Nas escolas

publicas e quaesqu outros 
estabel	'entOS de ensino,

os alumnOs que 
nãO tiverem sido vacciflad0 serão, pelos

profess
gnadOs.

ores ou mestres, levados 
á

	

	
OOO.

vaccifla nos dias

o in ractor será commida a multa de 5

MI. 
W. Toda a pessoa que tiver a seu cargo a

iaçá0 e educa0 de orphão5 e
expostos será obriadag

a tratai-os	
e não lhes poderá nüigir cas-ente

-

N.
tigo algum corporal de que lhes resulte 0rtus6es, no-

Os infractores serão m	 nas a queultados em 3O000 e
doas	

soffre0
ou ferimentos.

oito dias de 
prisã0 sem prejuiZ0 das pe	

(3515.`

sueit05 pelas leis criminaes nos casos 
mais graves.

Àrt. IGS. O eãiCoi 
0 arreg0 do ser	0di

vico da vae-

naÇãO. quer o faca gratUitamete quer estipen

pelos cofres ' ara municipal

será obrigado a comparecer no

salão da camara 
municipal nos dias 

05ignado5 pelo

presidente 
da camara, para aquetle serviÇO, sob pena de

ser 
multado em 2O000 cada dia que deixar de compare-

cer, salvo motivo 
usIo; devendo antes fazer esta com

unica°i aRm de 
poder o presidente da municipalida-

de providenciar a tal respeito 	.
Art. 169. Nas sedes das freguezS do 

mUfl1cWl°1 a

vaecinã0 será em jogar destinado	achar disposto
pelo respectivo

e a este competirá o que se

com relaç
ão ao presidente da camata municiPaL

MI. 170. Aquelie 
que tiver eZpO5L° ou abandonado

em jogar solitario uma criafl menor de cinco anfloS
de idade, será multado em 30000 e soifrerá cinco dias
de prisã0 sem prejuilO das penas mais graves impostas
aos infractores pelas leis crimin5

Art. 171. A pessoa que achar uma
crian exposta

ou perdida' e a uO 
soccorrer ou levar a 

qualquer au-

toridade ou á casa de miseric0r	
incorrerá nas penas

de 30 000 de multa e quatro d	 um	em-
ias de prisão.

O scal a quem for apresentada alga criafl
exposta, a mandará logo soccorr COm o necessanbo,
quanto a nãO enviar santa casa, fazendo 

0claraÇã0 do

dia, hora C sitio em que 
fôra achada e todas as mais cm-

cum5ta°5 que occOrrerem.
TITULO XVIII

o USO DE . iva5, cujo Uso poderão
U1M. OFFENSi\'

MI. 172. São armas oens
permittr as autoridades policiaes	te

§ UflbCO. 
pistola, bacamte, ctaviflo, bengala de

toque, 5pingard0 reWOl r espadas,	
üorete, facão ou

faca de ponta' punhal sovelas e cacete.

Mt. 173. As autord05 polieiaes	tes casos
só poderão per-

mittir o USO 
das referidas armas nos seguin:

§	
Quando a pessoa que preteUdr alicença for

'roiO Liv PARTE 
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insuspeita e tiver algum1.ligo rancoroso e de reco-

mm	 malfe
ortde ou mãos precedentes

§ 2. Quando o pretendente tiver de transitar
, 	por

nhecida i

log
tOreS	 tendente

desertos ou infestados de ladrões ou
§ 3.o Quando o predte tiver de conduzir fazefl

dinheiro,
das OU 

gefleros para commCr0
	joias ou qual-

quer valor.Art. 174. E' licito, sem licença ou permi55á das
autoridades referidas

§

	

Aos mediC0 ' o	duso e pistolas á noite, fora da

cidade ou Povoar<
 õeS, ou nestas, depois do toque das nove

horas, no desefflPe0 da sua Profissão,podendo tra-
zer a qualquer hora do dia ou da noite seUS instrUern
tos de cirurgia.

§ 2.0
 Aos magarefes, o uso de faca de ponta no

matadouro publico.3.' Aos caçadores, o uso de 
5pingaa5 e faca de

attO, dIstante
 da cidade e povoações e durante o tr-

mjectO de suas casas para aquelies logares.

	

§ .° Aos artistas, mestres ou 
Off	 mechamc°s

o USO 

dos instrUflent0s proprios da sua proRs50 no acto
do serviço ou no 	de suas casas para as obras.o trajecto

§ S. A qualquer individuo, a 
00dUcção de armas

que comprar á pessoa autorisada, 
de-e casa de

vendedor para a sua, desapParelhc
ou arranjada5 de

modo que não possam tunccion com promptidâ0.uso de faca sem ponta,
§ 6.° A' qualquer pessoa, ocanivete pequeno, bengala de junco ou qualquer ma-

deira leve.Fica entendido que nos merc	as sem ponta.
ados publicoS e açou-

gues é somente permittid 0 o uso de fac

§ 7. 0
 Aos militares em uniforme ou erviÇ0, o uso

	

-	 diligenciade suas armas.

	

em	, o USO de

§	Aos otilelaUs u
espingarda e espada.§ 9.° A qualquer individuo mpregad0 pela autori-
dade publiea na ecUção de ordem, o uso de armas que
forem fornecidas pelas mesmas autoridades.

Art. 175. Todas as mais pessoas que forem encon-
tradas com armas offensivas, serão ,Onde ninadas na

perda das armas e na multa de 3OOOO.
Art. 176. Todas as dispo	299

da presente postura

serão publicadas em edital. Art.
299 do codigo criminal.

yN.l.
TITULO XIX

TR.- DO RESPEITO DEVIDO AOS ACTOS RELIGIOSOS,
E ES	

A'S IGREJAS E -,1
BOA

ORDEÍ NOS TREATROS	
PECT. UL0 PUBLICOS

Art. i77. 
Toda a pessoa que faltar ao respeito de-

vido aos actos 
religiosos dentro ou fora dos templos,

por palavras. assuada5, gestos ou posiçõe5 será multada
em 50O0 e 5offrerá 24 

horas de prisão além das penas

crimiflaes em que incorrer.
Art. 478. 

julgar-se-ha ofTenSa á religião:
Odesr5P° ao templo do Senhor;

2.° A indeCefla, a	
500nsideraçã0 e a falta de

atteflã 0 no m temploesmo temp;§ 3.° Ostensivamt0 escarnecer das jageflS,
zombar dos preceitos christãoS e contrariar á ntidade
do vange0 e aos dogmas e ás doutrinas da ireja.

Art. iT9. Toda a possOa que, nos theatros e espe-
ctacUlOS pubUC0S faltar ao respeito devido ao publico
e, por qualquer forma, pertubar a ordem, será multada
em 3t)OOO e si, depois de intimada pala conter-se, não
obedecer, será recolhida prisão por 

4$ horas.
Art. 180. o actor ou qualquer pessoaos ou posiÇoes

do povoq9e,

nos espect° publiC0S 
praticar gest

que 0
endaR a decencia, será multado em 

20000 e re-

tirado da soaRa o espectaculo. Havendo resisteflma será
punido com 24 horas de prisãO.

Art. 181. 
Toda a pessoa que, nos theatros fechados,

fumando no recintO reservado aos espectad0S

incorrerá na multa de 2 ,
000 e reincidi0, será obrigadaestiver

a retirarse, sob pena de 24 horas de prisão.
Art. tS2. O empre5°'° que alterar o prog houver

raifima

do espectac0 será multado em 
30000, salvo se 

caso de força maior. TITULO XX

DA ARVORES PLNTA D
 5 EM LOG. ES BUBLICOS	

DE MÃOS TRATOS

EI XNIM-	
DOMESTOS E DEFEITUOSOS CONDtZIDOS PELAS RUAS

E

Art. 183. 
Toda a pessoa que arrancar, ou por qual-

quer forma damflic algumas das arvores plantadas ou
que de futuro se plantar por ordem 

OU consentimento da

camara, nas praças ou em outros 
quaesquer logares, ou

damflic as grades que as cercam será multada em
30000 e obrigada a indemfl	

o damno causado.
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Si o infractor for famulO ou menino, será seu amo,
pai ou tutor obrigado ao pagamento da multa e indem-

nisação.
Art. 184. 

Qualquer particular poderá arboriSar a
de suas casas, precedendo licença da camara e

frente
assistencia do alinhador, comtaflto que a planta(ã0 seja

arredada 3 44 do passeio e medindo o espaço de 3 30
de arvore á arvore.Compete á camara o dorninio e inspecção das arvo-
res plantadas.Art. 185. Toda a pessoa que, em logares pubUcO5
conduzir cargas em animaes aleijados, maltratar com
pancadas em excesso animaes domesticos, seus ou de
outrem, ou com castigos além do razo aval e necessario,
será multada em 50001 e si, depois de intimada para re-
colher-

 os animaes defeituosos, não cessar com taes casti-
gos, no obedecer, soifrerá, além da multa, cinco dias de
prisão.

TITULO XXI
SOBRE INSTRUCÇÃO BUBLIC.

Art. 186. A' camara compete

§ 1. 0 interessar-se pela instrUCã0 publica do mu-
nicipio, fiscatiSafldo o ensino das escolas publicas e par-
ticulares, por meio de visitas feitas pelo presidente da
camara

§ 2. 
Reclamar do poder competente todas as pro-

videncias a favor da mesma instruCã0§ 3•0 Convocar os pais de farnilia, os tutores

q	
UoS

ue não tenham feito matricular seus filhos e tutelados,
famuloS e ingefl de qualquer sexo, nas escolas publi-
casou subvencionadas do muniCiPfo, para comparece-
rem no paço da carnara, designando dia para isso;

§ 4O 
Fazer, em presença dessas entidades, qual-

quer prelecção sobre a absoluta e indispeflsavel necessi-
lado da instrucçãO primaria, ao menos, e sobre o erro,
tanto censuravel como indisCU1Pa', que cominettem os
pais, tutores ou aqueiles que sob sua guarda têm meni-
nos, ou meninas, e não os fazem matricula r e frequentar

as referidas escolas.camara deve ordenar a cada um dos
Art. 187. A fiscaeS do municiPio que tire em todos os annoS, na fre-

guezia em que cada uni delies exerce o cargo, uma
re-

lação dos meninos de ambos os sexos, orphãoS de pai e
mãi e pobres, que não estiverem aprendendo a ler, com

4l—

claraç0 do noma, idade, filiação e resi:leflCia. pira ser

apreSeflta	á cantara.
O QSCOI que nã fizer	 ridevida e proPtame0 este

servi:o arderá um inez de seu ordeuai0 e será obga

di a t'zl-e . sob pena da perder o	
preg).

Art. 133.	
á carn	a reta(ão de que

trata o ariO preCatieat0 devoro e1l, em termos habeis.aproa-

emPre	todos	 entre pes05	tYtra qu eSSOS meninos

datn a ler, polfl	dividilos	
soas grada5 que

prestem a te'-os 
mSig0 

e os fazer receber a instrflc
se 
ção primaria

A	180. A	
moia. por inteflflodifl

rL.	ca
dos professo-

res, fornecerá trimeSt1.amite aos alumnoS pobreS
livros, papel, penhlas e tinta.

TITULO XXII E PEDÁGIOS

DÁS ESTR.D	
GEOXES, PR)VINC1', CXMINIIOS PUBLICOS 

DE PONTES

Art. lO). 
São estradas rnufliCiPaes as que das dl_

	

versa3 freUCZia5	 qdo niufliCiP0 O lirigetn á cidade.

ArI. 101. São caaiiih05 )UhliCO5 
os ue de qual

pente do maniciP) se irieíd ás estralos. fregueziasi
da estrala la ferro, o dão servidã) a mais de

UI[i Inoralir, slY3 
o direil dos ribeirinhos de qualquer

ria coala°°-
Ar-' . i3	São	 d0011i05 poe .cuar05 os que das

fazendas s í1iria:h aos diveis '.; pontos
	a mesma fa-

zeuji, (1u0r 5am occupad es t	hardeir0

ahT1Ul05 ou aggregab05ArI i9:. Quanto ás estra10 ge eS e proV
miUCes

cuflm á camara V 
*Tr sobre citas p ri que se mante

nha:a eu bom estai) de conser . io ; ropresentattdo ao

governe
 a uranC de qualquer coucerto, dese0rtj-

ent0 ou desvie que as melh0r não consentindo que
qualquer particular faça, sem autori5a0, desvio, ou as
entulhe de forma que diminua sua nutural largura e
nem as atraVeSsC com tranCtui5 impond

o a multa de

3Q000 aos que taes 
00 travenç s fizereI, com obriga-

ção de repol-a3, á sua custa, no devido estado.
Art. iO t. As	 eSc0rtestradas muniCiP5 terão, pelo 

OflOS,

cinco metros de largura e quat0 de daab00bo de
cada lado.Ari. 195. A camara será obrigada a fazer nestas

, estradas todas as	
de arte que eltaS carecerem.

obras d 
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Art. 19	 flam n b
Os caminhoS publiO5 terão, pelo menos,

quatro metros de largura e tres do descOrti0 para

	

cada lado;
	onde passarserão COUCCI aios e conSorb 03 p do donos

das terras p
em e por elles deo halOs

ao 
menos Unâ vez cada anuo, sondo, outrOS, obrtg°

dosa tirar os lagares de atoleiros e as pontes que 
nO

• tiverem esteioS.
Os infra

serão multados em 200O); e sU dentro
de 20 dias depois da intiiu10, não fizerem os
e descortiflbtt°S serão julgados em reincide° e
OS concertos

.oncertos e desCOrti1mnt0s feitos á sua custO por
fiscal.	iArt. 197. Si, por partlha vendo, do

	

	terrasaC° ou

	

ordem do	
qual-

quer outro titulo, couber uma quantidade de
pessoa que não tenha caminho entre os 

SOU confrOflt

tes, que d  livre entrada e sahida para a ftegUeli0 es-
trada ou caminho pubtic0 a cam	

comPet	para

autoris a abertura doit
caminh0, desig0 o lagar

por onde dIa deva ser
feito e que menos prejudbU° 

aOS

niprietari0s seus-fam0 e 0ggregados. Si. parem. for

.jispensavet, para a	 I1
abertura de tal caminho, destriir

qualquer bomfCit0r ou plantaã
	O npetrante seré

sujeito a pager, por a	
que tbrvalia0. a dastrU'° 

À camara, por via do seU fiscal, proc	onde seUr0	obter ar-
feita.

cordo entre os propriBta	 uheI05 das trrCfl0S por

	

tiver de	d

	

fazer o camin11, e, sá quando O flO p	obtar

jgavelmte orenará a	
imabertura, pofld 0 a multa de

300O0 a quem por meios violentoS s oppUZr.
Art. 198. v ninguem é per	 strarnittido tzeC, sem auto-

risaÇ') da comera, desvio ou mudan
	nas eda5 e

caminhos publicas do muniCiPi 0 ; bem assim. ninguem é

obrigó destino.	 00
ado a dar em suas terras mais de um caminho para

um sOs infractores serão multados em	 d300	e ohriga

do a restituir a estrada a Seu transito natural. es-
truindo á sua custa qualquer impecilo que nella te-

m posto.	 tiverem feito, se
E si dentro de 15. dias o	

rão jul-
nha

gados em reincidenca e obrigados 
a pagar a desPeza

a	
com a destruiã0 dos impecihi05, e restitUr a estrada a
seu antigo leito.

Art. 199. O producto do pedagSanta R
io que a camara

autOrtsad a	 SiVa1
cobrar nas pontes de Rita e Porto,

sobre o Riodas Mortes, será exciUte apPiic0
em reparos 'e fl5erV aÇã0 das mesmas.

- 43 -
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TITULO XXIII

DlSPOSIOES 
REGCL IENTR	SOBRE OS

 SC.E E

OS OENS 00 EVENTO

rt. 200. À camara	
vidirá a cidade e seus suhUdi

bioS em dois distriGWs, sendo o ribeirão (lo Lenheir0 a
linha divisoria. e o primeiro districto 0í1uel em que
está a caca 'a amara e o segundo o outra e para 

a Po-

a de cada um defles, nomeará um guerda ti5C0l ser
-

vindo em cada districto um fiscal, conforme

ArI.	
O gua i.

da cl em Se districto tem obri-
do	 upresident
goãO de velar sobre a conser'° ias

 calcadas, fontes.es

 arvoredos o jar 1i05 das ruas e praaS RSSOÏ0,

e desemflP1 meOtO dos  anos
, corrogos e

de esgoto, limpeza dos acouguoS e casas de neoCi0 de

os oliillefl	 ' ao
c105. 

Àdmoestara em termos polidOs
gene aosinfractores da policia mOniCiPl para que cumpram sU5
deveres e, quamlo n0 seja c attendkml0, particiP
fiscal, para que proceda de onfori dedo com as pos-

Xrt. 202. rica a cargo dos guarlas scaes, 
em seus

tu ra S.
distritt0S, a apprehcnsão dos an3maes que vagarem nas

estradas, ruas e 
1) ,,a 	da cidade.

poderão toes onuuaes ser por chies entregUes a seus
donos, se os reclaflem na mesmo dia da apprehe050

até CO Pó-1 
do sol, pagand o

 o dono de cala animal jalém d
00O,

a que tem lirait) o guarda	 sejpelo aprohens'°	
a

multa em que tiver in	 5	
serãocorrita ; e quando não	am re-

clama105 por seus donos ou empr00 lestes,
polo guarda conduzj105 para o curral do conselho, onde
serão detidos e tratados até ao prazO de oi

to dias, seo

seus donos os flãO 
rectomnarem anteS findOS OS oito dias,

serão levados á hasta publica. prece10m0 edital em que
se declar todoS os signaeS dos relèridos animaes, re-

colhido O 
prodUcto ao cofre mnuniciP.

Art. 203. An entrar quallu	
animal para o curral

do conselhO, se abrirá assentO com a dta
a do dia. meZ e

anuo, loar em que foi apOre11e0	
todos 05l0 e	

signaes

do animal- Esse	
será assignado rolo procurador da

cama e guardafiscaL
MI. 204. Os bens do evento serão apprehe05

- -	
depositad05 arrematados neste municiPio, conforme
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as disposições deste titulo, e recolhendo-se o producta ao
cofre municipal.frirt. 205. São considerados bens do evento gadoo g
vaccurn, muar ou cavaliar, que com marca ou sem dia

appareça em qualquer parte do municipio e, dentro do
prazo de um anuo, não se ver tOcar a qun perteua.

Art. 206. O gado vacetiru, cavaflar ou nivar. que
: for apprehondiclo corno bens cii evento, será entrega 

ao

depositariO, se a camara houver nomeado, e na falta
: deste, áqueile que o presidenle marcar OU ft)rnar, e a

ç	do	consigado	derado bem cio eventoarremataão seráfeita em leilão por quem mais der, in:lcpeUlCflte de
avaliação.

Art. 207. A arrematarão destes bens será anflUn-
ciada por editaes, dez dias antes, e nestes edlitaes se ri-
xará o dia hora e jogar delia; a qualidade e siguaes dos
mesmos bens será) alti mencionados ; convidou o-se ao

- mesmo tempo as pessoas, que a cites tenham direito,
para os reclamarem-

Art. 208. CouctUlda a arremataã0 , o arreliltinte
receberá urna guia, para entrar imme LiiatatInte para o
cofre municipal com o producO da arrernataião, lavrou-

•	do-se logo no livro um auto cia m sma, que será assigna-
do pelo presidente porteiro e arrcmatarlt.

Art. 209. As pessoas, que se achare m com direito a
esses bens, poderão reclamar a entrega dlles, antes dt
eTeCtUar5e a arrematação, provando incontinente, Com
trOS 

testemuflt5, ser seu legitimo poszuidor, lavrando-
se apenas um termo de juramento a) processo, no caso

:	de effectllarse a entrega, a qual si terá lagar pagando
o reclamante ao entregar	o bem ou bens todas as

despezaS.
Depois da arrem 3 taÇ0, o reclamante si terá direito

ucto liquido, se reciamal-O lontro de um auno,ao prod 
passado o qual, nada se lhe entregará.

Art. 210. O guarda-fisc al , em seu districto, velará
: sobre o cumprimento de tidas as posturas e determ ina-

ções da carnara ou seu presidente, participando ao fiscal
qualquer infracçãO de que tenha conhecimento.Vigiará
para que os concessionarb us de pennaS d'agua não com-

V,
.. meltam abusas nos encaflalaiefltos, postes e torneiras;

na iliuminaçãO publica e na conservação das arvores
que ornam as praças. Acompanhará o fiscal nas correi-
ções que fizer no seu districiO.

Art. 1i. O guarda-fiscal será multado de 5000 a

iO000 por qualdluer abuso que commetter no cumpri-
mento de seus deveres.erá imposta pelo fiscal ou pelo presidente
Esta multa s 

da camnara. S0rido pOlo 
fiscal, terá o guarda recurst) para

o ir 5
j1enfe, e sendo pelo presidu te, terá o recurso para

a catflci
Àrt.	

Os guardas_fisc5 serão nomeados pela

ma 1 ' ou, interina mnte, petO prescca	
delit0. sendo por

este sujeito á apprOV ao da camara para e
srem et3cti

vos. Serão conservados emuquanto bem servirem, podeil-
do, na ause ncia da camara, ser suspens° 5 de seu emprego
pelo esUlente cia carnara e por esta demitlido3.prAut. 2t: . .1áIn ilo guardaS4i5caes haverá quatro
ou cinco guardas mnuntclPs, dualido tenha a camara de

fazer acomi	
ar e viiar gatO	

em servi-s empregados

ços muil1clP sestes guardas extraordiflaros somente inccsti	
umbe

acomPd	e vigiar os	 que

	

gat0s sendo	p@n(liadbos

quanto chamados a este serviço e despedidos logo
não haja galés cai trabalhos ;	

uniOrm0 será o mes-

tua ds guardas cae5, sünlO as iuiciaes
t. 21 t. Os tard a 	scoos, em serviço, usarão ja-

M
queta mie pannO azul com bt3	

de motl anarelio, ou

blusa 11m 
perd) e bauet coa as iniajueS G. F. Seus

0 bri
pontos
di catflar

de paraa será) na pontO (Ia cndOa, junto á casa

:l,	
irã

e Iii	cio tOSari o ) ;	O tolos o dias
recebei as Orci l lo presiden da camada, quando este
residir na ciciado.

TITULO \UV

oc BIBL1IJt1I1 c	
E Ou liIBL[oTu1EhulO

Art. O15. 
O bibliOti1eC°, par si ou seu prepo5l0

apprOVaIo pe	cail	respoflsavdt por to
la	iara, é	

dos os obje-

ctos la bibliotli0	uá) • polenlo em	 res-
prestar livros ou

outras objectoS a dia p rteneedt0S, senão sob sua
ponsab111l0 nmu conOalos por mn iis de

 is dias a pes-

pessoa alguma. E' obrigado a ter a blbliothecii aberta e
franca aí) publico

	

todos os tlia uteis	
quintasçexcepto 

feiras. das dez horas da manhã 
ás t9` da Larle, mm nos

domingos e dias santos das quatro horas da tarde ás

seis. E' ta, obrigado a espaRz e tel-OS sempre arrua1 todos 05 livros e pa-

peis pelo menos duas vezes por mne
macios nas prateleiras por ordemmacios	

e ciasssifi

cados.
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Art. 216. Na bibliotheca não é permiltido tratar-se
de politiCa censurar-se os actos das autoridades ou qual-

quer outra palestra que perturbe OS leitores. E' tambem
prohibid0 fumar, cantar e tocar qualquer instrumento de
musica no recinto da bibiiotheCa.

Art. 217. Oito, dias antes de findar cada trimestre,
farão bibliOthec0 recolher á bibliotheCa todos os li-
vros, papeis e quaesqUe[ outros objectos a elIa perten-
centeS. No começo de cada trimestre será a bibhotheca
inspeccioda pelo vereador membro da commissâo de
jtrucÇã0 publica, que dará conta á camara no primei-
rodia de sessão ordinaria trimestral, cio estado delia e
a camara, sobre sua proposta, ordenará- as correições
precisas podendo impor ao bibliothecario multa de

a 30000,, ou glosa do ordenado do trimestre, e
obrigai-o a restituir á sua custa objectos que faltarem
ou, por negligenta sua, estiverem estragados. E, se in-
correr em tres reinidenciaS seguidas, será demittilO.

Art. 218. A ninguern é perrnittido '
alé m do biblia-

thecario e seu preposto, e autoridade do logar, tirar das
prateleiras qualquer livro, papel ou objecto.

Art. 219. Todas as CSSOOS tèrn o direito de pedir
ao bibliothecarlo qualquer livro OU papel para, dentro
do salão, ler e consultar. Não poderão, porém, levar taes
objectos para fóra, sem que lhes sejam expressamente
confiados pelo biblioLh ecario e assignado no competente
livro a carga que lhe fàr feita.

Art. 220. A comam consignará, todos os annos, em
seu orçamento, 200000 para a bibliotheCa, para acquisi-
ção de livros, encadernação e assignatUra de jornaes e
ae qualquer obra util que se esteja publicando.

Art. 221. Na secretaria da carnara haverá um livro
de tombo de todos os objectos pertencentes á bibliothe-
ca, numerado, rubricado, aberto e encerrado pelo pre -

sidente da camara. Neste livro serão art'olados desde já
todos os objectos pertencentes á bibliotheca ; e todos os
trimestres, sob a fiscaltsaçâo do presidente da cornara,
se fará nelte arrolamento cio que a bibliothoca tôr adqui-
rindo. Por este livro se tomará contas ao bibtiothecario,
sempre que a carnara julgar conveniente, precedendo
aviso de 30 dias antes.

TITULO XXV
DOS ECÀNÃMENTOS D'ÀGUÁ POTAVEL, TORNEIILiS E PENNAS D'AGUi

Art. 222. A camara concede pennas d'agua, deriva-
das dos encanamentos publi.cos, a cada um dos donos ou

inquilinos cio casas, nesta cidade, bem como nas povoa-
ções do municiP0, onde houver encanamentos d' agua
pertencentes a dIa, mediante contrato e pagamento
adiantado de 3O00) annUaes. As clespezas cia derivação,
canos, pastes, torneiras ou valvulaS correrão por conta
do conceSSionao.

Art. 223. Não é permittido ao concesSioflarm fa-
zer cessO ou dividir com outro morador, propriCtario ou

i ^qüiIirio 
de casa, ainda que seja cio mesmo dono, a agua

que lhe é 000celila ; sendo, porém, permittid0 median -

te ajuste com outro ou outros conceSsioflarios que pre-
viamente tenham contratado com a camara e pago, as-
sociarem-se na despeza do encanamento e de derivação.
O conces5i0Qo que por qualquer fórma consentir que
de seu encanamento, sem previa ajuste com a camara,

gua para predios de seusse desvie a	
visinhos, perde o

oncessão que lhe tiver sido feita, sem que pos-
direita á csi reclamar qualquer quantia que houver pago adian
tado, desoeza feita com o encanament o e seus accesso

tIOS, e será, além disso, multado em 20000.
Art. 224. O concessi0na 0 de agua que, por negli

geuciO, dcuidO ai maldade, conservar por mais de oiti
(lias as torneiras abertas ou desconcertadas, de form
jtle por alias carro perenflement e a agua, será multaci
em 2))0) e priva lo da servidão da agua por 30 dia
sem que par isso tn1ia direito a reclamar da carnar
quantia alguma;

não continuará a servir-Se da au
que thetarU concedido. emquaflto não fizer os precise
co r.ce rtos.

Art. 22. Tolas OS concessionarbos de aguas s

obrig IlS a franquear ao fiscal, guarda-fiscal e encarr
galos da conSrvai0 e admni nistração (105 encaflameflt
e ta:'a iras, seus quintoes, pateoS e áreas onde haja to
neiras de agua, para que estes agentes examinem os e
canamentos, torneiras e escoamentos das aguas, tan

dos encan a
mentos e torneiras, como pluViaeS. O p1

prietario e inquilino, que se recusar a isso, será multa
em 30000 e privado da serv

idão cia agua, que lhe e
concedido, até que cumpra o preceito deste artigo.

Art. 226. O fiscal ou administrador que a cama
nomear,encarregado da 0 iniStraçã0 dos encanam(
tos, que deixar por 48 horas a cidade sem agua nos
canamentos a seu cargo, sem causa justa e prova
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perante o presidente da camara ou fiscal, será multado
em 10000•

Art. 227. 
Se a falta exceíter (lo cinCO dias, sem causa

juStifiCR(ld de força maior, alem da multa em dobro, per-der
derá o ordenado do me , em que a multa se	.

ArL. 228. O	
carregad0 da consorVaç0 que deixar

por mais de 24

	

	 altere a
horas nas caixas, tanques de depositO C

de purificação da agua qualquer objecto que
qualidade da agUaOu sujeito á putrefracçiO, será multado
em i000O.

Art. 220. 
Na mesma multa e mais em oit dias ia

prisão incorrerão as pessoas que voiuntariante cau-
sarem qualquer avaria nos encanamento,-, pibhcos ou
particulare s e caixa d'agia, além da obrigao da fazer
o concerto preciso a sua custa.

Art. 230. Se a olfensa 6ita nos encanamefl°S e
caixas d'agia for casual e involufitari a , o oensor sé será

sujeito a fazer o concerto preciSoá sua (,lista-
Art. 23!. Se a ca	-5

conveniente, nomeará
um administrador especial para este serviço, veflCCfldO
annualmente 600000.

Art. 232. O ncarrC gad0 da consorVa0 la agila é
o ufliCo competente para, por si ou seus empregi05,
fazer dos canos publicos as d erivações aos concessiofim
rios que tenham abtido concCSS•

Art. 233. À cainara ou -521-1 presidente non1uma
concessão fará de pennas d'agua, sem informaçáo do
fiscal ou encarregado da cons rvaçáo ; e, à vista do seu
parece r 1 decidirá como fôr justo.

Art. 234. Nenhum proprietario poderá impedir
que por sua propriedade passem e se façam enc000mefl-
los para conducção de agua aos chafarizes pubuiros ou
particulares. uma vez que seja iudeamnisado do valor (Ias
bernfeito rias.

Art. 23. Todo o individuo	 erencontrado a beb
agua encostaflio os labios nas torneiras dos chofarizeS
mufliciPaes soifrerá a multa de 200() ou cinco lias cio
prisão e o duplo na reincidencia . Na mesma pena in-
correrão os que ahi forem lavar vaSilhoEfles, comestiVeis,
roupas e quaesqUer objectos, C os que estragarem as

ditas torneiras.
TITULO XXVI

DA POLICIA DAS flOSPEDAiI, ESTALAGENS, ETC.

Art. 236.' 
Os donos de hospedarias, estalac-ns, lo-

candas, ou quaesqUer outras casas publicas de ospeda-

P.N.l.	
—49-

gem, são obrigados a ter dois livras abortos, nurnerado5,
rubricados e encerrados ROlO autorid;0 potiObhi mais

railuada do 
liar, sendo o priifleil'o publico para os

hospedes assinat'em seus nomes sob a dato do dia, mez
P- 

o outro reser vaio, em c1ue o dono doe anuo	
estabele-

cimento, ou o seu principal e1fiprega	
tça assento com

todos os sinaeS caraCteI'15tiOS	
h	de veio e

ospede que receberlo
e, s Ir possiVOl'	\ariç1 ti bir de on
pira onde vai, e (1lailuar ocitri ciraunSt0flCld notavül
e assento diario cl te la e qI1dluer occurrentia (lu a so-

bre elie se der, si por civalltier ei(CU 
stancia nãO assig-

ilar seu nome no outro livra e tornar-se suspeito por
(1ualqcer motivo

Estes livros ser ão frani l i a las a quau1ur 0utoi'ida

d	Ja examque exi	
ind105 o dono do estabeieCimbtt0 e

obrigados dentro da 3) dias ciapais 1 intimale, a levar
autoridade compte0 os \ivr s lo 1ue trata etC artigo,
para sarem rubricados, abertos e encerrados.

P 	quOltlue r das õiltis ii cuupritlioato deste artigo,

á o infi'actoL' militalo	
3).)Y). Na reincidan°,

seraie:n la multa, setït''ra oito dias (10 prisO.

Àrt 23. O doce ou e p"i0OiRl e 1 npr0'a0 do es-

tahptecimmhto, soa)r elua por quabjui' circl05tC

SO torcer 5 1)ait) a1tFfl lii pa	pia t nia m sua

casa, dará p l rtiCtllLlI'tfl at	uViS)	
policial,utoi 

rioiaedo todos os motivas la sul ouspeita,
TIlt LO

DI PC 1	T \1T)	 LL
'E' F'I	E SE
	R.

Àrt. 23. A comam desiu para desPejo de mate-
rias t'ecaes o corr0O abaixo a tanta da estrada (lo ferro

que sUO para o Ribeir	Verto liO, devendo
S	dez

essas ma-

tarias ser coa luziI0 em vasith s feciada, das
horas da neit ás í 1uatro li	ugUla. o que taes

despejos fiz _O u-
	para loar impl'oPri0 es-

erpeciahneflta no cerreo acima di ponte e fora das
horas marcadas, será 1itio 20000; sendo servoS
soreráO oito dias la prisO, ou a multa de 20000, 

SI

de1uiseus amos a (zerein pagar.
Art. 2:9. A camara designa para spe, O de lixo e

outra qualquer imtn1lnlii0. enterramento cl@ aniinaes
e genoros ohinenticios corrornP05, nesta cida-

mortosde, o campo que fica em triangulo na emboCadu
	do

TOMO LIV PARTE 1.
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firam lucro, excepto aquelies que f0_
rem dados em beneficio de institui-

ias, ou por sociedades dramações p
ticas parti	.	. .	

.	t0)0
particulares. 

§ 
13. De mercadorias, que tiverem descar-

a nas estações da estrada de ferrogdo mufliciPio, se cobrará a taxa !ti- 003
neraria, por kilo uraroma. . • 

14. Do sal cobra r-se-ha, por sacca. .	
040

15. De cada casa fun	 i0000eraria ou de ar-

mador.	. . . . .	
.

§ 16. Da 0 hibiÇã0 de cosmoramas, por

noite. .	• .	.	.	.	

5000

§ 17.
De cada leiloeiro . . . . . . .

	2W00

§ 18. De cada casaem que se vender bi-
l00OOlhetes de loteria. . • . .	. .

	20000

§ 19. De ca	 i00OOa fabrica de chapéos . . .

§ 20.
De cada casa de modas e 0nfecçõe5	20O00

§ 21.
De cada pharmac ou drogaria. . 

§ 22.
De cada ocina de latoeiro, caldei
reiro e outras semelhaflt0s. .	

.	i0000

§ 23.
De cada offlcina de fundição . . . 2O000

§	
cada fabrica OU otilcin a de car-

24. D

	

rarroas e concertos respectivoS.	
200OO
6o00

§ 25.
De, cada cieira 0uO	. . -

§ 26.
De cada negociante de anirflaes ca-
valtares do municiPio , 10; de fdra.

§ 27.
De carros de fdra, conduzindo gene-
ros, se cobrará por cada vez 

que

r entrare m. .	.............

§ 28.
De cada vehicUto de aluguel, tendo
quatro rodas............

§ 29.
De cada vehicUlo de aluguel, tendo
duas rodas. . .	. .de uso particular,

§ 30.
De cada vehiculo 
tendo quatro rodas. .

§ 31.
De cada vehiculo de uso partiCUlar,
tendo duas rodas. • .	.

§ 32.
De cada carro, da cidade, que con-
(luzir lenha, materiacs e outros ge-
neroS, tendo quatro rodas.

§ 33.
De cada carro da cidade que con-
duzir lenha, rnateriaes e outros ge-
nerOs, tendo duas rodas. .

2000O

1 500

i000O

000

t00OO

5000

i00OO

3000

TOMO LIV PÀRTE 
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 no rio das Mortes e nos logareS denomina
05_uq»01 Segredo 

e nas minas antigas, conhecid

por bêtas, da serra atraz do Carmo.
TITULO XXVIII

DOS IMPOSTOS MJNICIPP

Art. 240.	
carnara municipal fica autOriSa a ar-

recadar annualmente os impOstOS e contribU1° 
Se-

guintes:
1 .0 

De casas commerckaes pelas classes em que, 
forem incluidas no lançamento, segundo a impo

r tancffl

de cada uma; sendo
Classe . •	. .. . .	.	

40000

II	 .	.	.	.	.	.	.	.	
•	3000)

2. &	»
III 0

	

	 .	.	.	.	.	.	.	.	

.	200O)
3

IV 4.	 .	. .	. .	.	.	
i00)0

verna
V 5 • a	»	(pequenas ta s ) . .	

5000

Do fumo queder na praça se

	

cobrará por 15 kilos . •	. .
	i000

§ 30 De negociar em fogos artificiaes, 10

	

em casa especial. 	. . . . . .
	

20.000

	

De cada atelier photograP 0. . .	000

5.° De negociar em joias defiro da ci-
dade.

§ 6. De negociar joias em

sendo negociante já licenciado no

municiPi° 
§ 7° De nego	mciarios em 110scateaçbo,

sendo negociante de 6ra do munici-

	

piO, 200000; sendo joias unicamente	50000
da provincia . . . . . .8.° De cada casa ou oflicina de sapateiro
sefleiro, cotchO@iro. cor, mar-§	 eeiro
ceneiro, tintureirO, ourives e relojo-
eiro, cutiteiro, ferreiro, ou qualquer

	

outro estabelecimento	000não especifi- fi
cado neste paragraPh0. . .

§ 9. De cada fabrica de cerVe. a . .	.	i000

lO. De cada fabrica de licores .	.	.	iOOOO

	

ii. De cada fabrica de tecidos . . . .	300OO

12. De cada espectac0 publico, como
sejãO	repreSehtaoe5 dramatic,
equestres, corridas

	

de touros, con-	-

vocãeS ou incertos strumeltaes, pres-
tidigitação e quasclUer outros espe-
etacUlOs de que os emPreZarios au -

1H
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§ 34. De cada casa de confeitaria.	 20000
35. De cada casa de refinação.	 10000
36. De cada padaria.......	20000

§ 37. Do cada cocheira ou casa de alu-
gar anirnaes e carros e receber ani-
maes a trato ............000

§ 33. De cada casa lo deposito de madei-
ras e taboados ............i0000

§ 39. De cada loja de barhiro e cãbellei
reiro..............5000

§ 40. De cada fabrica de cigarros e cha-
rutos. ............

§ 41.

De cada rez que se matar para ven- 3000der a talho.........- 
42. De cada um rancho de tropas. . .	s000
43. De cada fabrica de sabão ou velas,

cujo capital for superior a 2:000.	20000

§ 44. De vender fructas de fára do paiz nas
ruas e estações......... 000

§ 45. De cada pasto de aluguel. . . . .	4000
§ 6. De cada pasto de invernada, 10000;

sendo de 100 rezes para cima. . .	20000
§ 47. De cada casa ou estabeleciilient0

de cortumes.........2000t)
§ 43. De cada mascate de figuras de gesso,

imagens, quadros, ornamentes de
casa e objectos semelhantes. .	.	DOOO

§ 49, De cada casa de livraria, papelaria,
objectos de escrij)torio. .	.	1O000

50. De cada uru acouguo...... 20000
51. Para ter vaccd na cidade, por cada

uma............5000

§ 52. De vender em mascateacão arreios,
•	solas, freios, seltius, cabeaclas; doces

em latas ou caixas, ou quaesqUer
- artefactos da previnem.

§ 53. De conduzir, em exposição, animal
ensinado ou bravio em jaula ou
gaiola, no municipio . . . . . .	5.000

§ Si. De cada agente de contratos Ofl

rosos de sociedades anonymas, de
segurança de vida, propriedade e
semelha ntes........... 50000

§ 55. De cada commissario que receber

-53-

ero deposito OU vender na praça e-
neros do paiz, além do imposto sore
sua casa commerC1 ......4000O

56. De cada pipote de aguardente que
se vender (20 litros). .	.	

i000

7. De cada lintel de 2. classe, 20

e de 1 . a. ................	
30000

§	
cada hotel ou hospedaria nas p0-

58. De cvoaçõos ou  estações. . . . .	
10000

ca59. Do da casa de bilhares.
§ 60. De cada um collegiO ou internato de

instrUcção primaria ou secundaria	1 0000

61. De cada restaurante, kiosqUe, café
ou casa particular do fornecer CO-

mida t0, de cada botequim por
occasião de festas........000

62. De cada uma typograPi1i	. .	1000O

63. De cala um individUO que andar
com instrumentos, apparellIOS de
amolar ferramentas ou engraxar s 000
calçado,etc ,	........

§ Gi. Do vender cai	ca1eaça0 objectos l0000
de lata, cobre, etc.........

§ 65.
D cada uma casa cujo aluguel seja
mais do 3000ô0 por anflo. .	

.	3000

§ 66.
Do cala uma casa cuja aluguel seja
mais CIO 1000i por anuo. . . .	2000

§ 67.
a casa cujo aluguel sejaDe cada um l000mais dc 0000 por anuo........

O prodticto deste imposto sobre predios
tem a applicação dada pelas leis
proVincines n. 2896 de 7 de novem-
bro (lo 1852, art. 30 § i.° e n. 3400 de
22 de outubro de 1886, art 4.° § 90•

§ 63. De cada metro corrente de terreno
vago onde não haja edificação de na-vatuieza algWfla, nas ruas abertas.	

200

§ 69.
De cada uma machifli de beniticiar
café, arroz, milho, no muniCiPiO. .

	000

§ 70.
De cada engenho ou machina, esta-
belecida com o fim exclusivo de be-
neficiar café, arroz e milho de ou-
tros, auferindo lucro. .	• • ,

	30000
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§ 71.

§ 72.

- 73.

§ 74.

§ 75.

§ 76.

§ 77.

§ 78,

Art.

1.'
9c

8 3:
4.'

105000

50O0

i00O0

2000

20O00

10000

5000

1000

2000

200O
2000

2000

•\..Á'
-	.

— 54 -

De cada engenho »de moer canfla,
sendo movido por agua ou vapor.
De cada en genho de moer canfla,
sendo inovi 'o por afim aos.
De cada engenho de serrar madeira
para negocio........... e

.pó-De cada moinho na cidade
voações..............
De negociar, em mascateção, fazen-
das e objectos de armarinho, sendo
em cargueiros..........
De negociar, em mascateaçãO, fazen-
das e objectos de armarinho, sendo
em volumes conduzidos ás costas
De vender, em inascateação,faZendas
e objectos de armarinho, em peque-
nos volumes conduzidos á mão.
Dos que já obtiveram concessões de
terrenos nos suburbios da cidade, e
Idos que para o futuro as obtiverem,
se cobrará o imposto annual, por 5
hectares de terras, 20O0; sendo me-
nos d'aquelia quantidade, sómente.

241. Além dos imijostos especificados
no artigo antecedente, será cobrado
o imposto de aferição pelo modo
seguinte:
Pela aferição de pesos......
Pela aferição das medidas de ca-
pacidade.
Pela aferição das medidas lineares.
Pela aferição de balanças, qualquer
que seja o seu tamanho ou qualidade.

TITULO XXIX
DOS MEIOS DE ARRECÃDÇÀO

Art. 242. As licenças de casas de negocio e outras
devem ser requeridas de 1 a 31 de janeiro de cada anno,
devendo o impetrante mostrar ter satisfeito os impostos
geraes, provinciaes e municipaes, que forem devidos: O
infractor pagará a multa de 30000 e o dobro nas rein-

gação de pagar os impostos.cidencias, além da obri 
: Art. 243. Sino decurso do armo financeiro qual-

quer negociante, dono de oflicina ou contribuinte se rue-
lhante tiver de transferir a outro sua casa de negocio OU

officma, e com elia tiver de transferir a licença concedi-

y.N. 1.	 —55—

da no principio do anno, será valida a transferflcia,
pagando o adquirente mais 5 °f do valor do imposto
municipal, tomada na secretaria da camara a necessaria
averbação.

Art. 244. Os negociantes ou mascates que no de-

curso do anuo financeiro requererem licença para o es-
tabelecimento de novas casas de negocio ou oficinas e
novas ascateaçõe5, pagarão os impostos com deducção
proporcional dos mezes e dias decorridos de 31 deja-
neiro até ao dia em que taes licenças forem requeridas.

Art. 245.	carflara municipal poderá cassar as li-
ostocenças concedidos, com perda do imppag0, a ho-

teis e rstaUraflteS, uma ve r informações daz que, po 
policia, se verifique terem se convertido em casas dos-
tinaclas a fins deshoflestOs ou a actos offensivOs á moral
publica.

Art. 246. Os fiscaesdoS districtos são obrigados
§ 1.0 A remetter ao procurador da camara, até ao

dia 30 de novembro de cada anno, uma relação de todas
as casas e oficinas sujeitas aos impostos municiPaes,
nomes dos diversos contribuintes e qualidade de neo-
cio ou profissão, com observações denstratiVas as
mudanças ou d itTereuças occorridaS.

§ 2.° o procurador da camara, á vista da relaçãO,
fará, em livro especial, até ai) dia 31 de dezembro de cada
anno, o lançamento de todas as pessoas que devem pa-
gar impostos, constando dos nomes de todos os coilecta-
dos do municiPio, objecto do imposto e a sua impor-
tancia.Os infractores dos paragraphOs antecedentes serão
multados em 30000.

Art. 247. Os mascates, caixeiros ou a gentes de
qualquer mascateação que, encontrados a negociar den-
tro cio mufliCiPiO, não apresentarem a competente licen-
ça. serão multados cru 3000 e apprehendid05 osobje-
etos da mascateação e depositados até que paguem a
respectiva licença e as despeZas que accrescerem.

Não terá, porém, la gar a appreheflsã0, bem como
serão restituidos os objectos apprehendido5, desd que o
infractor dê fiador idoneo que, por termo, se responsa-
bilise pela importaflcia da licença, multa e custas.

Art. 248. Quando a arrecadação das rendas muni-
rematação, será o contrato lavracipaes fôr feita por ar 
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do pelo secretario, effl 
livro propriO, na fórma do

Art. 24v.	
arrematao terá togar Coifi cIeO1t0 de

art. 251.	 'se
	

uar-

oJ 
sobre o oramt0 (la receita a ari ca'' g

dadas as presCriPÇ0 que sC seguem
§ 1.° O arrematante obrigar se-lia a paga r a iufl1

tanCia da renda, em prest	
cnrresPnuies a cada

trimestre, sob pena de soirer o executiVO, junta1nd1tO
com os fiadores.

§	
Presta fianç	

que poderáa idonen, 	ser

tuida por hypot beca espeCi de bens 
OU 

por depSÏt0 de

dinheiro, ou titUlO5 da divida geral ou proV cial, no 
CO-

fre da camara.
§ .o 

Sujeitar- expreS5amnt0 as leis e r--u-
lamentos estabel iclos, para arreCadã0 das contribui
çõeS arrematadas.

§ 40
	

jgar_sea a convir na resCisão cio contra-

to quando por vent
alterai a t

ura, a assembté proViflc	
entender

opportufl°	
abelia das mesmas contribu oeS.

ML 2O.	
carnara, por sua vez, obrigarSe, de-

pois de pôr em hasta publica as rendas, axand
lo) editaes

COM 
antecedenC de vinte dias pelo mefl° nos gares do

costume, e do preterir o lançador, que melhores condi

cões olYereCer1.° A especiflc os dados que ponto de par-
tida, serviram de base ao calculo orçarnet1tO das

rendas.
§	

s2.° A facilitar o me	 l	r quaesquerios praticoS do arreCad00,

sem que, entretanto, fique respOflsav
	po 

despezas. ,entOS dos contratos, aos quaeS,
1

Art.	OS iu251.
rios casos omissos, é appliCav o decreto

	LU

de 13 de julho de l84•, deverão ser subscriPtos pelo se-

cretari	
lo, assignados peos vereadores presofltes pelo ar-

rematante e seUS 
fiadores, e só poderão doí' tivamonte

ser lavrados, depois de 
processada a tlança, titO o depo-

sito e dinheiro
 ou titulOS da divida publican ou con-

cluiíla a espeCia1í5ã0 e inscriP° da hypotheca geral,
nos termos cia lei e. 2,453 de 26 de abril de 1865 e lei n.

1237 de 24 de setembro de 1864.

Art. 252. E' do a tenha.
á camara sobrestar na arremata-

ção, mesmo quana já resolvid
o e haja appare

cido licitante, desde que concorram m
	via da
otivos ponderosos

para crer na arrecada0 de maior prodUclo por
inistração, mas cumprel, em tal caso, dar cir

_-	 74r 7 11.	
.- 5 —

1.N. 
cumStafbi' conta do acto ao presidente da proVifla

breafim de providenciar so	
o que fôr, mais nveijedte

Art. 253. 
Todas as propostas de arrecad0° quee justo.

não se fi
zerem no fim de cada trimestre as entradas da

colieCta effeCUva ou de prestações estipuladas inc0rr

rão nas penas do susPOflS 0
 e prisão adtflinhst tiva, cOfl-

forme o dispOstO no decreto n. 157 de 5 de dezembro de

de 18491 
além das mais por que tenham de respofld

TITULO XXX

TRkTA 05 DisposiçõES GERES

Ãrt. 254 
Em todas as ruas e praças desta cidade,

cujos terrenos adjacentes não tiverem escoamentos na-
turaes para as aguas pluVia0s a

 amara mandará cofl-

struir canos da esgolos, que conduzam para os cor-

Feitos pela
 amara estes canos, Serão os donos dosregoS.

terrenos, por onde cites perCOrremm obrigados afazer
can°5 parciaeS que dêm escoamento das aguas de 

seUS

terrenos para os canos publiCOS.Os proPriet05 de taes terrenos que dentro de tres
mezeS depois de feito o cano publico pela camar, não

erem os canos parciaes cofl as dimefl5ó5fiz	

dadas pelo

fiscal, serão mulad05 em SO@OO e na reincid eia se
-

rão obrigatlos, 0
lérn cia multa, ao pagam0flto da desPeza

do cano. que deverá ser feita po' ordem do fiscal.

Mt. 255. 
Os 05suid0r0s de canos do esgotos serão

a tel-o5 limpos em seuS terrenoS e conserrem
nelt° grades de ferro ou mado	

arara, p	impedir que ri-

quem Obstruidos de modo a 0ubatUç	
o livre escoa-

Os contraventores serão multados em 20000 e namento mias aguas.
reincidencia, além da multa, obrigados ao pagamento da
desPeza que, por ordem do fiscal, for feita com a limpeza

e desemPamenibo56. A camara é obrigada a mandar fazer,
Art. 2todos os anfl05' no mez de agosto ou setebr0. uma Um-

peza geral nos canos pubUcos o 0orregos desta cidade,
e os ipossu ote5 de terrenos de suas marefls, em qual-
quer época do anflo, são obrigados a tirar qualquer
objecto que impeça a livre correnteza das agUas e pro-

duza	
de lôdo e areia.que tratam as presentes

Art. 257. AS jeenças de 
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Art. 263. Quando 0 
infractor fôr menor, será mul-

tado o tutor ou curador.
Art. 264. Toda a pessoa que se	

er á execuã0

destas posturas sorerá a multa (lo
oppuz

0000 e 8 (lias de

prisão ; e, na reincidenci a , o maxirno das penas da lei de

dc 1 de outubro (te 18.28.
Art. 265. 

Quando o infractor das posturas fõr pes-
soa descon1ie0id, os fiscoes o porão em custoda, até
que pague a multa CLÏi que tiver , incorrido.	ceder

Este 005trangu1nt0, porém, não poderá ex 

de oito dias.
MI. 266. 

São synoflim0S neste codigo de posturas,

as palavras	i: - nfracção e ntraVeaça0.

	

Art. 26.	
icaffl revogadas as disposições e rcsolu

cÕC5 em contrario.

lRegimeflto interno

'fl" 
,nuuiejpal tieS. João 'E1-Re

C tnY 
TITULO 1

MI. 1 . 0 O presidentO da camada municipal é o ve-
reador eleito na forma da lei. Em SeUS imDedime1b0s
sbstituido pelo V icepres ente, eleito se
erá su	

do as

prescriP	le05 
g aeS; e na tlta deste, pelos vereadOres

mais votados no primeiro escrutinio da respectiva eleiçác

geral.

	

Art. 2. 0	o Pr	
compele

§ 1 , 0 Abrir e encerrar as SCSSÕOS, dirigir OS traba

lhos e manter neltas a ordem, como está determina
observando e fazendo observar a constitui

cão po1itiea mais leis do bnpel'iO, cno titulo ii,	 odigo de posturas

o presente regimento.§ 2.' Nomear, por delegação da camara, as coa
missões dos diversas ramos do serviço municipal, com
está disposto [10 titulo III.

§ 30 Deterir juramento aos novos vereadores,
autoridades e empregados, que o devem prestar peran
a camada,

,amada, e com ellas e com a camada assigflar o re
pectivO termo.

	

§ 4. I	
o archivo cIa camaca e todosInspeccionar 
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posturas serão dadas pelo presidente da camara, que
não as poderá conceder sem que os impetrantes apreSOn
tem os competentes doCumCfltOS do paga

nmeflt0 dos im-

• postos estabelecidos; O no caso d'este ega r a	°ticefl

impetrada haverá recurso para a camara.
Art. 258, Todo o individuo que insultar o fiscal no

exercido de suas t'unc.çõBs, ou se opPUZ ao desemP

nho dos deveres de seu-em
 pregOs difflCultaT 0

possibilitando a execuço de qualquer das presc1'

Ou
iP6

contidas nestas posturas será .imme diatam te preso,
recothid0 á cadêa á ordem do 

5 deleadog	do respectivo

distridto, afim de sorer a multa de	
000 e oito dias30

de prisão.Na reincidencia, será dobrada a multa e a pena.
Art. 259. 

Os fiscaes requisitao das autorit1ad'
civis ou militares o auxilio que for neceSSario para a e\U-
cução destas posturas.Igualmente poderão chamar qualquer cidadão paraisto se
coadj uval-os na diligencia. E o cidadão que a

	no

00.

-

gnr será multado em l00
Art. 260. Quando o fiscal tiver necessida de de SOO-

correr-Se do disposto no art. 2	 proS, lavrados os autos n0005
sarios, deites fará remessa, imcofltefl0t1, ao cura-
dor da camada, para que proceda á cob rafl 

R da multa.

E, outroSim, communicará tolo o odCO ' ub1e10

gado de policia, à ordem do qual fez a
prisão.

o ao s

Art. 261. 
Nos casos em que a violação das posturaS

fôr dentro da casa do ciladi), ns fiseaes não procedei'°

sem denuncia escriptfl e as aata. de 
aluffl visinlio ou

de qualquer cidadão nstes eas)3, pdirã0 faculd 
0 d ao

morad)d para examinarem se co	
isto a intracm etTeito ex

ção; e, se lhe for negada, reeorrrã0 á qualqu	auto-
al e de

ridade ' Esta, acornpaahad1 d) fisc	
duas teste mu-

a infrac-
nhas, entrará na casa do ci talão, e, 0iReada
ção denunciata, lavrará O fiscal o competeflt0 auto, em
o qual assignará tambelu a autoriladC que tiver presi-
dulo ao auto.Sendo falsa a denuncia, o lenunciad verá do de-
nunciant a multa que no casa cabia, e quando não,a
queira receber, será distribuila pelos pobres.

• Art. 262. O cidadão apto para testemUfl, que,
tedoPreseflb0 qualquer fracçáo destas postUraS se
recusar a assignar o auto, quando fôr para isso convida
do pelo fiscal, solTrerá metade da multa

'

	

	fractor. Dada esta circurnstauc, o) fiscal convidará ou-
tras testemunhas, que assignarão ii . h 6 outro auto.
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livros de sua escripturação,pr0Vefl0 em que se conser-
vem em ba ordem e a escripta se faça em dia e na de-

vicia fórma.
§ 5.o 

Abrir, numerar e encerrar todos os livros da
camara e os mais, cuja abertura, numeração e encerra-
mento lhe compitam.§ 6.° Compeltir os empregados da camara a que
bem desempenhem suas obrigações, admoestando os ne-o
gligentes, suspendendo-os nJ reincidencia e provendo
interinamente no emprego, durante o intervailo das ses-
sões, dando de tudo parte á camara na sua primeira ses-
são, para que elia delibere a respeito.

§ 7.' Resolver no intervaUn das sessões as duvidas
que	os empre

occorrerem ácerca do serviço municipal e as que
tiverem	gados no exerCiciO dos seus ociO5, sub-
meuendo á camara as suas resoluções, quando não se
tratar de materiaS de simples expediente.	idades

§ 8.° Manter a correspOfld0fla com as autor 
egados da camara, sobre negoCiOs que nãoe com os empr dependam da irnínediata deliberação deita, e sempre

que se tratar de ordenar o cumprimento das posturas e
das leis, cuja execução esteja a seu cargo.

§ 90 Assi gnar os alvarás de licenças para casas de
gocio, officinas e para divertimentosdespezas par

pubiicos.
ne

§ 10. Autorizar as necesSaris	 a o ex-ei
pediente da camara, reunião do jury, eleições e qualifi-
cações e as eventuaes, dentro dos limites das respectivas
verbas do orçamento municipal, dando de tudo conta à
camara em sua primeira reunião.§ ti. Convocar extraordinariamente a camara,
quando a urgencia dos negocioS o exigir, communicafldo
por escriptO ao secretario o dia que houver designado,
para que este, em nome deite, faça as devidas commu-
nicaçõeS aos vereadores, por offlcio em que se declarará
o motivo da reunião.

§ 12.
Convocar os supplefltes quando faltando os

vereadores, o impedimento passar de 15 dias ou a urgen-
cia e a importancia dos negoCioS exigirem o numero
completo de vereadores.

§ 13.
Inspeccionar a bibliotheCa da camara, pro-

vendo na boa ordem do serviço e no asseio e conserva-
ção dos livros, mandando encadernar as brochuras que
nereçam ser conservadas, propondc á camara a acqui-
sição de obras interessantes ao muflielPiO, e dando-lhe
conta de todas as despezas que houver
excedendo á respectiva verba municipal.
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§ 14. Visitar OS estabelecimentos de instrucção pu-
blica, ou particulares.

§ 15.
Fazer distribuição do expedientes dirigir 05

trabalhos, conceder a palavr3
o ponto da questão e an

estabelecer com clareza
nunciar o resultado das vo-

tações.
§ 16.

Fazer que os vereadores, na discussão, não
ponto principal da questão, guardem o de-

divaguem do	discutam à maneira de dialogo.
coro devido, e não

§ 17.
Convocar as sessões extraordiflarias, por Jus-

to pedido de algum vere
ador, em caso urgente.

is. Irnpàr silencio e advertir a qualquer vereador

que infringir O regimento.§ tO. suspender a sessãO, quando disso houver ne-
cessidade.

§ 20.
Adiar a sessão por alguns dias, quando jul-

gar conveniente, prevenindo oficialmente aos vereado-
res e dando-lhes, na primeira reunião, as razões do adia-
inento.

§ 21.
Conceder licença, com vencimento, no caso

de molestia provada por mais de 30 dias, aos empre-
gados da carnara, e por menor tempo, por qualquer
outra razão.

§ 22.
Suspendei-os pelo mesmo prazo, salvo o recur-

so para a cam ara, sujeitando o seu acto à appr
OV ação da

mesma, e nomeando quem os substitua interinamente.

§ 23.
Nomear inerinamente quaesqUer emprega-

dos quando haja fafleCimento, renuncia, suspensão ou
deniiSsao.Art. 3.° o presidente poderá propôr, discutir e votar,
segundo os arts. 33 e 34 da lei de i de outubro de 

1328.

Excedendo o seu discurso a breves reflexões, convidará
ao vice_presidente para presidir a sessão durante a dis-
cussão e in que tomar parte.

Art. 4.° Não comparecendo o presidente meia hora
depois da marcada, fará as suas vezes o vicepresident0

go	elie fôr presente

	

cedendo-lhe o logar lo que	
.

Art. .° o presidente não consentirá que se dêm
apartes que pertubein o orador.

TITULO II
DOS VERE.DO

	Art.1° Os vereadores	ra de-compare rão nos dias de

sessão no paço da camara
 municipal, antes da lio

TOMO LIV PMITE 1.'
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terrsitiada para principiarém os trabalhos, apresentando-
se com a devida decencia.

Art. 7.° Não poderão eximir-se de trabalho algum
de que pela camara forem encarregados, salvo tendo mo-
tivo justo, que será sujeito á consideração cia carnara.

Darão no mais curto espaçoArt. 8.°	 o de tempo as in-
formações e pareceres de que forem incumbidos.

ArLI 90 Proporão á camara todas as medidas que
julgarem convenientes ao augmento e prosperidad e do
municipiO, e á segurança e bem-estar de seus habitan-
tes ; sendo as propostas ou indicações escriptas, datadas
e assignadas.

Art. iO. Offlciarão ao presidente da camara, sem-
pre que tiverem motivo justo para deixarem de compare-
cer ás sessões, sob pena de multa (lei de 1 de outubro de
1828, art. 28), se faltarem sem motivo justificado.

TITULO III
DÁS COMMTSSOES

Art. 11. Na sessão da posse da camara, ou na pri-
meira que lhe seguir, serão eleitos, ou o presidente no-
meará, por delegação da camara. as commissões, pelas
quaes serão distribuiclos os serviços da administração
municipal, afim de os estudarem e sobre elles darem pa-
recer. Em seguida se fará tambem a eleição dos diversos
empregados municipaeS, podendo ser reeleitos os que es-
tiverem servindo, uma vez que tenham bem cumprido
seus deveres.

Art. 12. Cada com missão será composta de dois ou
tres membros, segundo a affiuencia dos respectivos
serviços.

.krt. 13. Haverá as seguintes com missões:
§ 1 . 0 CommissáO de fazenda ou de contas, abran-

gendo a organisação dos impostos de patente ou alvarás
de licença e dos balanços e orçamento da receita e dos-
peza, o exame dos balancentes do procurador e mais con-
tas da camara e arrecadação de puas rendas.

§ 2.° Commissão de justiça, guarda cia constituição
e das leis, comprehendefldo tudo o que f5r relativo a pro-
cessos judiciaes e materias eleitoraes.

§ 30 Commissão de obras municipaes, comprehen-
dendo caminhos, calçadas, potes, canaes, chafarizes,
arhiamentos, edificios publicos, limites municipaes, es-
tattsttca,agricultura, cominercio, industria e exame dos
relatorios dos fiscaes.

4•0 Commissão de posturas municipaes, especial-
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monte incumbida cio sua execução e reforma, e do servi-
ço dadrninistraÇãO das camaras municiPaes.

§ 5.° Com , s:10 de instrucçãO publica, culto divi-
no, bibtiotheca municipal e escolas.

§ 6.° Comrnissão de salubridade pubica, prisões e
casas cio caridade.

§ 7.° Commissão de redacção, á qual compete:
1. Interpor parecer sobre as materias vencidas em

primeira discussão, para propor a sua approvação, re-
geição ou emenda.ii. Corrigir quaesquer erros, lacunas ou faltas que
se encontrem nas maiorias a discutir e votar-se.

Ofíerecer a redacção de quaesquer ofilcios, re-
presentações ou quaes(lUe r outras dependeficias com as
autoridades do paiz.

§ 5•0 Cornmissão de policia, composta do presidente
e vicepresideflte, á qual compete

i. Manter a ordem o regularidade dos trabalhos da

cama ra.ii superintender os empregados da camara e re-
solver sobre os interesses inunicipaes, todas as vozes ciue
nõo tbr pessivel a au liencia da camara.

Art. i. TreíflCZCS antes da reunião da assembléa
leisiativa provincial, cada uma das seis primeiras com-
1fl1S5õ05 

apresentara \ carnara um relatoriO dos serviços
municipees que Pie terem concernontes, sua execução e
retbrrna. Os relatarias parciaes serão dirigidos á com mis-
são cio redacção, que formulará a exposição que a eu rua-
ra deve levar ao conhecirnetito da mesma assembiéa,
ácerca das necessidades do municipiO.

-	TITULO IV

DI) PESSO.dL DA CÂMARA

Art. 15. A carnara municipal de S. João d'El-Rey
terá os seguintes empregados

§ 1 . 0 Um secretario, vencendo 1:2OOOOO de ordena-
do por anno.§ 2.° Uru procurador, com o ordenado annuai de
l:2OOOOO.

§ 3.° Um porteiro-contin uo com 3OOOOO de ordena-

do por anno. aes na cidade, com ordenado arinual§ 4.° Dois fisc 

	

de 4OOOü() cada um, havendo	as outras IregueziaS
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tambem um fiscal, vencendo cada um 120000 por
anno.§ 5o Dois guardas flscaes na cidade, vencendo cada
um annualtnente 300000.6.' Um arruador, vencendo annualmente 200000.

70 Um medico, subvencionado com 400000 por
anno.§ 8.' Um bibliothecariO, vencendo anflUalfl1et0
&OOOOO.

TITULO V

SOBRE OS DEVERES DOS EMPREGADOS, 
susÁTTRIBUIÇõ2S E SOBRE À

BIBLIOTflECA

Art. 16. Ao secretario incumbe:
§ 1. 0 Ler o expediente nas sessões, lançar os despa-

chos das deliberações da camara, lavrar a acta dos seus
trabalhos no livro para isso destinado e fazer os extractos,
afim de serem publicadospela imprensa.

§ 2. Escripturai' todos os livros pertenCefltes aos
negocies da administração municipal e o de casamentos
acatholicos (decreto n. 3,609 de 19 de abril de 1863),
observando o methodo estabelecido por lei, ou o que
fôr mais corrente e claro, tendo sempre em dia a es-
criptUraçãO.

§ 3.0 Archivar e ter em boa ordem e arranjo todos
os papeis, documentos e livros Pertencentes ao serviço
municipal e expediente da camara, emmassando-os sepa-
radamente, por ordem das materiaS. com  os rotUlOs pre-
cisos para facilitar a busca de qualquer papel.

§ 4. Passar as certidões que lhe forem pedidas ia-
dependente de despacho, e lavrar os alvarás de licença
para os que se mostrarem habilitados Com licefla da ca-
mara e pagamento dos impostos gera e provi[lClaeS.

§ 5.' Ornisar no fim de cada trimestre a folha dos
r• empregados Nad camara que vencerem ordenado, com

as alterações que houverem occorrido, extrahidas dos
assentamentos, para ser presente á camara na primeira
sessao ordinaria de cada trimestre.

§ 6. 1 Fazer prompta e effectiva a correspondencia
da carnara e presidente, lavrar e fazer affixar e publicas
pela imprensa os precisos editaes, escrever e expedir
avisos aos vereadores e supplente (art. 2.' § li e
requisitando, a tempo, do presidente, o que neCeSSarlo
fôr para cumprimento destes deveres, e auxiliando-se do
porteiro.
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§ 7. Representar ao presi
elibedentO ácerca da necessi-

dade do cumprimento das dae5 da camara, quan-

do sejam omissos os outros 
0mpregados ; lembrar-lhe as

rnatoriaS adiadas que devem entrar em clisC555°, quan
do se marcar a ordem do dia, e, em geral prestar-lhe
eoi todas as j for iflaçõ0s e esclarecimentos precisos

ao bom desempenho das tribuiçõe5 do presidente.
§ 8.° Acompaflh	a camara, todas as vezes que ti-

ver elIa de sahir em corporação.
Art. 1 -,. o secretario, além dos emOlUmt05 que

lhe competem pelo regimento de custas judiCiaria5 a
que se refere o decreto n. de 2 de setembro de i871,
cobrará das partes os emolumentos seguintes:

§ 1
. 0 De cada registro de titulo, diploma OU outro

qualquer eseripto publico OU 
partiCU\F exuoPl0 aqUolies

era 	fôr interessada a muniCiPUld	
3O00.

m paSSal, i000.
2.° De cada attestado que
3.	

d contrato que escrever,
De cada termo de 

2000. ou auto que escre-
§	

De qualquer outro termo
ver, i000

§ 50 De alvarás de licença, 1000,
Art. 18. o secreario será substitu	e fóra

id0, durante a
t

sessão, pelo vereador mais	
dos present0s

sdelia, por quem a camari uofn3ar ou, dia não esti-
ver reunida, pelo presideflt0 que, na priuieit'a reunião,
submetteá a nomeaçao á sua appr)Vao.

Art. 19. Todo O 
expedienbo será feito na secretaria,

mas o presidante poderá facilitar ao secretario tazol-o
em sua casa, conforme as cirCUSticta que
rerem.Art. 20. o secretario trabalhará na secretaria das
onze horas da manhã ás duas da tarde.

Art. 21. Ao procurador compete:
§ 1 . 0 Arrecadar as rendas e multas, destinadas 5

despezas da camara.
§ 2.° 

Demandar perante as autoridades competefl
tes a execução das posturas e imposição das penas a seus
contraventores.

3. Defende r OS 
direitos da camara perante as au-

toridades ordiflarias.
§ 4. Fazer os pagamentos ordenado s pela camara

ou peh presidente, nos casos do art. 2.0 § 10.
§ 5.°	

ta e despeza todos os trimes-
Dar conta da recei

tOiO LIV PARTE 1.'
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tres, na primeira sessão de cada um deites, por meio de
relalorio acompanhado do uru balancete instruido com
todos os documentos comprobatorios da clespeza e de
urna tabefla da divida activa e passiva, contendo os no-
mes, profissões e moradas das devedores,

§ 6. Recolher trimestralmente ao cofre da camara
o saldo que em si tiver, demonstrado pelo balancete.

§ 7 0 Apromptar o necessa rio para o serviço do jury,
das eleições e qualificação.

§ 8.° Contratar o theatro municipal, cobrando de
aluguel 1OOOO por noite, séndo isentas somente deste
pagamento as sociedades dramaticas de amadores da ci-
dade (lei provincial n. 3,046 cio 23 de outubro de 1882).

§ 9.° Zelar conjunctamente com o fiscal cio district
o predio municipal, de modo que, de prornpto, se faça mi
os reparos necessarios.

10. Propôr á camara a compra dos objectos no-
cessarios para o theatro, taes como cadeiras, bancos,
vistas e o necessario para iluminação, podendo cobrar,
por isto, mais 10000 dos erupreZariOS, por noite.

§ li. Ter era boa guarda e conservação os curraes
municipaes.§ 12. Fazer guardar e sustentar os animaeS reco-
lhidos nos curraes, ficando responsavul pelos que, por
culpa ou negligencia sua, ou de seus prepostos, deites
desapparecerern.§ t. Cornmurlicar ao presidente cia camara o rece-
bimento de cada um animal, declarando a sua especie,
côr, idade presumida e todos os mais siguaes caracteris-
ticos, o nome do conductor e do dono, se fàr sabido.

§ 14. Comrnunicar ao presidente da camara, findo
o prazo marcado nas posturas, se os animaeS foram ou
não reclamados por seus donos

§ 15. Assistir ás sessões da camara e comparecer á
secretaria ao menos nos dias de sabbado.

§ 16. Dar trimestralmente conta á camara, na pri-
meira sessão de cada trimestre, dos movimentos dos cur-
laos, por meio de relatorios circurnstanciados, nos quaes
declarará o numero dos anirnaes entrados e sahidos, com
todos os detalhes referidos no § 13 deste artigo ; se houve
,infracção das posturas e todas as mais circumstancias de
pessoa, tempo, lagar e testemunhas, e se foram dadas as
providencias das posturas.

Art. 22. O procurador assistirá ás praças de bens
do evento e ás emque a camara fôr interessada.

Art. 23. E prohibido ao procurador utilisar-se dos

serviços dos anirnaes recolhidos aos curraeS, sob as p0-
nas das posturas.

Art. 24. O procurador que deixar de cumprir o dis-
posto nos § 14, 15 e 16 do art. 21, será multado em
i0000, e no dobro se reincidir.

irt. 25. O procurador dará fiança idonea corres-
pondente a um semestre das rendas orçadas para o exer-
cicio vigente ao tempo da nomeação, e dentro da Ires
dias depois desta, ou tres dias depois que assim o reque-
rer qualquer vereador, quando elie esteja servindo sob a
responsabilidade da camara.

Dentro de 30 dias, depois de prestada a fiança, regis-
trará a hypotheca legal de seu fiador, sob pena de ser
cassada a nomeação.Ari. 26. O procurador exercerá as attmibuiçõeS de-
finidas nos § 2. 0 e 30 doart. 21, com procUraçtlo da ca
mara, passada pelo secretario e por eito assignada, e
poderá substabelecel-a em advogados O solicitadores,
com previa approvação cia camada, sempre que esta 50

achar reunida, ou do presidente, em caso contrario.
Art. 27. Em todas as sessões o procurador infor-

mará á camara, por escripto, acerca do estado das de-
mandas em que dIa figurar corno autora ou como ré,
como opponente ou em qualquer outra posição.

Art. 28. Se o procurador, sem motivo justificado e
aceito pela camara, deixar de apresentar o balancete
trimestral (art. 21 § 5.°), será multado em 50000, e no do-
bro, se reincidir ; o balancete será feito pela comrnisSO
de fazenda, e o fiador do procurador será logo intimado
para exhibir o saldo que a commissão verificar, depois
de approvaclo pela camara o seu balancete. A multa será
cobrada, descontando-se logo no ordenado do procura-
dor, e o saldo sel-o-ha do fiador exclusivamente, se elle o
não pagar 24 horas depois do aviso.

Art. 29. o procurador da camora poderá nomear,
sob sua immediata responsabe1idde e approVaç
daqueila, agentes e pi'epostos de sua confiança nos dis-
trictos, para em sua falta arrecadarem os impostos e mul-
tas, sem onus para a camara.

Art. 30. A camara nomeará, para auxiliar o pro-
curador e fiscaes na execução das posturas muniCipaeS,
os guardas-fiscaes que entender necessoriOs, não exce-
dendo o seu numero de 4, e sendo o vencimento diario
dos mesmos de i000.

TOMO LIV PARTE 1.°
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r.
pela advertencia aos que foefl a 

dia sujeit0 ou parti-

cuiarmente ou por meio e 
editaeS.d	 seis em seis

§ o Sahi em correi 0 ao menoS de 

ctiVa o procurador no desempenho de seusmezes.
deveres, dando á camara conta de suas omissões, sob
pena de ficar soiidarjamte responSav pelos damnos

eguirem.que deitas se s Aferir e
 carimbartodos os Peso'

e medidas,

na conformidade do regulamento que baixou com o de-

creto de 11 
de dezembro de iS2, sendo obrigado a per-

correr, todos os anflos, até ao mez de maio, todas as 
p0-

voaõC5 do municiP o,i	ra cumprir e do livro de talão,do
dever.

§ 5.0 Dar conhecimt° extrahido 
dos pesos e medidas que aferir.

§ 6.0 
Prestar conta no principlO de cada sessão or-

7. a Ter 
sob sua guarda e immedjata responsadinaria.

lidae os padrões dos pesos e medidas da camara, que se-
rão conservados no edificio municipal,

	deverão d
Os conhecimentos de que trata o § 5.	

e-

e medidas aferidos.clarar

68—

Art. 31. Ao porteiro, que tambem servirá de conti-
ui), comP

§ I .*. 
Ter sob sua guarda as chaves da casa da

camara.
§ 2.0 

Abrir as prta da casa da camara ás 9 horas
e fecal-a5 quando fiadarm os trabalhos,. as vezes
em que a camara tuacciouar, houver ury o audien

cia, 

das utoridas.
§ 3.0 

Abril-a igualffteQte quando fôr determinado
pelo preside da carnara, para 

q,uaesqUet funCÕe5 Pu-

blicas que possam ter logar no edihcio.
§ . Zelar e conservar,

 com asseio o interior do edi-

ficio, os moveis, e que estejobjectos de.'
 lecoCerVi05 pertefla ã0 e s

centes á camaa.	
am a seu carg.

§ 5.° Assistir	
ollocaQdoas sessões, c se junto da por-

ta, á entrada da sala.§ 6.° Dar ingresso ás partes e espectadores, indi-
cando os assentos que devem occupar.§ 7. Receber as petiõeS e trafl5mjtta5 ao se-

cretario.
§ 8. 0

 Acudir ao toque da campainha, manter, por
meio de respeitosas advertencias, o silen hir

cio e ordem en-

tre os espectadores e partes e fazei-OS sa, quando lhe
fôr ordenado Pelo'§ 9.0 Não dar entrada a pessoas que não estejam de-
centemente vestidas.§ to. Receber diariamente do president e da cama-

ra ordens relativas ao servitO publico.

§ 11. 
Cumprir as ordens da camara, do seu presi

dente e do secretario, no que fàr relativo aos trabaiho5 e
movlment0s da secretaria.rresPofl ceia ociai da cama-

§ 12, Conduzir ara, do presidente e secretario, ao seu destino, dentro da
cidade.§ 13. ApregOa. as arremataes dos impostoS ou
outras quaesquer, feitas perante a camara e fiscaes.

Art 32. O porteiro terá, além do ordenado anflUal,
os seguintes emolumentos:

% 1. 0 Pelos pre g
ões de cada arrematação feita pe-

rante a carnata, t000.
§ 2.° Pelos pregões de cada	

rmataÇao feita	pe-

rante o fiscal, 500 réiS.
Art 33. Aos fiscaeS incumbe
§ 1.0 

Vigiar na observancia das posturas da cama
ra, cada um em seu districto, promovendo sua execução

	

1. O numero uu	-
ii. A materia de que São feitoS.
III. Se foram ou não accrescentados.

§ 8 .6 Dar conta á camara, trimestr s dos seus dis-
mtd1 do es-

tado da sua 
administra das necessida de ar

trictoS, das providencias que haja dado e das que julgar
necessarias a respeito dos diversos ramos do erviç0 mu-

	

§ .o lnspecC	
as obras que se fizere se são feitas

m por admi
n i ci pai.
nistra0 ou por arrematao para observarse os arem
de contorm ade com o que foi ordenado e ra-
tantos cumprem com os seus ajuSteS dando parte á cama

ra de todas 
as alterae5 que neltaS haja, oft da falta de

cumprimento de seus contrato s.	isos arrua-

§ 10.
Demarcar com o arruador os prec

mentos para todos os edificios, quer publicOSi quer par-
ticulares, observando o disposto nas posturas.

§ 11. Verificar se a	
minaçã0	tem a luzpublica

marcada em contrato, se todos os lampeões estão acces°5

e se esse Serviço é feito regUlar1enb0 tornando eeCti
vas as muItas impostampreZb0,pasta

§ 12.
Estar presente ao trabalho da	

o dass ao e	 numeraçã
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asas e dos titulos das ruas, por placas de ferro, feito pelo
empreZafio com quem a camara contratar esse serviço,

em vista da lei provincial n. 2596 de 7 de novembro de

1882. art. 3•0 
§ 2.°

§ 13. Assistir ás sessões da carnara e cumprir em
tudo as suas ordens.

§ j4. Visitar os cemiteriOS e fiscalisar se OS enter-
rarnentoS são feitos de modo a resguardar a saude publi-
ca, e se acham-Se aqueltes convenientemente limpos.

15. Vigiar na observancia das obrigações que lhe
são impostas no codigo de-posturas promovendo sua
execução pela adverte ncia, ou por meio de edital.

§ 16. Visitar açougues, matadouro s e outros esta-
betecirnefltOs que possam interessar á saude publica,
afim de providenciar contra abusos averiguados.

§ 17.
Impôr multas aos infractores das disposições

dó codigo de posturas remettendO immediatameflte ao
procurador da camara os termos de multa, devidamente
Iegalisados

is. Chamar os guardas-fiscae s da camara para os
auxi'iar nas correições e no serviço do respectivo dis-
trictO.

§ 19.
Requisitar das autoridades policiaeS as pra-

ças que julgar precisas para o auxiliar no cumprimento
de seus deveres.

§ 20.
Informar os requerimentos das partes, quan-

do o objecto deite fôr de sua jurisdicção.

§ 21.
Prestar-se ao chamado de pessoas particula-

res, para verificação das estradas, cêrcas, fontes, açudes
e o que mais fôr da sua competencia.

22. Nomear peritos para qualquer exame que fôr
•	preciso.

§ 23.
Providenciar em ordem para que os predios

que ameaçarem ruma, 	ou cêrcas que damnifiqUem ao pu-
blico, sejam promptiuflente demolidos OU reedificados.

§ 24.
Embargar a construcção de qualquer obra,

•	quando a construcçãO e gosto da edificação não estiver
de conformidade com o padrão da camara e disposições
do codigo de posturas.

§ 25.
Executar fielmente as ordens da camara e de

seu presidente.
Art. 34. Os fisco es das freguezias fóra da cidade te

rão os mesmos deveres e attribuiçõeS, no que lhes fôr
appiicavel.

Art. 35. As correições serão feitas na forma pres-
cripta nas posturas. Os autos de infracção serão escriPtoS

.N.I.	
11

'elo fiscal e assinados com as testemunhas preSefl

aaeS.
A	

fiscal que, sem motiVP justificado e

	

rt. 36.	O
i cmto pela camara, deixar de fazer	

rreiçã0 no tempo

jevlílO, ou de apreseUta r o relatoriO prescriPto pelo §

,to art 33 Será,	multado em 20000.
Por qualquer outra falta que fàr julgada grave pela

mara, ou continuada, será multado na quantia de
ca10000 a 30000, que descontar-se,

de seu ordenado

no trimestre. Os fiscaes terão 20 pelasArt. 37. multas que im-

puzerem e forem arrecadada s, e perceberão por cada ter-
mo e multa por infracção de posturas que lavra-

rem, 1000.
Art. 38. Aos grua	

hora compete

§ 1 .0 Percorrer á toda hora cio dia até á hora de re-
colher o districtO a sol' vigido af

im de que se-

jam punidos os infractore s do codigo de posturas.i
§ e.° Auxiliar ar . cal em qualquer diligencia,

cumpriras ordens do presidente da camara, fiscalisar
e administrar qualquer obra a seu cargo.

3. 0 CommUflicar logo ao respectivo fiscal qual-
quer infracção, afim de que seja elia punida.

Art. 39. Das multas que forem impostas p10 fiscal,
por denuncia do guarda-fiscal, a este caberá metade da
porcentagem daqUelte.Art. 0. O armador será mestre carpiflteir0-a lii-
tecto, compete-lhe

1.' Dar, com assiste
do fiscal e do procura-

dor, e á vista de licença da camara, os arruamentos dos

edificios ubliCO5 
ou particulares que se edificarem ou

reel i ficorem, tocanlo-se	
na frente.

	

§ 2.	Avi	
alqusar aos fiscaes sobre quer

edificio que

se esteja edificando ou reedificando
 tocando-se-lhe na

frente. sem arruamento ou com infracção das posturas e
deste regimento.§ 30 Indicar igualmente aos fiscaeS os edificiOS
que, por ignorando dos mestres ou mão estado dos ma-
teriaeS, possam amea(ar itnrnineflte ruma, durante ou

logo depois da
§ 40 

Examinar qualquer obra de carpinteiro ou ar-
chitectUra que pela camara lhe fôr mandada examinar e
dar seu parecer por escriPto.

TOMO LIV PARTE 
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Mt. 41. O arruador, além d seu ordenado, percO-

	

berá por ca	 qual
a metro de terreno alinhado, 500 ré}s.

d
Art. 4?. O 

0 ic0, que aceitar o partido da camara,

sigflráP.0rt0 elta um	termo de contrato, pelo

se sidir dentro da cidade OU seus limites.
visitando-os nas prisões

2.° Curar os preSoS	
do

1 . 0 Re 

	

mUnic piO.	gratuitamente para as pessoa
§ 30 Receitar s mdi-entes, que o procurarem para este fim em sua casa, in-

o ás daqUeilas que o não puderem procurar. uma vez
que morem dentro de uma legUa contada do logar onde
estiver situada a casa da camara.

§ 
4•0 

Fazer todos os corpos de delicIo, exames de

sanidade e outros quae Squer que forem ordenados pelas
autoridades poliCiaes ou crimlnaes,,a bem da admiD
tração da justiça.

	

5.°	ar todas as j
frmaç0es relativas á saudetia

publica e que estiverem ao seu lcaflÇe, quando pela ca-
mara forem consultados.

Art. 43. incumbe	mais

1.° 
Apresentar trimeStraufibnt, na primeira ses-

são ao cada trimestre,	
circum maPPmStanc0 dos

curativos feitos, doentes em tratamento, mo
	occorri
lestias de que

são tratados, e falteCi1ntos que houverem
	clo

durante o trimestre.2. proceder á	cifl aÇã0, na casa da camara ou
no logar por elia marcado, em dia e hora previamen
determin05, precedendo editaes. lavrados pelo secre-
tario e por etia s

signados, e oito dias depois reconhecer
a qualidade das pustulas e extrahir o pus, na fórina das

posturas . as tri
§ 3.° 

Enviar á camara mapPmestraes dos vac-
cinados, contendo seus nomes, os de seus pais, tutores
ou amos, se forem filhosfamilias, menores ou servos, e
as observações que julgar conven ntescea dos pro-
gressoS da vaccinao e seus resultados ho municiPlo.

Art. 44. 
Ao bjbliothecarbo incumbe que§ unico. Cumprir fielmente os deveres	

lhe são

traçados pelo codio de posturas.
Art. 5. A biliOth	

municiPai será estabelecida
da camara. de scieflcias, artes,

Compor_Se_ha de livros	
litteratuna secretaria

ra e legislação actualmente existentes; dos que forem
remeltidoS

 à camaa pelo governo ou outras autoridades;

dos que lhe forem doados e dos que a camnara c

	

SOU	amento.
omprar,

	

quando para isso haja verba no	
orç

Art. 46. 
No centro da sala da bbliothb0ca haverá

uma mesa sucienteefhe espaçosa para 
05

com cadeiras cru redor.Sobre a mesa estará um exemplar do
 catalogo, pa-

pel, pcnflO 
e tinta para os consultantes que quizerem

tornar apontamentos, e os jornaes do dia, se a caruara

MI. 47. Nenhum	 Ultanbc	livros das es-
os tiver.	 cons

	

tantOs, mas pedit-0S4 ao bibli	
tirará

otu1e0o.
TITULO VI

015poslçÕES C0MINS .OS EIPREGDO DX
Art. 4S. São coriSider05 funcCi0rbos da camara

o preside0tC os vereadores, o uedicO do

	

parti, 	e empre-

Os empre° são todos da confiafl' da carnara egados os demais.

demissutS ad yiutUmOs coutt'atos do medico cio partido são rescinchiis

á vontada sua OU ria carnar	 siar á

Art.	Os empre'°	
são obrigados a pre

arnUra, S 
00135)e5 a° presidente e uns aos outros

LodOS 
as iofOrla s e esetare roentOs (1U0 forem exi-

gidos ou rec1i ados, ou que lhes parecerem preCisO5
indepenclee de ordom ou roquisi60, para o bom e re-

gular ancLimt0 dos	 nonegOciOS.
Mi. 5. QUafl0 lhes occ'm duvidas

	cuifl-

prirnentO de suas obriO°' dtuiir50a0 ao presidefh0oor meio de oi° ou á carnara, quando

Art. 51.  

e prejUizo5
reunida.	São respOSaYeis pelos damflOS
causados por sua ignOrnrua culpa 

OU negUgen
Mi. . No impedimento de qual[IUer	ente ao

empregado,

o que o substituir perceh0 a quantia correspond
tempO em relação ao ordenado.

Art. 53 
Nenhum 0pregad0 entrará em exercici0

sem que tenha prestado juramentO. tirado o
t it ulo e pago

os respectivos direitos. TITULO VII
DA. SESS° D,,POSSE DÁ

Ari.	
No dia7 de janeiro de cada quatri0flm° ás

9 horas da manhã, re.un'ir5e° no paço da camara os

TOLO Liv PÀUITE 
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vereadores para dar posse á nova camara. Apresentando-
se os novos vereadores, serão recebidos por dois mem-
bros da camara á porta da saia eacompanhados até á
mesa, ao lado direito do presidente. Este, pondo-se cio pé
com todos os vereadores e espectadores, ao entrar claquel-
les, os fará prestar aos Santos Evangelhos o seguinte ju-
ramento : - Juro aos Santos Evanjelhos desempnhar as fanc-
ções de vereador desta cidade de S. João d'E1-Rei, de prover,
quanto em mira couber, os meis de sustentar a felicidade publica
eprornocer os melhoramentos deste município. Profericlas es-
tas palavras pelo vereador mais velho dos presentes,
cada um dos outros porá por sua vez a mão sobre o livro
sagrado e dirá : - Assim o juro.

ArI..55. Deferido o juramento, o presidente farú
sentar á sua direita os novos vereadores, tendo junto a si
o mais velho destes que presente se achar. O secretario
lavrará o termo de juramento no livro para isso destina-
do e o apresentará ao presidente e vereadores velhos e
novos; aquelies assignarão de rubrica e estes os nomes
por extenso.

Art. 56. Findo assim o acto do juramento. o presi-
dente da camara transacta lerá um reltorio da sua
administração. Terminada a leitura, o vereador mais
velho dos novos presentes agradecerá, nos termos (IUO
julgar convenientes, os serviços feitos pela sua predes-
cessora, e lavrada e assgnada a acta por todos os verea-
dores, o presidente dirá : Á nora carnara da cidade de S.
João d'El-Reij está na poese de suas funcções. E, levantando-se,
offerecerá a cadeira da presidencia ao vereador mais ve-
lho que presente estiver, e cujo primeiro assento tomará.
Então o novo presidente nomeará uma commissão de ires
membros para acompanhar até á porta da sala o presi-
dente e ex-vereadores, que d'ahi a cortejarão ao re-
tirar-se.

Art. 57. Tomando então a nova carnara os seus lo-
gares, opresidente declarará que vai proceder á eleição
do presidente effectivo da mesma camara para o primei-
ro anno, e convidará os vereadores a votarem por escri-
pio em um nome e, recebidas por elle as respectivas ce-
dulas, apuradas as mesmas e declarado pelo secretario
o resultado da eleição, o presidente interino proclamará
eleito o vereador mais votado e, levantando-se, o convi-
dará a oceupar a cadeira da presidencia.

Art. 58. Occupada a presidenciapelo vereador
eleito, declarará este que vai proceder á eleição do vice-
presidente para o primeiro anno e, convidando os verea-

F.N.I.	 —75-

dores a votar por escripto em um nome,receberá as res-
pectivas cedulaS, apurando-as; veriãcado o resultado da
eleição, proclamara vire-presidente eleito para o pri-
meiro anno o vereador mais votado-

Art. 59. O presidente dará para ordem do dia se-
guinte a nomeação das commissõeS e levantará a sOS50.

Ari. GO. Se dos velhos vereadores não comparecer
sónumero sufficieflte para haver sessão, ou	comparecer

um, o juramento e posse serão dados sómente pelo pre-
sidente. A deputação de tres membros será substituida
pelo secretario.

Art. 61. Se dos novos vereadores não se apresentar
senão um, este será juramento e empossado, e con-
vocará a camara para deferir juramento aos que faltarem.
As palavras formaeS do art. 56 serão substituidas por

estas : - O Sr. cercador F. está de posse de suas funcÇões.

Art. 62. No dia 7 de janeiro de cada anno do qua-
trienniO será convocada a camara para se proceder á
eleição do presidente e vicepresident0, que têm de ser-
vir no respectivo anno, e a essa eleição se procederá na
forma determinada pela lei.

TITULO VIII
DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E ETRÀORD1NAId

Art. 63. Nos dias marcados para as SeSSÕeS, ás Onze
horas da manhã, no paço da camara municipal, reuni-

umedos os vereaoreS em nro de Cinco ou mais, o pre-
sidente e na sua falta, o vice-presidente ou vereador que
a este deva substituir por lei, sentado na cadeira da pre-
sidenCia, tendo á sua esquerda o secretario e de ambos
os lados os vcreadores, sentados sem djstincção nem pre-
cedencia, abrirá a sessão dizendo : - 

Abre-se a sessão.

Ari. 64. 
Se, porém, passada uma hora da determi-

nada para a abertura da sessão, não comparecerem verea-
dores em uumero suificiente para que dia tenha logar,
o presidente dirá: - 

Não ha sessão por falta de numero ; e

disso mandará lavrar termo no livro das actas, que as-
signará com os vereadores presentes e com elies se
retirará.

Art. 65. 
Aberta a sessão, o secretario lerá a acta da

antecedente, lavrada no livro, a qual o presidente dará
por approvada, se nenhuma reclamação houver. Appr°-
vada a acta, será logo assignada pela camara.

Art. 66. As actas conterão o resultado das delibe

TOMO LIV PARTE 
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F rações da camara, não motivada a declaração dos votos
na tórma do art. 35 da lei, e resumidarnente todos os pa

m [idos em sessão e o destino que tiveram
peisqUe fore 

ArL. 67. As actas serão escriptaS pelo secretario.(
assignadas, depois de approvadas, pelo presidente e mai
vereadores, ainda que alguns destes não tenham assiS
tido á sessão á que a acta se refere.

Art. 68. Seguir-Se-lia a leitura do expediente, CC

meçando pelos oflicios dos vereadores ausentes que tivE
rena mandado suas escusas. Os que faltarem, sem motiVE
serão logo multados em 4000 para os cofres da carnal
e o secretario carregara a multa em receita, commufl
cando-o ao procurador. Em seguida, serão lidas as 01

tariasdo governo, oflicios das autoridades, requerimen
• Los e representaçõeS e, á medida que forem lidos, o pc

sidente lhes irá dando o destino conveniente . Se algu
• vereador indicar outro destino e o presidente não se cor

formar, consultará á camara. Finalmente serão lido`
indicações, requerimeflto s e pareceres

projectos e• commisSões, que se acharem sobre a mesa, e, á medi(
que forem lidas. serão logo discutidos e votados os qn

• devam ser, ou ficarão sobre a mesa para a ordem do d
seguinte.

Art. 69. Urna hora depiSde começada a sessão se
entrará na materiO da ordem do dia, ou antes dessa hora,
si se achar sgotado o expediene . Às indicações, reque-
rimentos e pareceres, que se não puderem expedir até a
essa hora, ficarão para ser lidos na sessão seguinte, sal-
vo si, esgotada a ordem do dia, algum vereador propuzer
e a camara annulr, som discussão, que se continue a tra-
tardas diversas mteria5 sujeitas à camara, até se preen-

• cher as quatro horas de sessão. Coril tudo, a hora do ex-
• pediente poderá ser prorogada se este contiver peças cuja

leitura o presidente julgue indispensavel, annuindo a ca-
mara, ou dependente de discussão.

krt. 70. Na primeira sessão, depois da posse, lida
a acta, proceder_5a si alguni veruador o requerer e
a camara julgar convéflieflte, á nomeação das com-
missões.Art. 71. Fará parte da ordem do dia e preferirá a
qualquer materia a arrematação das rendas da cam ara
ou qualquer outra praça, a que se tenha de proceder.

Art. 72. À ordem do dia dos trabalhos da camara se
dividirá em quatro partes, a saber- 1.' Leitura do expe-

diente e sua distribuição.	
2.' Apresentação dos pareceres de

j	çommSSÔ5. —3.' 
Leitura das mcrtericls que se aclio.rern sobre a

mesa e respeCti1 discUSõe5. _4
• a preSefltaÇâ0 de reqnrime

tos, propostas e indicações.
Art. 73. Apresentada

jdica simplest nte ou fundamen-
tada pelo autor uma nção ou proposta, s seu parecer,

erá cita dis-

tribuidla á respectiva commissão para, com o
entrar em discussãu e ser votada sessão seguinte.

A	
74. Os pareceres de commissão, udos pelo re-

rt.lator, ficarão sobre a mesa pala segunda leitura centra-
rem em discussáO immediatam t	-

Art. 5. E' licitO a qualquer vereador proPôr que
os pareceres apresentados e as materias offerecidas fiquem
adiados para serem assim o determine
a carnara, ou que voltem 5 cornrnissoes 

competentes, para

recousid05, tndO-5C emViSta as e ircurnstancias que

assim o aconselhe["-Art. 76. k ordem do dia só pode ser interrompida

O U 
alterada por causa de urgenci, de adiament

o ou pre-

ferencia, a requeriment0 de algum vereador.
Art. 77. Urgente, para se interromper a ordem do

dia, só se deve	 i0nsidec	
negocia cuja decisão se torne

ineifiCaz Si 
se deixasse de tratar mmediatamete ou que,

pelo menos, CIO	 á	Tnão tratar resultaria inconveniente. O
vereador que quizer requerer urgencia,

 dirá - nh0

neyOCiO urijente. E 
apresentará por escriplo a sua moção,

que será
justificada, brevemente e decidida pela ca-

Se fôr approvada ir o negocio á commissão resPe-mara.
ctiva, salvo a jitaçã0 do art	

suspendendo o presi-
dente a sessão até que a commissão tenha redigido o

 seu

arecer.
Se, porém, a com 

fflhSS0 
não o puder dar nessa ses-p

são, o com muni rã ao presidentei que continuará neUa,
ficando o negocio adiado para a primeira.

Art. 78. O 
adiamento poderá ser propoSL0 seja qual

fôr o estado em que se achar a discussão; não é licito,
porém. interromper, para o propôC, o vereador que es-
tiver falando. Não o pôde ser indefinid

o ; a moção, que o

•	propUzer, marcará o prazo.
Decretada

 e sendo approvada, o negocio ficará adia-

/ do para ser novamente posto em discussão logo que fim-

dar o prazo do adiamento.
ArI. 9. A 

moção de preferencia só terá lagar antes

•	
da maioria que se quizer preta

de começar a discussão
-
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rir. Será justiftcada brevemente e decidida sem dis-
cussão.Art. 80. Fóra dos casos de urgefleia, nenhuma ma-
teria poderá ser posta em discussão sem que tenha sido
dada para a ordem do dia e sem que preceda parecer si
bre elia, dado pela respectiva cornmiSsãO, salvo dispen-
sando-O a camara quando o negocio seja tão simples que
jio se torne necessario o parecer.
- Não se consideram, porém, simples para esse effeito
as propostas, requerimentos ou indicações relativos ás
matarias pertencentes á cotflmiSSão de fazenda, OU que
tenham por fim alteração de ordenado dos empregados,
pagamento de qualquer despeza ou utorisação para
elia, onstrUcÇão de qualquer obra no todo ou em parte,
ácústa do cofre municipal; criação, diminuiçã o ou
augmento de impostos municïpaes que tenha d p ser
proposto aos poderes competentes, demissão de empre-
gados.Art. Si. Os negocioS serão encaminhados ás com-
missões pelo presidente ; e, cru caso de duvida qual dei-
las dará parecer, a carnara decidirá, sobre consulta do
presidente ou indicação de qualquer vereador.

Art. 82. Nos casos de urgencia, se não estiver pre-
sente a commissão a quem incumbe dar parecer sobre a
materia considerada urgente, irá esta á que estiver me-
nos atarefada na occaslão.

Art. 83. Salvos os casos de urgenCia e de preferen-
cia, nenhuma deliberação será tomada sem que a mate-
ria sujeita tenha sido posta em discussão.

Art. 84. Qualquer dos vereadores e presidente póde
propôr e discutir o que lhe parecer conveniente ao de-
sernpenho de suas attribuições.

As propostas, e, em geral, qualquer moção, serão
por escripto, datadas e assignadas por seus autores e por
eles lidas, quando não queiram apresentai-as á mesa

; para o serem pelo secretario.
Art. S .S. 

As emendas, os additivOs e os substitutivos
serão postos em discussão juntamente com o projecto
principal.

Art. 86. Nenhum vereador poderá falar sem ter obti-
do a palavra. Esta será dada pela ordem da. inscripçãO.
dos oradores, quando mais de um a tenha pedido, e ai-
ternadamente, de modo que comece a falar uru contra e
outro a favor e assim por diante.

-	Para que isto se observe, o vereador que se nscre-
i-	ver declarará se pretende falar contra ou a favor. O pedido
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ela palavra para responder dá Preferencia ao orador , que
tiver falado primeiro sobre o que se lhe seguir na or-
dem da inscripção.

Art. 87. A todo o vereador é permittido explicar ai-
urna expressão que não tiver sido tomada no seu verda-
eiro sentido, ou produzir algum fa cto desconhecido á

carnara, o qual venha ao caso da discussão; com tudo,
não poderá exceder os limites da explicação OU da pro-
ducção do facto, a arbitriO do presidente, corri recurso
para a camara.Art. 88. No principio de qualquer discussão P ode-
se pedir a palavra pela ordem, para propôr o melhor me -
thoclo de dirigil-a.o mesmo é permittido no fim deila, para propôr o
melhor methoílo de votação.Art. 89. Sempre que se apresentar mais de uma
proposta sobre o mesmo objecto, haverá deliberação
preliminar sobre qual será a preferidas para regular a
discussão.Ente nder_se-hão regeitadas as propostas preteridas.
Sobre esta preferencia não se admittiró discussão que
exceda de um discurso a favor de cada proprosta em
questão.Art. 90. Cada vereador não poderá falar mais de
duas vezes sobre a mataria em discussão, nem mais de
uma para explicação pela ordem ou sobre adiamento ou
preferencia.Art. 91. Os vereadores falarão de pé, ou sentados,
havendo motivo e com permissão da camara.

Art. 92. Finda a discussão, se nenhum vereador
quizer falar pro ou contra, será a mataria sujeita posta a
votos, dizendo o presidente : - Não havendo mais quem
fale, dou a discussão por encerrada e vou snjeitar a ma-
teria a vodos. ))Não pedindo algum vereador a palavra, o presidente
dirá: - Os senhores que são de parecer que.... que*-
rani levantar-se ; ou - Os senhores que approvam quei-
ram levantar-se.

Art. 93. Votarão todos os vereadores presentes, vo
o seu

-
tando por ultimo o presidente que com voto de qua-
lidade decidirá os empates, ainda que estes resultem de
seu primeiro voto. O que a maioria decidir se tomará
como resolução.

Art. 94. Por duas maneiras se pôde votar:
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1.'
Pelo acto symb0lic0 convenciOfla 0 POIOS ve-

readdreS.
2.' por escrutlfli° secreto.Art. 95. Todas as votaçoes far-se-hãO pelo primeiro

rúodo, ecept0 as eleições, que se farão pelo segundo, em
cèdulaescrtpta pelo votante, contendo o nome do votado.

ArI. 96. Nas votaçoes prevalecerá a maioria relati-

va de votos.Art. 97. Nenhum vereador presente póde escusar-
se de dar seu voto, excepto no caso do art. 38 da lei.

ArI. 98. Quando a rnateria sobre que deva recahir
cornPUz de duas ou mais

a votação se

	

	
proposições dis-

l modo independentes que, se forem conver-
inctas e de tatidas em resolução, pôsSam vigorar es er executadas cada
uma de per si, votar-se-ha separadamente sobre cada
urna delias.	 jecto emenArt. 99. Para pôr a votos um prodado,
o presidente declarará que o vai pôr a votos, salvas as

em	 -
endas- Se passar o projecto, sujeitará a votos as ernen-

das a elie feitas.Na votação das mesmas terão prioridade as suppreS
sivas, e quando se tratar de despezas, primeiro se porá a
votos as mais restrictivas.MI. 100. Os substitutivos serão votados primeiro
que os projectos primitivosi e os additivos depois, em
separado. as e

Art. 101. 
Quando, pela diversidade das emend

additivos, se offereCer difliculdade em dirigir a votação,
como nos antecedentes artigOS, o presidente pode ri re-
duzir a questõeS simples toda a materia sobre que se te-
nha de votar e afará sempre que algum vereador o reque-
rer e á camara convir.Contra a redacção de cada urna destas questões não

pode-
rã qualquer vereador reclamar e, se o presidente
concorda r, a camara decidirá.

Art. 102. A 
nenhum vereador é licito falar contra o

. vencido, nem protestar contra as deliberações da maio-
ria, podendo sórnente fazer inserir na acta da mesma ses-
são ou da seguinte a declaração de seu voto, mas sem

r
Art. 103. Nenhuma proposta regeitada poderá ser

reproduzida senão passadas quatro sessões ordiflaria5,-
• pois dãqUella em que se der a rejeição.ais de quatro

Art. 104. 
As sessões não durarão m 

horas. Com tudo, a hora	intérromPerá a votação das
materlaS, cuja discussão ficar encerrada.

o	
o tomará todas as notas, afim de redigir a

secretari
acta, que será lida e approvad a na sessãO segUi1t0.

MI.	dm	 d
i0. Antes de levantar-se a sessão, o presidente

designará a ore do dia seguinte.Art. 106. Quando o presidente tiver e apresentar
qualquer indicação e tiver necessidade de discUta, dei-
xará a cadeira ao vice -presidente e voltará a Seu lagar
logo que seja votada a sua proposta. d

MI. 107. Ase5Sões serão celebraas secÇetamt0,

todasa5 vezestqu	 approvado por doso reclamar o interesse publiC0 ou a

requerimento de qualquer vereador, i
terços dos vereadores presentes.

TITULO IX
DA POLICI.k DAS SESSOES

Art. 108.Durante as sessões nenhum vereador PO-
derá chamar á mesa pessoa alguma, a não ser os empre-
gados para o serviço.	na seSArt. 109. o vereador que	

não guar-

dar a atteflção e o decoro devidos, será advertido pelo
presidente com a formula	 presidente O no-ttençã0

Se esta advertenc	não bastar, o
meará, dizendo : - Sr. F., attenV0 ! Se não fõr obedecid0,
fará sahir da sala o desobediente, consultando primeira-
mente os outros

 vereadores, sem discussão, e dizendo

- O Sr. F. deL'e reirar' 
Se o vereador não quiZer se su-

jeitar, o presidente levantará a SCSS0. Neste caso a cama-
ra, na sessão seguinte, delberarâ se o vereador deve ou
não ser admittid0, e, resolvendo pela negativa, chamar-
se-ha o imrnedt0 em to

vos, salvo áquelte o recurso para
a assembida proViQCial se estiver fnncci0nao, ou, no
caso contrario, para o presidenbo da roV1ncia.Art. itO. Nenhum vereador pode ser interrompido
quando estiver falando.São, com tudo, admittid05 apartes, sendo breves,
moderados e tendeflte s a esclarece r a diussão, a arbitriosc
do presidente. Fóra deste caso, o presidente advertirá o
interruptor com a formula - 

Ordem! simplesmente; no-

minalmente - Ordem, Sr. F. 1 - 
na reincidena.

Na terceira vez o presidentO o mandará catar, dizen-
CIO —0 Sr. F. nO Pôde'

dor.o ora. Se, não
Obstante, continuar, o presidente procederá como no ar-
tigo antecedente, fazendo-0 sahir da sala.

Art. ti. 
Se algum vereador quizer falar seinque
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tenha obtido a palavra o 
p

nte, se insist
residente o chamará á ordem

simpleSmb0, ou nominalmeir; e, não sendo
obedecido, d	

:—O Sr. F. não tem apa1a'ra. Se, não obstan-
te, cofltjflU, será obrigado a sabir da saia, proced00 o

	e

presidente como no art. 109.
Art. 112. Do mesmO modo o presidente retirará a

palavra ao vereador que, dgand o da questão OU tra-
iva

zendo para ella materia nova e estranha, não quiZe 
SU-

jeitar-Se ás observações, depois deste lhe apontar o objecto
que se discute.

Ãrt. 113. Se o presidente deixar de cumprir 05ar-
tigos antecedentes . qual 	vereador poderá reqU0r.r

que o faça; e, havendo	
ro duvida soe a decisão do presl-

dente, a camara decidirá.
Art. 114. 

Se o presidente fôr o perturb0r da or-
dem, qualquer vereador lh'o observará, dizendo

	O Sr.: - 

prdent	 Pode ráeP	estar fór d or:13Ïn. 5-, com esta admoes-

taça,) se não contiver, o vereador derá appellar para a
cam:lr. am de que decida da violação, sem qu prece-
da 1. assãO• Então deixará o presi€leIile a caLleir, que
será occupada pelo vicepreSide0te ou seu immedlt e

á decisão da camra ou dei
a camara decidirá. Se o president0 SO não quizer sujeitar

axar a cadei haver5 ha por
finda a sessão e o secretario menci

ra,onara o occorrtdo

na acta.Art. 115. A sessões serão publicas. Haverá na sala
assentos para os espectadores que se apresentarem desar
rnados.Estes guardarão silencio e não darão o mais levo
signat de approvação ou desapprova0. Se o contrario
fizerem, serão admoestados pelo porteiro; não obedeceq-
do á admoestação, o porteiro o comnUflh0ará ao presi-
sidente, que mandará lêr este artigo e admoestará ao
infractor.Não sendo obededido, fal-o-ha sahir da sala; e, se o

ctor
 não quizer retirar-se, será preso e remet1d

0 a
infra, autoridade competente, com o auto de desobedienc que
o secretario lavrará.Art. 116. O presidente poderá requiZitar força ar-em-
mada e deita fazer uso com annuenCia da -amara

e ma	

,
pregar todos os meios dnter a liberdade da tribuna,
a segurança dos vereadores e a ordem das sessões, n-°
só dentro da sala respectiva, como nas outras da casa
camara e em suas imediações.

L N. t.	
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TITULO X
DO ARciuvo DA CAMAR.

Art. 117. O arcilivO da camara municipal compre

henderá§ .° Os papeis ofHciaes dirigidOs á	
por

pessoa de fára deita.
§ 2.° 

Os papeis feitos pela camara, SeUS funCCi0fl
rios e e rnpregados, tendentes á admifliSt0 mufliCiP

3. Os livros da esc,	
da camara e os

que,por disposições de leis ou regUlamentos geraes ou
ci3e5 

devam ser guardados flO seu archivo.
provifl 

Art. liS. 
O archivO será conservado em estantes

fechadas, onde o secretario guardará os papeis, distin-
guindo-Os nas classes dos paragraphos 

do
ortarias dos o

artigo ao tece-

dente, e em subCtasse5, separando as portarias
,	

aços memorlas, f0tcitOcios 0present coes, etc.; pare-

ceres de commissões
e dos offlcios e relatOrios (los fu000iO-

narios e mpregado5; e os livros, pela ordem de suas

.	 iptura
Art. 119. Os livros de 

05 rçao da carnara se-materias

rão os seguintesi.° Livro dos assentamentos dos mpregad05 que ven-
cerein ordenado.2.° Livro de registro de posturas.

30 Livro de registro da lei do 1 de outubro de 1828 e

de todos os artigos das que se forem Publicando
que dis-

serefli respe ito á camara.
4.° Livro de registro de posturas 

oCiOS e mais cor-

e.	responden	
ocial, expedida pela camara.	mais

•a Livro do registro das portarias,
orncios e

correSP0fl° oficial, expedida pela caifiara.

6.0 Livro de	tregisro das cartas de
7•0 Livro de registro de ttutOS de 0mpregados.
S.° Livro de registro geral.	dos seus funcciO-
9•0 Livro dos juramefltos cia camara,

nrios e empregados.10. Livro dos urarnefltos das autoridades que os
prestam perante a camara. tii. Livro dos juramentos dos nauraii505.

12. Livro das 0claraçõe5 feitas pelos estratiglrose

que se quiv.erefli naturOii5a
13. Livro da receita e despeza da camara.

rrent°5 e caix
14. Livro das contas co	

a.
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15. Livro dos proprioS ItUfliCipaes e de registro dasI' rendas da camara.
16, Livro dos tombos dos bens da carnara.
17. Livro dos talões.
iS. Livro do continuo.
19.Livro do protocoilo da entrada e sahida dos pa-

peis que, sendo recebidos pela carriara, sejam por efla
despachados, para serem entregues ás partes.

20. Livro dos contratos celebrados pela camara.
21. Livro das actas.
Além destes, contará o archivo o livro de registro

dos casamentos acatholicos e qualiacações de jurados e
da guarda nacional.

Tambem pertencerão ao archivo as urnas, tanto do
urY como das mesas eleitoraes e de qualificações.

Art. 120. Nos livros dos registros o secretario tran-
screverá ipis verbis os papeis que tenham de ser registra-
dose, finda a Lranscripção, os conferirá e, achando-os
conformes, assim o deutarará e, datando, os assignará.

Art. 121. Nos livros dos juramentos serão estes la-
vrados na fôrma do estylo, rubricados pela cama rã ou
pelo presidente que os deferir e assgnados pelos que os
prestarem. Nos dos juramentos dos naturalisados, o se-
cretario declarará se o individuo naturalisado é casado
ou solteiro, se com brazileira ou estrangeira, se tem fi-
lhos, quantos, de que sexo, idade, religião, estado, natu-
ralidade e terra desta.

Art. 122. No livro das declarações de estrangeiros,
lavrará o secretario, por termo, a d filho do cidadão na-
turalisado, antes da naturalisaciio de seu pai, e menor
de 21 annnos, que ciuizer obter carta de naturali-
sação.

Consiste esta declaração em que o declarante quer
ser cidadão brazileiro, e será p)r elie assi-nada.

Art. 12. No livro da receita e despoza serão fiel-
mente copiados os balancetes trimensaes do procurador -

Ari. 124. No de contas correntes serão escriptura-
das as que se abrirem com todos os devedores da cama-
ra e recebedores de dinheiros mnunieipaes. Nefle haverá
tambern um titulo de caixa, escripturado pelos methodos
mercantis usuaes, e sempre com a maxima claresa e
limpeza.

Art. 125. No dos proprios nacionaes, municipaes e
dos registros das rendas, serão aquelies inventariados
com todas as qualidades caracteristicas, para bem os dis-
tinguir, e se tarão as precisas referencias no livro de

tombo, de onde cites constem, e, mais, se assentarão as
rendas com que fôr dotada a camara, classificando- as por

sua natureza.
TITULO XI

DÀ CORRESPONDENCIX OFF1C1.L

Art. 126. As deliberações da camara que se dirigi-
rem á assembléa. provincial ou sejam propostas, creação,
revogação ou alteração de uma lei peculiar, estabeleci
mento de uma nova obrigação para o tnuniciPiO, com o
nome de postura, ou qualquer objecto de sua compe-
tencia, ou sejam representações ás autoridades superio-
res, serão assignados por todos os vereadores presentes
em sessão e durante eUa, e dirigida com olcio ao pre-
sidente da proviflCia para lhes,dar o conveniente
destino.

Art. 127. A. correspondencia com o presidente da
provinCia e com as autoridades judiciarias e policiaes do
termo e da comarca, de juizes rnuniciPaeS, delegados e
subdelegados para cima, será assignada por todos os
vereadores presentes; e bem assim as felicitações a quem
a camara deliberar dirigil-as.

Art. 128. As deliberações da camara, que tiverem
por objecto ordenar o cumprimento ds posturas e das
leis, cuja execução esteja a seu cargo e ás ordens do pre-
sidente, serão expedidas por portarias assignadas por
este e pelo secretario, se forem dirigidas aos empregados
da camara, e por oflicios, se forem a outras pessoas.

Art. 129. Nenhum oflicio, que tenha de ser assigna-
do pela camara, será expedido sem que tenha sido redi-
gido pela commiSSão de redacção, que apresentará, sem
fórma de parecer, o projecto de redacção, para ser por
elta discutido e votado.Art. 130. As tabeltas demonstrativas e mais peças
que acompanharem os balanços e orçamentos de receita
e despeza da camara, serão assignados sómente pelo
presidente e secretario.

Art. 131. Não é permittido a vereador algum as-
; signar-se vencido na correspondenCa da camara, nem

fazer qualquer outra declaração antes ou em seguida á
sua assiguatura, devendo reservar para a acta a decla-
ração do seu voto.

a.	MI. 132. Os despachos da camara ou do presidente
serão lançados na propria petição onde melhor convier.
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TITULO XII

r 

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 133. Os vereadores não podem ausentar-se do
municipiO por mais de 15 dias, sem licença da camara;
e, quando esta não esteja reunida ou seja urgente a par-

1 tida, ou neceSSaria a demora fára do municiplo por mais
daquelie tempo, CommUflicarao ao presidente para que
chame supplentes em numero bastante para haver
sessão.

Art. 134. A crnara concederá luença sempre que
permittir o numero dos vereadores existentes, o estado
dos negoCiOS publicos e a urgencia dos motivos alie-
gados.

Art. 135. Faltando vereadores para haver sessão
extraordiflaria, que tenha sido convocada por motivo ur-
genteo presidente com o secretario convocará os sup-
plenteS e juramefltara os que comparecerem, até comple-
tar-se o numero preciso.

Art. 136. Quando se tratar de preencher a vaga de
algum empregado, por morte ou demissão, cada verea-
dor votará em cedula sem assignatUra, sendo eleito o ci-
dado que obtiver maioria relativa de votos. No caso de
empate, tem o presidente ainda o voto de qualidade.

Art. 137. E' prohibido aos funccionarioS e empre-
gados da camara constitUiremse procuradores de partes
em negocios que tenham de ser tratados perante a cama-
ra ou por elia decididos.

Art. 138. A' procissão de Corpus Christi, feita a expen-
sasda camara, devem concorrer todos os vereadores uni-
formisados, como nos dias solemnes, de casaca de panno
preto com um ramo dourado na oola, botões dourados,
coliete e calça preta, luvas de pelica branca, chapéo ar-

• mado com tope, ou chapéo de pasta.
§ 1 . 0 O secretario e o procurador usarão do mesmo

%. uniforme, não tendo a gola bordada, levando no chapéo
apenas uma pequena estrelia.

§ 2.° Os fiscaes usarão de farda de pantio azul es-
curo, com botões amareilos, tendo no bonet o distico
i.° fiscal ; - 2. 0 fiscal.

Art. 139. Para esta solemnidade , a camara convi-
dará todos os funccionarios publicos por meio de officio
assignado pelo presidente e pelo secretario, e bem assim
áqueties a quem forem, destinadas as varas do pailio.

Art. 140. De accôrdo com a irmandade do Santissi-
mo Sacramento, nesta procissão, as varas do pallio serão

F.N.t.

conduzidas Pelo
pelo presidente da camara, juiz de direito,

juiz municipal, deputados geraes e proViflciae5 promo-, pelo secretario da ca-tor publico, vereadores, e, na falta
mara ou por outro qualquer funccioflario publico.

Àrt. 141. Deste regimento será dado a cada um
funccioflario da camara um exemplar impresso.

Outro, finalmente, será encadernado juntamente com
as posturas e a lei de 1 de outubro de 1328, para estar so-

bre a mesa nos dias de sessão da camara.
Art . 142. Ficam revogadas as disposições em con-

trario.
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AppVO V a 
o cadigo de posturas da camara muuiP da cidade do

O Dr. Antonio Teieir0 de Souza MagaU15 
1 .0 vice-ParaiSO

presidente da proVinc de Minas Geraes Fa(0 saber a
todos os seus habitantes, que a ssemb

ta	leg is lata pro-

vincial, sobre proposta	0 se
da camara municiPal da cidade

do ParaiSo, decretou a resolugUnt

Art. UflICO. 
E' approvad0 o '()digo de posturas da

camara muniClP da cidade do Paraiso, que a esta re-

solU0 acompanha	
as disposie5 em con-

Mando, porta, a todas as autoridades a quem o 
CO-

trarïo.
nhecimento e exeCU0 da referida

	
otuÇã0 perteflcer,

que a cumpram a affl cumprir tão inteiramente cou0e f
nefla se contém . O se	 dacretario dest provia	

ia a faca im-

primir1 publicar e correr. Dada no patacio
	presideuc

da proVinC de Minas GeraeS, aos trinta dias do mez de
julho do Anuo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
ChristO de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo ser-
to da Iudepefldena e do ImPerio

ANTONIO TEIXEIRAD SOIJZ& MÀGÀLHAES

nesta secretaria aos 13 de agosto
Seilada e publicada. 

de, 18S1. O secretario,

FraflCiSc0 
Isidoro Barbosa LaGe

188r7
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Codigo de Posturas
DA

CAMtIU'M15'%ICIPL
DÁ

CIDADE DE S. JOSÉ DO
TITULO 1

DISPOSIÇÕES GER.ES

Art. 1 . 0 Infracção é a inobservancia do determinado
em quaeSqUer posturas e editaeS.

Art. 2.' Reineidencia é o facto de incorrer nova-
incute em infracção qualquer pessoa já punida no muni-
cipio por infracção da mesma especie.

A reincide nem será punida com o dobro da multa
apjlicada ás infracções em que reincidir.

\rt. 3.° Quando o infractor multado não tiver meios

d iagar a multa, será esta convertida em serviços nas
obras municipaes, á razão de 500 réis diarioS : compre-
hende-se nesta disposição o pagamento das custas judi-
ciarias.MI. 4.' Quando nestas posturas se impõe a 0OCOSSi-

dade de licença, e não se cleclaraa quem deve ser pedida,
entende-se que, nesta cidade, a concederá o presidente
da camara, e nos districtos de fára, os respectivos fis-
caes, e nenhuma licença será concedido, sem previa
exhibição de documentos, que provem haverem sido pa-
gos os devidos direitos.

Art. 5.' Os que se julgarem aggravados pela con-
cessão ou denegação de licenças dados pelo presidente,
ou pelos fiscaes, nos casos em que são auto risados, p0-

derio recorrerá camara, expondo em requerimento os
motivos de aggravo ou queixa.

Àrt. 6.' A importanCia das multas e licenças será
destinada para as despezas da camara municipal.

Art. 7.' Quaesquer quantias pertencentes ao cofre
da camara serão recebidas pelo procurador da mesma,
na forma prescripta pela resolução do extincto conselho
geral, de janeiro de 1882, sem que disto perceba porcen-
ta 	alguma.

Art. 8 . 0 O procurador da cai prestará fiança
idonea, no valor do rendimento municipal de seis mezes;
e para facilitar a arrecadação poderá, debaixo de sua

—t
2.

e fiança, encarrer nas freguezias
responsabilidadepessoa apta, com participação feita por etie á ca-

Àrt. 9.° A imposição de multas se1nara. rá por meio dc
auto, lavrado pelo fiscal, com duas testemunhas presefl-
eiaes da infracção das posturas declarando o artig') in-
ningidoque o fo

, o dia em qi e a importancia da multa.

Este auto será-entr e,, ue ao procurador da camara para

fazer a	ecUç0.
Art. 10. Quando nestas posturas se impõ e a obriga-

ção de fazer ou desfazer, será assiguado o termo de 24
horas para começar a 

0brigação, e o que foi razoavel
para ultilual-a ; quando não se observar o determinadbo
na 5eflteflç,	 fiscal fazer OU desfazer á custa de

a mandará o
quem a i	 imsso for condeiflnd0 na sentença.

Art. ii. 
Quando estas posturas põem a obrigação

de fazer qualquer serviço ou obra, e o obrigado não a
cumprir no termo que lhe for assignado, na tbrma do

rlig	
posto eo antecedente, será m praça o serviço ou

obra e arrematado por quem o fizer com melhores con-

dições.Não apparecendo lançador,	 dentro
não excedendo SUa im-

portaflcia a i0O000, o procurad0r, dentro da cidade, e os
agentCS nos districtos, o mandarão ,

ã fazer e se procederá

contra o infractor, para a cobranç a das despezas que fo-

rein feitas, executiva1nt.
Art. 12. Quando nestas posturas se manda advertir

a determinadas pessoas o cumprinit0 de posturas, será

a adverte1a feita pelos fiscaes respectivos.
Art 13. Os flscaes dos districto s de fora particiPa

,	
nfracções de posturas que se derem

rão aos da cidade as i 
em seus district0.-O fiscal da cidade, colilgindo todas as informacoes
que pelo sobredito meio lhe chegarem ao conhecim ento,
e adclicionando as 

0 r V aÇõC5 relativas 0 SOU dis-

tricto, fará um retatotiO, para ser apresentado á camar
no primeiro dia de cada sessão ordinatia.

Art. 14. 
O presidente da camara é autorisado a fa-

zer, no i nterVailo de cada sesão o
rdinaria, despeZas que

não excedam a 100000
• Art.	

de i15. Nos processos	
infracção de postUraS

que forem i
ntentados e conciuidos até á execução, are

-

querimento do procurador da ca mora, ou seus agentes,
nos distriCtOS de fóra, terão direito OS mesmos á metade
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da quantia liquida que tiver de entrar para os cofres da
carnara.Art. 16. Na concessão de terrenos, quando dous ou
mais individuos simultaneamente requererem um mesmo
logar, será preferido aqueile que por termo obrigar-Se a
edificar casa de sobrado e em menor prazo.

Em igualdade de circumstaflciaS, decidir-se-ha por
sorte.

Art. 17. As condições estipuladas nos contratos das
rendas da camara, que se administrarem por arrematan-
tes, lêem força de posturas, sendo obrigada qualquer das
partes a satisfazer as ditas condições, julgadas pelo juiz
competente as respectivas infracções.

Art.' 18. No caso em que a violação destas posturas
se der dentro da casa de algum cidadão, o fiscal não
procederá sem uma denuncia assignada pelo denuncian-
te. Neste caso irá á casa do denunciado e pedirá facul-
dade para a inspeccionar ;não a querendo o dono da
casa conceder, requererá á autoritiacle competente. Esta
inspecção será feita, estando em casa o chefe da fa-
miRa.

Art. 19 Qualquer cidadão habil para testemunha
que, tendo presenciado uma violação de posturas, recu-
sar assignar o auto como testemunha, sendo para isso
convidado pelo fiscal, será multado em metade da pena
imposta no artigo violado.

Art. 20. Toda a pessoa que se oppuzer á execução
destas posturas, soifrerá a multa de 30000 e dez dias de
prisão.

Art. 21. Todas as multas mencionadas nestas pos-
turas poderão ser applicadaS, atem dos fiscaas, por
qualquer dos vereadores da camara, que observe ou te-
nha conhecimento das infracções.

TITULO II
ASSEIO, REGULARIDADE E EMBELLEZAMENTO DAS POVOAÇÕES

CAPITUTO 1
DO ALINhAMENTO E EDIFICAÇÃO

Art. 22. Emquanto não se levantar novos planos'
os alinhamentos serão feitos como até ao presente, ou se-
gundo as instrucções que forem dadas pela camara.

Art. 23. Haverá os alinhadores necessarios para
esta cidade e arraiaes do municipiO. Os alinhadOres se-
rão nomeados pela camara e vencerão o salario de 2000
de alinhamento e 1000 de cada esteio de frente que

ir. N.2.

aprumarem sendo de sua obriga0 assistirem ao levan-
tamento delieS. Nas casas de adobes O1 taipa só percebe-

rão 2000 
do alinhamento; tudo pago pelo dono da obra.

Art. 24. 
Compete aos alinhadores nivelar e alinhar

u, e(lifjcios e calçadas, conforme o plano das povoa-
as ruas,ções, si o houver, ou conforme O alinhamento do logar
ou jstrUCÇõe5 dadas pela camra. Os alinhadores que,
por erro ou outra qualquer causa, infringirem a disposi-

i0000.
ção deste artigo, serão multados em 

Art. 25. Ninguem poderá edificar OU reedificar, ou

fazer qualquer obra nas ruas,do estradas omuniCipu travessas, den-

tro da cidade e povoações	
iO, sem pedir li-

cença á camara, assim como para o alinhament
o e nive-

lamento . Os infractores serão multados em 20000.

Si alterarem o arruamen to e nivelamento, pagarão a
multa de 30000, e será demolida a parte da obra que es-
tiver ira do plano, á custa do dono, ainda que esteja
concluida.

Art. 26. 
Ordenado o demoliflent0 do edifiCiO, con-

certo ou obra, será notificado o proprietario ou seu pro-
curador, e na sua falta o inquilino, e o alinhado1', na

fórLua dos artigos 24 e 25, para principiar a execução,

dentro de 24 
horas, e findar em prazo razoavel, sob pena

de ser executada á custa cia propriedade e não poder o
notificado pedir mdc rnniSação alguma.

O inquilino não pode ser obrigado ao demolmeflt0,
, poderá exigir do proprietario ae quando o faça s despe-

zas que houver feito. Si, fiOS 
termos assignados, não for

principiada ou finda a execução, a autoridade competente
mandará proceder ao demotimento.

Art. 27. As 
licenças exigidas neste capitulo serão

gratuitamente concedidas por despacho do presidente da
camara, ouvindo o respectivo fiscal.

Art. 28. E' prohibido edificar OU fazer qualquer

obra particular em terreno publicoi sem licença da ca-
mara ou arrendamento: multa de 5000 a 20000.

Art. 29. O 
arrendatario ou o que obtiver licença

mento de casas,para levantaas, é obrigado a principiar a
obra dentro de um atino, e a terminal-a dentro de outro
annO, a contar da data da licença, a qual deverá ser re-
gistrada em livro competente. Os prazos para reedifi-
caçãO serão fi

xados pelos respectivos flscaeS, com re-

curso para a camara. a primeira obrigação deste artigo
O que não cumprir 
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eçar. entender-se-ha cahida a jCenÇaquanto ao com	
em

comisso, e perderá o direito ao terreno, o qual poderá
ser concedido a outro, ou declarado pela cama	

para

uso  logradouro publico. O que tiver começado a obraobri-
e

não a concluir. 	da
gado a pagar	aforamentoe 1000 por metro de fren-
te anflUa1me1te.

Art. 30. Os edificios que actualmente estão fora do
alinhamento, serão recuados, quando forem reedificados
assim como avançarão para a frente OS que estiverem

recuados.
Art. 31. Não se poderá edificar OU reedificar fora do

alinhamento, sob qualquer pretexto, salvo si fechar-Se
a frente de muro ou grade de ferro.

Art. 32. Nenhum predio será edificado ou reediíi
cado, sem ter pelo menos 4 metros de pé direito, contados
da soleira á linha do telhado ; e sendo de sobrado, 4
metros até ao pavimento do i.' andar, e no 2.° 3, m 50 até

á linha do telhado.ArI. 33. E' prohibido, no pavimento terreo das ca-
sas, coliocar portas, janeUas, rotulas e empanada5 que
abram para fora, em frente de ruas ou praças. O infra-
ctor será multado cai 3o000, e, si dentro do prazo que
lhe for marcado pelo fiscal, não mudal-as, fazendo abrir
para dentro, será considerado em reincideflCi 

StO,

porem, perrnittidas nas casas cujas janeltas fiquem
pelo menos 2 metros acima do nivel do passeio.

Art. 34. Todos os terrenos que estiverem abertos cri-aças, serão por Seus donos ta-tre predioS nas ruas e pr
pados no prazo de um anno, ou seja com a frente da casa
que nelies se houver de edificar, ou com muro de 2 me-

tros de altura.Os muros serão rebocados, caiados ou pintados, logo
depois de feitos, e as frentes das casas, depois de acabada
a obra: multa de t0000.

CAPITULO II

Art. 35. E prohibido, nas ruas, beccos e praças:
DO ASSEIO E EBELLEZ.ENTO

i. Lançar imundicieS e fazer estrumeiras: multa
de 2000 a 6000.

§ 2.° Lançar animaes mortos OU moribundos: mui-
ta de 10000.Os aflifflaes serão enterrados fora das povoaçõe5 á

- custa de seus donos, ou da camara, quando não se saiba

95
F.N.2	

—

a quem pertence Os fnfractores alem da multa, são
obrigados a fazer OU pagar a limpeza.

Art. 36. Os proprietarios são obrigados a conser-
,ar limpas as testadas de suas casas e dos terrenos que
possuirem nas povoações. Os que não attenderem, den-

tro de 24 
horas, ao aviso do fiscal, serão multados em

000, alem da obrigação de fazer a limpeza. A testada
comprehde metade da rua, e nas praças 5 metros.

MI. 37. 
E' prohibid0 sem licença, empachar as

ruas, beccos e praças	
materiaes ou outrocom	

qualquer

genero de entUll10 multa de	
0000, alem da 0rigação

de desentulhar
 li, continefltL Exceptuãüse deus casos:

1 . 0 
De necessidade, de maneira que se não possa,

sem perigo ou graVe prejUiZ0 pedira l
icença. Neste caso,

dever-se-ha peil-a dentro de 24 horas, nesta cidade, e de
3 dias, nos arraiaes.2.' D utilidade publica OU 

particular obtendo an-

tes a jcenÇa.
MI. 38. 

Em qualquer	
casos do artigo ante,-e-

dente, nunca serátiver
embarado o livre uso das ruas ou

praças ; e os que em obtido iceflÇa. serão obrigados
a por luzes, nas noites de escuro, divisas ou guardas
como lhes for determiU0 pe\O fiscal : multa de

MI. 9. Os proPrieta°s nas povoações, São obri-000.
gados a rebocar, caiar ou pintar as paredes externas de

su3	
e muros, e a renovar os rebocos, caiação ou

piutura sempr	d
e qu Co , necesSa 0 e cietermi d0 por

editaes, sb multa e t000O, atem cio se fazer 
OS reparos á

sua custa.Àrt. 40. Si cahir algum muro,
 pare ou parte

delie, poder' si isto se der no tempo chuvoso, ser substi
tuido per cerca de madeira, com facu o do terreno um

ldade da camara

OU do seu presidentes assigna0 o donprazo convenit0 como fica deIerm1n0: multa de
l2000. aleru de fazer O muro.

MI. 41. 
Os donos dos quinta05 e terrenos que fa-

ruas e praças, e qzem frente para as ue ao presente seacharem tapados com cercas de madeira, serão adverti-
dos pelo fi

scal , que lhes marcará o prazo de um anno,

para
demolirem a cerca e fazerem tapurneS na forma do

artigo 4, sob multa de 12000, aim da 0 igaçã0 de fa-

zerem0muro.Mt. 42. Todos os propFieta05 de prediOs e terre
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ãó obrigados a fazer, na frente deileS,

passeio de pedra lavrada ou lageS, com a largura de 
5

palOS, e o niVelamt0 que for dado pela camara
. O -

cal intimará a tae prOPtietbos dandO_lb o prazo

de já, nnO 

para cumprimento desta postura. Findo

este prazo, os
infractores serão multados em 3OOQO, edem d

óbriad0s a pagar a despela que por ora camara
for feita com o passeio.Art. 3. E' expressamente prohibid0 ter soltos e

gaúdO pelas ruas e praças das povoaQõ05 animaes e -

gado de qualq1d05 e
uer especie . Os que forem encOfltl0S se-

eofldUZ05 ao curral do conselho,
rão aprehe	

e

e lavrará editaes, afim de apparecer o dono, que
pagará a multa e a despeza

 e conduzirá o animal ou ani-

maes .
 Si, porem não se souber a quem perteflCem depoisrodU

de passadas 48 
horas, serão levados em praça, e o p

cto de sua arrematação, deduzidas as despeZaS, ficará
pertencendo ao cofre municiPat. Ãos cães que foremruas serão applicadas bolas pelo fiscal.
contrad0sSExCePtose os dogues e perd

digUe0s que deverão trazer
cotleira com as inicies do ono. multa neste artigo
será cobrado por classes, a saber:I.*ÀhIma5 cavaliar e muar e gado vaccum,

&000.
2.°Anim	500 réis.aes SUjflOS, 3000.
3•0 Gado lanigero e cabruni, 

CÀPITULO Iii
DÁS OBRÁS PUBL1CS

Art. 44. A 
consérvação e reparos das muralha s, Pá-

redõe e outras obras feitas para 
5egurança de ediflCtOS

ou prisões pubtieas calçadas, pontes, chafarizes, regos,
aguedU0t05 poçoS, tanques e 

quaesquer outras conStrU
oes em beneficio cominum o para decoro das povoa-

ções, serão feitos pela camará
Art. 45. 

Quando os particular' se propuzerem a
fazer quálqUer das réfetidas obras sua custa, deverão
onformarse com o plano da camaa, e obterão licença,

qüè lhes será conëedida gratUitamente multa de 5000 a
20000, alem de desfazer a obra.

Art. 46. 

À camara, quando tenha'de construir cha-
farizeS, poderá distribuir co igualdade em anfleis, pelos
1
iarticUlar, as sobrS ou o total da agua, depois d passar
pelos chafarizes, e mediante a da

ou joia de

2000O por cada uru afluel que, sem pre 
UiZ0 

da servidão



publica, para o proprio uso, nin autorisação competente:
multa de 10000.MI. 52. A camar poderá conceder licença para o
fim do artigo antecedente, quando não resulte damno a
terceiroArt. 53. Os donos das aguas nascidas ou encanadas
nos seus quifltaes ou pateOs, são obrigados a dar esgotos
eas encanarem. de sorte que não darnuiticlue m as ruas,
nem as obras e bemfeitorias publicas: multa de i0.00u
a 2O000.Art. 54. Os encaflamentos se conservarão sempre
limpos e em bom estado, á custa de seus donos: multa de
0000, com obrigação de o fazer.

Art. 55. Nas penas cio artigo antece dente incorrerá
o dono do terreno pelo qual passar o encan amento, e que,
tendo-lhO sido feita participação cio dia e hora em que
se pretender fazer a limpeza OU concerto do encan-
mento, o impedir. EceptuaS0 o caso em que o dono da o
terreno prefira fazer a limpeza ou obra, á sua custa, a
atmttir nelie pessoa estranha.
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TITULO III
DÁ STJDE PUBLICc

CAPITULO 1
SALUBRIDA DE DO AD, ACUA F ALIMENTOS

Art. 56. Todos os cadaveres serão sepultac•i0S nos
cemiterioS publicas da municiPiO, ou nos particular
competentemente autorisados, e nestes com asslsteflela
dos respectivos inspectores do quarteirão.

Art. 57. E' prohibido enterrar corpos humanos •na
cidade e povoações do muicipia, fora dos cornhtCrIOS
publicas: multa de 30000.Art. ss. São reputados infractores dos artigos pre-
cedentes os pa.rochos ou capeltãeS, os fabriqueiros, OS

procuradores de irmandades ou quem suas vezes fizer,
os herdeiros, testamenteiros ocí pessoas que mandarem
ou consentirem enterramentos fora dos , cemiterios.

Art. 59. As irmandades, para eterrarem SeUS ir-

mãos em logares distinctOS, concorrerão para a factura
dos cerniterios, em proporção do numero de irmãos e
fundos de que puderem dispor.

Art. 60. E' permittida aos particulares a conStrUe-
ção de carneiras ou catacumbas no cemilerio geral, para
o enterramento de pessoas de familia, pagando pela li-
cença 5000 por metro quadrado do terreno occupado.

F.N.2.	
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Art. 61. Nenhum corpo ficará insepulto por mais

de 2, 4 horas, salvo quando for apresentado attest0 de
medico, que declare que pode ser enterrado depois desse
espaço : multa cio S000. entro das povoaÇõ5Art. 62. São prohibidO5 d 

OS

coi'tumeS e quaesquer outras fabricas OU manu1hctas, de
modos que possam prajudicar a saude publica. TaeS l-
bricas não poderão estabelecer-se sem licença da camara
e em lagar approvado por dIa: multa de 30000.

Art. 63. E' prohibid 0 ter esterqueira ou chiqueiro
nos quintaes ou pateoS das casas, por forma que prejudi-
quem a saude publica podendo apenas ter-se um a doUs

cos no maxirno e com o devido asseio. Os i
nfractores

serão multados em 30000 e obriga	
apor	 dos remoção no

prazo que lhes for marcado pelo fiscal.
MI. 64. As cloacas nos quintaes ou pateos das ca-

sas serão feitas com 42 OU 14 
palmas de profundidade,

cobertas e barreada s , e	 de 30000fechadas de maneira que não haja
exhaiação e prejuizo á saude publica: multa 

Àrt. 65. Os fiscaes n5o consentirão, em 
SOUS respe-aos infractores.

ctivas distriCtos, estagnação de aguas infectas . A cama-

gotar os terrenos muniCiPaes.
Àrt. 66. Os donos dos terrenos que tiverem aguaSra mandará es 

estagnadas, as salvo si não tiverem
meios, ou si as tafl3ÇOdS forem naturaes «. muita de
0000, alem de ser teito o serviço á sua custa.por cujos quintaes corre-1 Art. 67. Todos aquelies.

rem aguas do visinha para irem ter ás ruas ou valias
destinados para seu esgoto, não o poderão cmbara(ar
multa de l000O, alem cia obrigação cIo fazer o esgoto.

Art. 68. Quando houver duvida si as estagnações

á camara, ou ao
de aguas podem prejudica!' a saude publica, podersd-ha
recorrer seu presidente não estando

elia reuT!icla.Art. 69. Só nos matadouros publicóS ou nos partidU
lares com licença, se matarão rezes para o 

co nsumo da

po voações. À carne serà vendida ecidade e m lagarespatentes onde se possa fiscalisar a sua qualidade lim-
peza e a fidelidade dos pesos: multa de 20000.

Art. 70. o gado não será morto, sem que tenha pas-
sado 24 horas depois que tiver chegado ao matadouro.
Os curraes terão cochoS com agua limpa para o gado
beber: multa de 5000 a 10000.
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Art. 71. Os curraeS e matadouros se conservarão
limpos, quanto for	

tendo o carniceiro espiase 
os

cial
cuidado em não amontoar de uns para outros d 
despojos das rezes mortas. Quando não for observada a
disposiÇão deste artigo, o fiscal advertirá ao carniceiro,
e este, si não attender, s rerá a multa de ã000 a 10000.

Art. 72. E' prohibidO:
§ 1

. 0 Matar peixe corr
i veneno.

§ 2.° 
Vender viveres, altmentOse bebidas, derran-

cadoS ou corrompidos.
§ 0 

Falsificar quaesquer generOs alimenticio s e
Cias que aug-

bebidas3, misturando-lhes outras substan
mentem-lhes o peso, volume ou quantidade.

Multa de 20000 a 3O000.
Art. 73. Os que incorrerem na disposição dos pa-

ragraP195 antecedentes, alem da multa, serão obrigados
a inutdisar os generoS a sua custa e em presença de
fiscal.Art. 74. E' prohibido lançar immundicies ou lava
roupas e quaeslUer outras cousas nas fontes, chafariZe
ou canos que conduzem agua para abasteCitflefl t0 d

cidade e povoações, ou nos logores superi r
oes multa d

00D a 10000.	 e suArt. 75. E' prohibida a criação de porcos2 
onserVaçLi0 dentro dos quintaeS ou pateos das casas

multa de 20000, atem da obrigação de retira-los para
onde não prejudiquem rica'saude publica, dentro do prazo
marcado pelo fiscal, prazo que nunca excederá de oito
dias.

CAPITULO II
-	 MEIOS PREVENTIVOS DE ENFERMIDÁDF

Art. 76. A carnara pedirá ao go verno da provincia

-	a vaccina ou ao cornmisSario vaccinador. Nesta cidade
o medico de partido (havendo) vaccinará	

it. e fora dea,
as pessoas que forem nomeadas, e tanto aqueile comoar, dia e hora em que
estas farão constar por editaeS o log 
se vaccinará.

Art. 7. Todos OS chefes de familia, preceptores,
< tutores ou qualquer pessoa do povo, feito o annuncio

convidando por editaeS a vaccinar em dia, hora e loar
certos, serão obrigados, por si, sua familia esubordinaos,
a comparecer para tal fim, sob pena de multa de i000

-	de cada pessoa que se verificar não ter sido vaceinada.inados, comPareArt. 78. Oito dias depois de vacc 
cerão de novo, para serem examinados pelo vaccinador,
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e bem assim para se
 tirar puz vacCiflico para a propa-

gação da vacCina multa de iO00 de cada pessoa que

Art. 79. Haverá para este fim um livro, numeradofaltar.
e rubricado pelo vaccinador, em o qual se fará o lança-
mento das pessoas que se vacciflaram, para dest'arte re-
gular-Se o disposto no artigo antecedente.

Art. 80. Ninguem poderá exercer a profissãO de

curar, sem apreSent	
titulo legal

presidente porá o seu	

camara, no qual o

visto.
o 

infractor incorrerá na multa de 3000O, alem de
outra qualquer pena em que possa incorrer.Art. si. E' prohibid0 abrir botica, sem licença e sem

que se apresente á camara titulo legal de ab
ititaÇõe5

multa de 30000.
Mt. 82. E' expressamenda a venda dete prohibi 

drogas venenosa s
 em casas não licenciadas para esse

fim: muita de 3000Ô.Art. 83 O boticario que vender ou empregar dro-
gas corrompidas em comPOsi° de remedios, e os no-
gociante5 que as venderem neste e

	serão in
stado, incorrerão na

multa de 30000 e na perda de taes drogas, que	
u-

tilisadas em presença do fiscal.
Ãrt. 84. Os boticarios que, sem receita de medico,

venderem drogas venenosas a pessoas desconhecidas ou

suspeitas.	 rrerem
a multa de 30000, alem da pena emsoifrerão

que crimiflalmete inco. qualquer hora do dia ou
Art. 85. O botica rio que, a 

da noite, deixar de abrir a porta para vender remedios a
quem trouxer receita de medico, incorrera na multa de

i00OO
 a 20000, salvo si provar impossibilidade.

Os fiscaes visitarão, ao menos uma vez em
Art. 86.cada semestre, acompanhado pelo medico ou cirurgião

de partido as boticas e cas ir
as em que se venderem drogas;

em falta de medico ou curgiã0 nomeará a caaramn

pessoa habilitada. O oticarj ou droguista que se oppu-
zer á revista e exame, incorrerá na multa de 30000, e
serão inutilisados os rem ou drogas que estiverem
em mão estado.Art. 87. Não serão empregadas nas vendas de ge-
neroS pessoas que tenham molestias ascorosas ou con-

• -, tagiOSas.Art. 88. As doceiras que pintarem os doces com
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õxydOS 
metalic050 outras quaeSquer substancias noci-

vs,SCr0 multadas em 20000.
TITULO IV

DÁ SFGURÂNÇX PCBL1C

CAPITULO 1
ARTIFIC1OS PREJUDICIXES

Art. 89. E' prohibido pedir esmolas com bandeiras.
EcePtUã0_se as bandeiras do municiPi0. que sahirem
conduzidas por pessoas decentes e acompanhadas por mu-
sica: ao infractor multa de 20000 e oito dias de prisão.

Art. 90. E' prohibido ter casas publicas de jogos
permittid0S sem licença da camara: multa de 3Q000.

Art. 91. E' prohibida toda a sorte de jogos depara
da, quer seja em casas particulares barracas ou bote-
quinS quer seja em casas de jogos permittidoS : multa de
30000 ao do	

e 5000 a cada um dosno do estabelecimento
que forem encontrados no jogo, alem de oito dias de

prisão.
9Art.	. São prohibidas	 didas pelo PO-

§ 1 . 0 As loterias que não forem ronco
der competente.§ 2.° As rifas de quaesquer objectos ou planos.

Muita dede 3O0.
Art. 93. E' Pr '

 a qualidade
ohibida aos filh	mOSfa'I05 e aos es-

cravos t
ade de jogos, ainda mesmo em casas

de jogos permittido5 multa de 30 000 ao dono da casa.

Art 94..	E' prohibido

§ 1 . 0 Fingir-se inspirado por potencias inViZi
e predizer casos dos quaeS resulte damno ou prejuizo a

geum.	 de enforfflidad
§ 2 .0 inculcar-Se curador	

es ou rno-al	
orações, gestos ou accio-

lestias, por meio de feitiços,
nados.Multa de 20000 e oito dias de prisão.

Art. 9. Os donos de tavernas e de quaesqUer casas
de negocioS, em que se venderem bebidas alcoolicas em
quantidade diminuta,	 ou pessoas co

não poderão vendei-as, para serem
ihi bebidas, a escravos, crianças m prin-
cipio de embriaguez.
-	Os infractores serão t-nultados emil0OOO

Art. 96. E' prohibid0 o ajuntamento de escravos e
crianças nas casas de negocio,

sem estarem comprando

ou em serviço das pessoas que as
governem. Os donos

das casas ou pessoas que as governam0 consentindo taes
ajuntamentos, serão multados em 10000•

_103-

krt. 7. E' prohibbl0 lança,
nas ruas e praças ron-

queiras e busca- p, 	Propriedades-
, bombas e outros fogos, que possam

ser prejudiCes a pessoas ou pOs infractores serão ultad05 de
	a	000 e

soffr00 tres dias d' cadãa, Si	s, depoi de intimados, con-

tinuarem. cPITULO II

DS D1D	
DE MNO

Art. 98. Os fiscaes man° pôr guardas e divisas

jufltø a	
avaç0es ou preciPOS que houve

r	as

obras e srvid	
publicaso ou nas	 oncersuas	

e

promove 	
com a possiv brevidade

ao seu cone
entendd0 com o presidente da camara, si esta não
estiver reunida, para autOri5 a desPeZ

\rt. 9. Si as 
0 av0ç0es e preciP0S de que trata

igo anteCedfh00 forem causad? por alguemo este

0 igad0 ao concerto e á pos
içã0 de tudo no seu

o estado e multado em %O000 a 20000. Quando.
)is de avisado, não fizer a obra, será feita á sua

Mt. 100. Si as	
caVaç0 e p re ciplm°S nas prOXÏ

a.
aIOS das obras pubUas e ser vidÕ

	forem em terre

partiGas0 os	
o facadonos serão obrigados ao concerto,

praZO marcado pelo fiscal, e. quando nO
	m s e-,

i inulta° em l00' alem de fazeNS0 o servi
 ço á su a

Art. 101. Os fojos ou laços occultos nunca se farãosta.

5 

divisas não fechadas das fazen5' chacaras ou
iintaes, sem aviso aos visinhos confinantes: multa de

O00, alem	
')')rgaç1° de desfazer ou entupir.

Art. 102. 
Qualquer ediftci0, muro ou ta pume que

-tiver arruinad0,	
ieta o pre-perigo aos via

dantes ou

os visiuh	
será defl010 á cu5.ta	

proPU

edendo exame por peritos e auto par
feito pe; lo Uscal, com

de que não admitte reo feito o auto, o
iscai intima ao proPrtiO ou quem suas
ãzer, para tmmediatamte proceder à

	Ol	
vezes

içã01 visto

não ser reparaV a ruma, ou lhe marcar
á te para o

concerto, si este for admiS5' a 
juizO 

dos pontoS. No

caso de 
i0

fracção será feita a fflo1içã0 por ordem do [is-
cal, á custa do proPn ietamo0 segundo a conta documen-

tada que der o fiscal.
MI. iO3. A 

0 igaçáo da desfazer OU reedi[iC in-
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cumbe aos proprietariOSOU a seus procuradores, e,
quando o proprietario estiver , ausente, sem deixar pro-
curador, será feita pelo fiscal a custa do proprietario.

Art. 104. Todo o mestre de obra que, por ignora ncia,
erro, falta de alicerces ou de materiaes, fizer uma obra
que ameace ruma, sendo assim declarado por Peritos , e
exame feito perante o fiscal, incorrerá na multa de
30000.

Ar. 105. E' prohibido
§ i.° Fabricar polvora e fogos artificiaes no interior

das povoações.
§ 2.° Lançar foguetes em direcção ás casas do cen-

tro das povoações, os quaes deverão ser sempre dirigidos
para fora.

Multa de 20000.
Art. 106. Os sachristães são obriados a dar sigual

de incendio, logo que lhes seja noticia?o que está pegan-
do fogo em algum edificio. À mesma obrigação tem o
carcereiro : multa de 5000-

Art. 107. E prohibido lançar fogo no campo ou
mata alheia: multa de 30000 e oito dias de prisão, sen-
do extensiva esta prohihição aos caçadores que, sem li-
cença dos proprietarios, forem caçar em suas terras, fi-
cando os infractores sujeitos ás penas de que trata este
artigo.

Art. 108. E' prohib ido:
§ i.° Lançar fogo nos campos proprios ou de que

se tenha disposição, sem previo aviso aos visinhos con-
finantes.§ 2.' Queimar a propria roça, sem ter feito aceiro
de 30 palmos pelo menos, e sem participar aos visinhos
confinantes o dia em que se pretende queimar.

Multa de 10000.	 -
Quando, por infracção deste artigo, passar fogo aos

cornpos, matos ou plantações dos visinhos, o infractor
será multado em 30000, alem da obrigação de indemni-
sar o darnno causado.

Art. 109. E' prohibido correr a cavailo nas ruas e
praças, sem haver para isso necessidade : multa de
10000'

Art. 110. E' prohibido nas povoações conduzir car-
ros puchados por animaes, sem candieiro ou guia : mul-
ta de 5000.

Art. 111. E' prohibido carros chiando pelas ruas
das povoações: multa de 5000.

Art. 112. Nenhum espectaculo publico haverá, sem

F. N.2.	 —105—	 -

licença da camara, e pela licença se pa gará o que se
acha determinado no artigo 175, paiagrapho respectivo
multa de 20000 a 30000.Art. 113. E' prohibida a dança de cateretê com ai-
gazarra nas casas das povoações, de maneira que incOm-
mode ao publico: multa de 2000 a cada pessoa que se
encontrar na dança, e de 20000 ao dono da casa.

Art. 114. E' permittidO aos escravos tocar, cantar e
dançar dentro das povoações, nos logares desigfl0s
pela autoridade competente, bem como fazer os 

reinados

com que costumam acompanha r aos juizes da irm andado

do Rosario.Art. 115. Quando cru aluma rua houver, ajunta-
mento, desordem, occultação ãe criminosos ou incendiO
os visinhos serão obrigados a iliurninar as frentes de
suas casas, por aviso do fiscal, inspector do quarleirao ou
subdelegado: multa rie 6000.Art. 116. E' prohibido o us de armas offensi vas es-
pecificadas no artigo 3.' da lei de 26 de outubro de 1831.
Exceptua-se, porem, de conformida	

com o artigo 1289

do cod	
aoigo criminal e seus paragraphos : quanto s o-

ciaes de justiça e seus auxiliares em diligencia, o uso de
espada, pistola, espingarda e cacetS; quanto aos offlciaes
de officios nos dias de trabalho, e no trajecto para a
officina ou togar do trabalho e vice-vers a , os transportes
das ferramentas do offlcio; quanto aos carreiros e tropei-
ros no exercido de seus empregos,

 ouso das armas pro-
prias. corno sejam- faca e aguilhada, e os que tiverem
licença da competente autoridade para trazer as ar-
mas que ferem especiflcad 1S no alvara de licença.

Todas as mais pessoas que forem encontradas com
armas ofensivas, serão condetiiiadaS na perda das armas
e na multa de 30000.Ari. itT. E' perrnittidO aos lavradores o uso de es-
pingardas e facas de mato : exceptua-se desta permissão
os menores e escravos fora da presença de seus pais ou
senhores.

Art. 118. E' prohihido o passeio de escravos, depois
do toque de recolhida, ás nove horas, excepto com es-
cripto de seus senhores ou de pessoa de sua familia, de-
clarando que vão em serviço: prisão até ao dia seguinte.

Art. 119. E' prohibido, nas povoações, amarrar-se
animaes junto ás casas, excepto os animaeS de seita ar-
reados: multa de 2000.
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Art. 120. E' prohibido metter gado e outro
maes em terrenos alheios, sem permissão de seus
Os infractores, alem de pagar o damno causat
rão multados em 20000.

Art. 121. O dono da criação achada em plan
alheias ou terras fechadas, ainda que não plantad
gará a multa de 2000 por cada animal. Estes an
serão conduzidos ao curral do conselho donde, nã

• ro, sem que o dono paguê a multa e despeZaS Ièit
Art. 122. E' terreno cercado o que tiver C€

madeira, em pé ou deitada, de 2 metros de altura
de 2, m22 e vallo de 2,'50 de bocca, ou arbustos de
nhos, que vedem a passagem.

Art. 123. A ninguern é permittido fazer r
que alaguem os terrenos alheios, estradas e ser'
Os infractores serão multados em 30000 e obrip
pagar o darnno causado e a desfazer ou ver desf
á sua custa os reparos que tiverem feito.

Art. 124. E' prohib ido nas povoações a con
do madeira a rasto, excepto eín carretõeS: multa

Art. 125. Nenhum mascate ou quitandeiro
vender nas fazendas, sem licença do dono, admnini
ou feitor: multa de 10000.

Art. 126. Nenhuma casa de negocio será ab
estradas ou bairros, sem que o individuo prove,
testados de 2 ou 3 homens idoneos, mradores no
bairo, o seu bom comportamento : multa de 3
obrigação de fechar in-continenti.

Art, 127. Os negocios dos suburbioS serão c
rados de i . & classe, seja qual for a sua natureza
como os que se acharem nas estradas e bairros.

DAS INFRACÇÕES CONTRA PESSOAS

Art. 128. E' prohibido occultar escravos fugidos o€i
consentil-9S em casa, sem participar a seus senhores ou ,.
autoridade competente, dentro de 24 horas, sendo mora-
dor no logar ou em distancia de 2 leguas, e o tempo ne-
cessario, sendo em maior distancia: multa de 30000 e
oito dias de prisão.

Art. 129. E' prohibido comprar a escravos e a me-
nores objectos de qualquer valor, sabendo-se que foram i
obtidos por meios criminosos. Os infractores serão mui-
lados em 20000 e obrigados a restituir o objecto a seu
dono. Si o comprador for negociante, incorrerá na multa

CAPITULO III

N.2.	
—107-

3000Õ e dez dias de cadêa, alem da obrigação de res-
Luir.Art. 130. E' prohibido:

1. 0 Os tiros de qualquer arma de fogo, nas ruas
praças de qualquer das povoações do municipio.

2 . 0 As vozerias, gritos e alaridos, sem que disso
ossa resultar utilidade algumas ou sem que a isso obri-
'ue a necessidade ou medo.

Multa de 5000.
Art. 131. E' prohibiclo:

§ 1 . 0 Escrever disticoS e figuras desbonestas ou pa-
Lavras obscenas nas portas, paredes ou muros dos edifi-
cios ou casas, e sujar as paredes ou portas com qualquer
jmmundicie : multa de 15000 a 30000.

§ 
2.° Jogar entrudo nas ruas e praças : si o brin-

com cheiro, agua limpa ou laranjas artiíiciaes,
quedo for 
multa de 500O; si for com cousa que possa causar dor
ou com agua fetida, multa de 1W00a 3000. A multa
recahirá sobre cada um pessoa que se achar no brinque-
do, e as laranjas serão inutilisadas.

TITULO V
CAPITULO 1

DA INDUSTRI A EM GERAL

Art. 132. 
Todo aquelie que tiver corte de gado nas

povoações será obrigado a entregar ao fiscal um bilhete,
contendo a marca, cor ou qualquer signal das rezes que
lia de matar: multa de 4OÜ0 a 800O por cada rez, cuja
marca não for apresentada.

ArI. 133. Os carniceiros serão obrigados a conser-
var por 3 dias nos matadouros ou logares proximOS
nunca em ruas, os couros das rezes que matarem, e a

1̂1

e dos couros: multa de 2000inguem estorvarão o exam
e cada couro que ocdultarem.

	

Art. 134. E' prohibido:	 a
1.0 Entrar nos quintoes e plantações,sem licenç

e seus donos, satvo no caso de necessidade.
§ 

2.° Amarrar animaes nas arvores das ruas da
idade..30 Deixar abertas as porteiras das fazendas OU

pastes.
§ 4. 0 Matar seriemas e corvos, assim como caçar

LiV PARTE 1.
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:	
de o mez de

perdizes . e codornas, dos
agosto até ao de -

março.
Multa de 5 000 a 10000
Art. 135. Os fazendeiro	 derãos ou proprieta0s con0nan

les que não tiverem suas divisas tapadas, não po
ter riaÇõ0S nas pastagem ou capoeiras limitrophes,
sem previo accordo corii seu visinhO conflnaflte: multa

de 10°°	 o
Ãrt. 136 O COfl5OCIO ou herdeiro nã

 Poderá metter

-:	
quer animatq seja 1 em terras de culturas

gado, ou qual sem consentimento dos demais
ou lavoura, pro jadri0,

SOCIOS 
ou herdeiros, ou sem fazer os tapumes ecesS8rt0s

multa de l000 por cabeça, atem de pagar o daífln°

• causado .	-Art. 137. Os tapumesdiYisoriOS serão
feitos á custa

dos proprietarios conRnaflt, observando-se as 
regras

seguintes:i.° Si os visinhOS não accordatem sobre a neCeS
deOu qualidade do tapume, nomearão arbitro5 Po-

sidarante o uiz de paz, que , indo ao iogar, resolverão sobre
de do tapume, aUendefl(10 a loca-

anecessida e qualidaltdade, facilidade, economia, segurança e duração do
mesmo : no caso de revelia, a nomeação dos arbitrOs com-
pele ao juiz de paz, e será nomeado desde logo um ter-
ceiro para o desempate.§ 2.° Dando os arbitrOS e seu parecer, assigQar-S
ha um termo, nunca menor de oito dias, para o começo
dos trabalhos, e um prazo rasoavel para a sua timação.

§ .° Si uma das partes não começar ou não con-
cluir nos prazos marcados, a outra poderá fazer a obra, e
formará uma conta corrente documentada para haver da
recusante metade do preço. A' conta corrente só poderá
a parte contraria oppOr erro ou engano.

§ .° A parte recusante que de qualquer modo se
oppuze, será multada em 20000, alem de pagar a parte

,	respectiva da conta.
Art. 133. 

E' prohibido aos socios, na p ropriedade
de cultura ou campos de criar, empregar maior serviço
ou destruição de mato do que lhe compita.

Art. 139. Quando as terras em commum forem de
lgum dos socios quizer plantar em algum capão

criar, e a brigado acerCalo.ou capoeira, será o 
Art. 140. 

Todos os moradores desta cidade e 
p0-

voaçOeS deste municiPiO, em cujos predios ou terrenos
houver formigueiros serão	 000, e o for

obrigados a tirai-OS, priflci
piando pelos mais nocivos: multa de i0mi-

gue\0	
etit0 sua custa.	

aa mandará

tirar os f0guei0S 
OS logares

Art. 41. 
Os proPtmetbos de poma5 as povoa-

ções são 
0

g05 a tirar a herva de pa5sani0 das ar-

votes, sob pena de multa de 6000.
	matos das nasceu

Art.	
' pruhid0 cortar os

	e i0 000	
-

t
os das fontes e aguas pubUcas multa d

Mt. t4 X 

camara etmiUe a qualquer plantar
aS praças e %ogatCS pubOS arvores de ornamento,

COM 

tanto que seja no alinhamento e espaço que for

marc°•
Mt. j44. 

Toda a pessoa que arrat1car ou por qual
quer meio damti algUt das arvores plantadasi

será multada em 20000.
eXpITULO II

55aV1DÕE5 '

Mt. t4 

poderão os propt tatO impedir que
nas suas terras se fação estradas, do comprimento e lar-
gura que forem necessanios s estradas terão largura tal,
que por eltas possam atravessar dous carros livremente,
e serão descortinadas de	

metroS, salvo onde haja
grafl dia em se lhes dar essa largut

	o in-

ÇraCt0 multad00OOMI. 146. Os propriet° serãO obrigados a fazer,

todos os anfl05' nos meles de abril eaio, 
asm estradas

que passam por UO5 t'azendas e terra s. roçando, cavando
e entupindo os buracos e trilhos fundOS das enxurradas,

fazendo pontes OS 
orreg0s e ribeirões, dando esgotos

ás aguas. desembat ando os cami05. quando for neces
sanO, na forma orcteUa no artigo t45, e fazendo as esti-
vas e atterr°5 que sejam preCi50S quando não excedam

	

de 10 metros:	uita d

isto nos referidos meles de abril e maio

de cada anno: me 3O 000.
	o até agora, 0s as

ML 147. 
Os pnopnietoS1 comserão

a fazer sobre s rios'
ribeirões e corre

obrigados
pontes que não demandaremesteios: multa de 30000,

alem de fazer-se a obra sua custa.
Art. 143. 

Quando o cami0 for de alguns mOra

dores, são 
0r

ig05 os que deile se servirem a concer-

tal-o, cada um na sua respectiva estrada.Si nenhum dos moradores quizer fazer o trabalho
recorrer-se ao fiscal, que mandará fazer á custa do

moradores OU 

donos, sob pena da multa do artigo 146
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Esta disposição conprehende os herdeiros de uma fa-
zenda ou terras que não estejam divididas, ou que, estando,
atestada pertença a todos por direito e boa razão.

Art. 149. E' prohibido tapar, mudar, estreitar, en-
tulhar ou de qualquer maneira arruinar ou damnificar
as estradas, caminhos e pontes ou quaesquer outras obras
publicas: multa de 20000 a 30000, alem da obrigação de
pôr tudo á sua custa no antigo estado.

Art. 150. A prohibição do artigo antecedente
coinprehensiva do caminho particular, ainda de um só

Art. 151. E' prohibido abrir novas estradas em ter-
ras alheias, sem consentimento do dono e sem licença da
camara, que resolverá convenientemente, depois de ou-
vir o dono das terras: multa de 20000.

Art. 152. E prohibido conduzir-se madeira a rasto
as pontes de madeira : multa de 10000 para aquetie

que, estragando a ponte, não a deixar no seu antigo
estado..

Art. 153. Para a boa execução do disposto no pre-
ente capitulo, os Íiscaes percorrerão os respectivos dis-
trictos, uma vez em cada trimestre : multa de 20000.

•	 CAPITULO III
DA VENDA DE GENEROS, AFERIÇÕES E OUTRAS PROVIDENCIAS

Ari. 154. Nenhuma loja, taverna ou qualquer casa de
negocio se estabelecerá no município, sem licença, a
qual terá logar, todos os annos, pela fôrma declarada no
arLio 175 e os respectivos paragraphos: multa do dobro
do imposto, alem da muita em que possa incorrer o

14qúa

Ari. 155. E' prohibido a qualquer vendedor de gene-
rós alirnenticios, residente no municipio ou fora deite,
vender fora do mercado. As vencias no marcado serão
feitas nos domingos aé ás duas horas da tarde.

Art. 156. Todas as carregações de mercadorias, vin-
as de fora do municipio, serão descarregadas no mer-

cado, e atii permanecerão á venda, por espaço de 24 ho-
rãs.; findo este prazo, poderão seus donos vendei-as, como
lhes approuver.

Art. 157. E' prohibido, dentro do perimetro de um
 de legoa, atravessar nas estradas os generos derto

primeira necessidade, destinados ao abastecimento das
povoaões, quer sejam elies do municipio, quer importa-
dos de fora, quando houver falta ou carestia: multa de
2O000 a 30000 por qualquer atravessador ou vendedor.

P. N. 2.

são consideradosconsiderados atravessadores, e como taes incur-
sos nas penas deste artigo, todos aquelies que sahirem
dos limites das povoações ou se servirem de outro qual-

E
meio para contratar generos com os tropeiros e con-

ductores, realisatido por qualquer maneira a sua compra
em grosso. São lambem atravessadores aqueileS que, a ti-
tulo de encommenda, ficarem com os generoS salvo si
vierem directamente e conduzidos em transporte seu.

Art. 158. No caso de carestia, deve comparecer a
autoridade competente e fiscal nos iogares em que se fi-
zer a venda dos generoS aUmentiCios, para fazer manter
a boa ordem e prevenir as dissenções.

Ad. 159. Todos os que venderem generOs que de-
vam ser pesados ou medidos, terão os necessa rios pesos,
medidas e balanças, aferidas annualmeflte, na fôrma des-
tas posturas.Nestas disposições estão comprehendidos os
rancheiros que venderem generõS nos ranchos e estra-
das. Os infractores serão multados em 10000.

Art. 160. Os que recusarem aferir seus pesos e me-
di(ias, serão multados em 2O000, e na mesma pena incor-
rerão os que recusarem apresentai-os ao fiscal, para exa-
minai-os em correição

Art. 161. Os pesos, medidas e balanças serão aferi-
dos annualmeflte, no principio de cada anno. Os aferido-
res darão talões assignados, declarando a qualidade e
quantidade dos pesos que aferirem. O aferidor que fizer
a afèrição fora das marcas dos padrões da camara, será
multado em 30000.

Art. 162. Si as medidas, balanças e pesos forem
falsificados, depois de aferidos, ou si o negociante guar-
dar os aferidos e comprar ou vender por medidas falsas,
soifrerá a pena de oito dias de prisão e muita de 30000.

Art. 163. Todos os pesos, medidas e balanças deve-
rão estar sempre limpos, sem fenda nem quebradura, de
maneira que não seja prejudicado o publico: multa de
60OO.

Art. 164. A. nenhum escravo se concederá licença
para ter casa de negocio, e, quando for concedida por se
occultar esta qualidade, será tirada do fundo do neocio
a multa de 20000, e a casa de negocio immediatameflte
fechada.

Ari. 165. As tavernas, armnazeflS e qualquer outra
casa em que se venderem bebidas espirituosas, se fecharão
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ao toquetoque de nove horas, que será o de recolhida : muita
de 8000.Nesta cidade a recolhida será tocada no sino da ca-
dêapelo carcereiro, ou outra qualquer pessoa, a seo
mandado.Art. 166. o procurador da camara, acompanhado
pelo fiscal, visitará, uma vez por anno, as casas de nego-
cio e revistará os pesos balanças e medidas, procedendo
como determina o arti go 160.o

TITULO VI
DOS IMPOSTOS MUNICIPÀES

CAPITULO 1
Art. 167. o pagamento dos impostos terá legar nos

mezes de janeiro e fevereiro; findo este prazo, os infracto-
res incorrerão na multa de mais a terça parte do imposto
que tiverem de pagar.Art. 168. Quando os impostos muniCipaeS não fo-
rem pagos dentro do prazo marcado, proceder-se-ha á
cobrança executivameflte, como se procede a respeito
dos impostos provinciaeS.Art. 169. A aferição será feita durante os mezes de
janeiro e fevereiro, e a ella são obrigadas, de accordo com
as disposições dos artigos 159, 160, 161. 162 O 163, todas
as pessoas que venderem em grosso ou a retalho, com-
prebendendo-se os proprietarloS de !zendas, silios e fa-
bricas, cujos productos forem vendidos dentro deitas.

Art. 170. Os mascates de ouro, joias etc. serão
obrigados, para obterem a licença, a prestar uma fiança
de 2:000000, que só será levantada, dous mezes depois
que cessarem de vender no municipio.

Art. 171. Ao procurador da camara compete a por-
centagem que lhe for marcada pela arrecadação que fi-
zer, assim como aos demais empregados da caniara o
ordenado e gratificação que lhes forem marcados em re-
gulamento.Art. 172. Ao secretario da carnara as partes pa-
garão§ '1.. De cada alvará de licença, portaria para pa-

• gamento e auestados que passar para qualquer fim,
W00.

§ 2.° De cada titulo que for registrado em livros da
camara, 2000.

Art. 173. Compete á camara a extincção dos formi-
gueiros)do logradouro publico, e aos proprietarioS a

. N. 2. 
1 aqUelS que estiverem em seus quintae5 e para isso
lhes será marcado um prazo pelo fi scal, sob pena de se-
rem multados em 10O0° alem de obrigados ao cum-
primento desta disposição.Art. 174. Os fiscaes são obrigados a inspeccionar

quintaes e pateos das casas,ao menos de dous
os em deus

jnceS, aflrn de examut)I' si lia a lim
dpeza necessanma e de

confoni i
 lde com as dispnSbÕ15 os ants. 62, 63 6t, 65 e,

i3, sob pena de serem multado s em 20000, si deixarem

de cumprir esta obrigação.
CAPITUlO II

Art. 175. A carnara municipal da cidade de S. José
do PâralSO fica autorisa(ia a cobrar os seguido	

im-

postos
§ 1.° 

De cada casa de negocio em que se venderem
r fazendas, armarinhos, chapõo5, calçadoS, molhalo5, lou-

ça, podeno e gnerosdo paiz inclusived tr d
, 40O0O.

§ 2.° De cada casa de negocio em que que se ven-
derem molhados, louça e generOs do paiz,podefld0t ar-
marinhos, calçados e chahéo5, 3O000§ 3•0 De cada uma das ditas casas em que se se ven-
derem genoros lo paiz. 2@a0O)•§ 4. De cada caixa ou caixinha ou quaesqU volu-
mes portateis, que contenham artigos pana lingado5 

OU

mascatel0, seja qual for a sua 
(len0lfli[11O, 20.0)0.

50 De cada hotel ou hospedaria ou casa onde Se
dê comidas por paga. iü0UO.§ 6.' De cada bilharestabeleci 10, 2Ú00O.

.° De cada rancho de tropas, iO000.

§ 8.'
De cada açougue, 3OOO).

§ 9.'
De cada afinador ou concertador de piano,

60O0. 10. De cada botequim, por tempo até 15 dias,

t. De cada espectacubo equestre.- O000.i0 000.
12. De cada escniPtorio de advogado, solicitador

ou requerente que advogue com licença da autoridade
competente. l00O0.i. De cada cartorio de orphãO5 10000.

14.	
gos artiticice s , 10000

De cada fabrica de f 
iS. De cada padania t0000.

§ 16. De cada retratista, 20000•
17. De cada dentista, 20000.

§ 18. De ca(la ourives, 5000.
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§ 19. De cada carro que vier de fora do mun
com mercadorias, 5000.

20. De cada botica lealmente aberta, 200(
21. De cada casa ou fariCa de charutos ou

ros, l0000•
§ 22. 

De cada ofilcina de alfaiate, sapateiro, 1

neiro etc., 5000.
23. De cada cartorio de tabelijão, 10000.
24. De cada consuttOrio medico,. 10000.
25. Do coilector municipal, 10000.
26. Do escrivão das rendas geraes. 5000.
27. Do escrivão das rendas provinCiaeS 5(

§ 28. De cada offlcin a de latoeiro, funileir(
deireiro, dentro do ínunicipi0, 20000.

§ 29.
De cada mascate que vender fazendas

rinhoS ou outros quaesquer generüS no mui
0ü00, ainda que seja a mascateao feita por 

mostras.
§ 30.

De cada mascate que vender objectos da 	- -
prata, pedras preciosas etc., á excepção de artefactos mi-

iros, alem da fiança do artigo 170. l00000.
Para a eíYectiva execuáo do artigo antecedente, são

obrigados OS 
inspectores de quarteirão a exigir dos mas-

cates q:e apparecere m no seu quarteirão, a respectiva
licença, podendo cobral-a, quando não for apresentada:
multa de i0000 ao que não cumprir este dever.

§ 31.
De cada portador de realejo e outros diverti-

mentos de que recebam paga, 10000.
§ 32.

De cada olaria de telhas ou tijotios, 20000.

§ 33.
De cada carro de aluguel, dentro do munici-

pio, 6000.
§ 34.

Pela venda e mascateação de obras de ferro,
tranças e tecidos, 8000.

§ 35.
De cada lavrador que plantar em terras de

sua propriedade, 5000; tendo aggrègados, i0000,
exceptuados desta tara os que pagarem direitos como en-
genhei ros.

§ 36.
De cada engenho de canna, com moenda de

ferro, movido por agua, inclusive as machinas de bene-
ficiar café que forem movidas pelo mesmo motor. 50000.

§ 37.
De cada engenho de canna, de cylindro, mo-

vido por agua, 40000.	 /
§ 38.

De cada engenho de cylindro, movido por ani-
maes, 30000.39. De cada engenho, com moenda de madeira,
movido por animaes, 20000.

§ 40. Quafldo acontecer que em algum anfl0 quaeS-
quer dos propriet'os de engenho nO tenham canfla
para moer, hcarão, naquefie ann0, isentos dos um-
posto5 compre udidos nos pararaPh0 ttestados

S antecedentes

devendo provar falta de canfla com a
	do juiz

de paz e subdelegado
do seu districto, prova essa que de-

verá ser apresentada até St de outubro do mesffl° aflfl0•

	

W1, 	
cargueiro de agu

§ 41.

ardente yid0 de

fora do municiP'°, 2000.cada vendedor de bilhetes de loteria
§ 42.

D	

,

§	
De cada feriçã0 de pesos e medida5, 2000.10000.
De cada revista feita an

flu mente pelo pro-

C 	e fiscal, i00O.
§	De cada um do	

das par	cidade
oCla5 do mu-

s vigarios

niClPiO, compre	
endo o da parochia da 

§ 46.
Por cada ulva casa coberta de telhas, cUjo2000

morador nO esteja sujeito a pagar qualquer outro im-
posto municiPat, 2000 Este imposto só será cobrado dos
moradores, dentro da cidade 

e f egue asdo municipm.

§ 47.
Do 3u de direito da comar	

l0 000.
48. Do juiz municipal do termo, 105000.
9. Do promotor publicO da comarca, 10000.

50. 
Do procurador da caifiara. I000

§ 51. 10 O00.	ciar café,
Do secretario da camara, 10000

idad
§ 52.

Do fiscal da ce.
53. 

De cada machifla de socar e benefi
movida por agua ou fogo, 0 000 .	vender peixes

De cada parY que se fizer para 

§ 55. De cada individuO que	vindo de foravender, em mascab0
30,'t000-
ção, seltins ou arreios de qualquer especie, 
do mufliciPio 100 0	burro bravo que for vendi,

§ 56.
De cada besta ou	

do

mufliciPbo, 2 000.
5. 

De cada escravo de aluguel, dentr
o da cida

no	
de

e freueZia5 do municipio, 0O0.

	

58. De cada fa	de fumo,
brica de mel de fumo, 20000.

De cada comprador	
300O0.

60.
De cada comprador de mel de fumo, 0000.

61.
D cada comprador de café, 0000

Art. 176. Recficd0 o artigo 43, é permitt? ttirem-Se soltos, em terras do patrim00 vaccas de LiCitO
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animaes de sefla, corntant& que os seus donos paguem
o imposto de 10000 por cada um, e qua não exceda de
uma vacca e um animal para cada casa.

RESOLUÇÃO N. 3415 DE 30 DE JULHO DE 1887

Ápprova o codigo de postur as da camara municipa l do Pouso Alto

O Dr. Antonio Teixeira de Souza Magalhães, 1
. 0 vice-

presite da proviflcia de Minas Geraes Faço saber a
todo

dens os seus habitantes, que a assernbléa tegslativa pro-
vincial, sobre proposta da camara municipal de Pouso

Alto, decretou a resolução seguinte
Art. unico. E' approvado o codigo de po4uras daAlto, que a estacamara municipal da cidade de Pouso 

resolução acompanha; revogadas as disposições em con-
trarm.

Mando, portanto, a tolas as autoridades a quem c
conhecimento e execução da referida resoluç0 perteri
cer, que a cumpram e façam cumprir tão inteirament(
como nelta se contém. O secretario desta pra vincia a façL
imprimir, publicar e correr. Dada RO patacio da presi
dencia da província de Minas Geraes, aos trinta dias d
mez de julho do Anuo do Nascimento de Nosso Senho
Jesus ChristO de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesi
mo sexta da IndependeRcia e do Irnperio.

AN'roNIO TEtxEiR. D1 Souzk M.G.LI15
Seilada e publicada nesta secretaria aos 13 de agost

de 1887. o secretario,
Francisco Isidoro Barboa Laje

Codigo de Posturas
DA

CtMtUA 31IJN1CIPAL
DA

CIDADE TDE POUSO ALTO
CAPITULO 1

Art. 1.° As licenças de que tratam estas postura
serão concedidas pelo presidente da camara ou ssu sU

2.

lo, na fôrma	 inada
nas mesmas posturas . M

iças não serão concedidas,se que as partes apteSen-
os competentes. documentos de haverem sido satis-
s os direitos e mpostos estabelecido,,. Da defleg

d
alicença haver recurso para a camara.

Art. 2.° 
Quando nestas posturas se manda advertir

rtas e determ adas pessoas o cumprimento do dis-
to em algum artigo ou paragraPho das mesmas, será
verteflCta feita por ordem da

 autoridade policial OU

i fiscal	 tos de fora, alem dos.
Art. 3•0 Os fiscaes dos distric

atorios que são obrigado s a apresentar sobre OS nego-

s e neceSsidC5 dos SeUS respectivos districtos, na

ma do artigo-) da lei de 1. 0 de outubr o  de i88, par-tubr
iparão ao da cidade as fcacçõe5 das leis prevarica,

es ou glige5 de todos os empregado
e as COR-

aveflçoes das posturas que tiverem lagar nos seus dis-

idaS, o 
fiscal da cidade, oiligindo todas as jf0rmaçõC5

ue pelo dito Oo 
chegarem ao seu conhecimenbo e

ddiciona0e5 as 
05 rvaçõe5 relativas ao seu dis-

icto, f
ará um relatOrio, para er apresentado d camara,Os

LO 
primeiro dia de cada 5eSS0 ordiflari fiscaeS dos

listricto s
 de fora serão obrigados a mandar o relatorio

upra. oito dias antes da reunião da cainara, em cada
ima das sessõeS ordiflars, sob pena de dez mil reis de
multa ; e na mesma pena indo rrerá o fiscal do distridbo
da cidade, que não cumprir, na parte que lhe pertence,

a forma acima determhnad.	 correições  no
o fiscal do districto da ci-

dade o é igualmente em todo o municiPio, e tanto este,
como os de fora, farão pelo 

meflOS duas
atino e darão dellaS o relator-10 na forma acima deter-
minada. Estas 00reições deverã	d

o ser feitas, a primeira,_ o

mais tardar, até á época da reuniãO a se
	 Ogunda sess

ordinaria da camara, e a outra, antes da reunião da
quarta sessão, em as quaes deverão ser apresentados 

05

respectivos relaIOriOS'
Art. 4,0 Os flscaes dos distriC

participa
tos de fora p-

rão ao da cidade OS 
máOS tratamentos e actos de cruel-

dade, que por ventura os senhol'es costumarem a praticar

na pessoa de SOUS escravos. o fiscal da cidade
 procedera

como está ordenado no artigo antecedente, formando
desta exposição um artigo separado.

ArI. 5. Nos 
casos dos douS artigos anteCedent, a
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camara procederá na conforÏida	
do disposto nos arti-

gos58 e 59 da lei do 1. 0 de outubro de 1828. itc Po-Art. 6.° A camara, se lhe parecer convener,
derá aitoriSar o seu procurad0r.

	a fazer as despeeas que

julgar necesSarmsos, n in	 em correi-ter valtos das sessões.

Art. 7.0 Os fiscaes, sempre que sahiretfl
ção e andarem no cumPrãO do 

5imento de seus deveres, serão
acompanhados pelo esCÇjVdetegad0 ou juiz de
paz e de um oficial de justiça do districto, devendo
aqUeites ser requisitados á autoridade competente.

Quando a jnfraCÇãO consistir em alimen-consis
tos, remedios, medicameflt0s alterados ou podres serão
chamados pelo fiscal peritos e pessoas entendidas na rua-

teria, para examinai-os e, , verificado o seu máO rará oestado,

serão logo inutilisados e consumidos, do que se lav 
competente termo.Art. -9 . No caso de correição, os autos de achada
e infracção das posturas serão escriPtos polo escriv ão e
assignados pelo fiscal, oficial de justiça e peritos,_quan-
do forem neceSsario s

, e duas testemunhas, que sero cha-

madas por ordem do fiscal.consteao fiscal algum
Art. lO. Logo que 	

caso de	in-

ao de posturas e existirem vestigioS,
frac	

elie. acompa-

nhado do escrivão do 5
bdelegad0 ou qualquer oficial de

justiça, si peem cornParec	
deverá i mmediata mente

uddirigir-se ao togar, e, verificada a existencia da infrac-
ção, lavrará ou fará lavrar auto de infracção,

procedel

danOS termos prescriPtos nos artigos 12 e 13.19 e i3, si estiver
Art. li. Nos casos dos artigos 

p
avrará o respe

resente alguma autoridade policial por ordem desta se

l
ctivo auto e serão chamados os peritos

Mt. 12. AInda mesmo que a jnfracção não deixe

vestigiO '
 ou estes já não existam, o fiscal lavrará ou fará

lavrar o auto assignado por duas testemunhas, que te-
nham ou não conhecimento do facto.

Art. 13. Si pelo contrario não pagar incofltinenti,
ou incorrer em alguma outra pena, o fiscal remetterá
logo ao procurado r

 da camara o auto, e este, dentro do
paZO de 24 horas, e em seguida, requererá e promoverá

o respeCti\'O processo.MI. 14. Nos processos por infracção de posturas

que forem intentados
 e promovidos até final execução, a

requerimento do procurad or da carnara ou seus agentes,
os fiscaes terão os mesmos direitos á metade da quantia
liquida que entrar para as cofres da camara.

rI. 15. Sempre que, para a cobrança das muitas,

—1l—
2.

impustoS, licenças ou	
trataemolumentos de que m estas

posturas for neces5a0 o emprego de meios judiciaesi
quer civis quer criminaes, o infractor pagará mais vinte
e cinco por cento como multa, comtanto que não exceda
de Si fizer o pagamento antes da penhorce mas
si esta chegar a efectuase, pagará Cinco(,

por

cento mais sobre a quantia pela qual foi processado e
executad o . 

corntaflbo que a multa não exceda a 3O00
rt. 16. Na concessão de terrenos ou jogares para

	

0strucção de casas, a camara deverá
	uiaregse de

sorte que a povoarão comece do centro para os lados,
evitando que sejam habitados OS arrabaldes antes de es-

tar o interior
occupado, para que entre um e outro mo-

r , dor não ha3a longos espacO 
Art. 17. Quando doUOu

 mais individuoSrequere-
rem simult eamente um meSffl° terreno ou jogar, terá
prefereflc aquelle que, por um termo, se obrigar a con-
struir casa de sobrado, e entre os que a issO se obriga-

rem, terá prefer0el ant
aquelle que na mesma povoação

tiver feito casa semhArt. is. aver em cada agencia um livro, em que
se esCriPtem as multas, licenças e mais impostOS mu-niCiPaes cada verba será 'ançada pelo agente e rubri-

cada pela autorid	
policial. Estes livO5 serão abertos,

numer05 e rubricados pelo presidente da cam3r
Quando a -amara julgar neceSsa0, poderá pedir estes

livros para examiu os.	estai-
Art. 19. No ultimo dia de cada tim' o agente

apresena	
atrá o livro ao que delie tbrá

extrahi r
 e renaette á cama uma eaçã0 ominal das

pessoas que pagaram multas, cença5 e mais ImpOStOS

municiPas cofl 
0claraçã0 das quantias recebidas e

de que proVieram e 
fo rmaÇã0 de qualquer omissão ou

que por ventura tiver havido da parte do

respect i vo agente. lta ou qualquer oukrt. 20. A mutra pena com que
são punidos os infraet0S de qualquer artigo ou para-
grapho das posturas desta camaa, não

	 -

gamentO dos respectivos impostO5	

os jsenta do pa
ou contribui õ% a

que estejam sujeitos, nem da 
5 jsfacçã0 do damflo

causado. ntratos das
Art. 21. As 0diçõe5 estipuladas nos co

rendas da camara que se administraremada qualquer
por arren1ata

tes, tem força de posturas, sendo obrig	
das
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partes a satisfazer as ditas condições, julgadas pelo juiz
competente as re3peotiva5 contraVeflçõeS.

CAPITULO Ii
DO ALINHA°

Art. 22. A camara fará levantar planos segundo os
uaes serão formadas as ruas, praças e ediflciOs da ci-

dade e povoações. Em quanto não se levantaretu os pia-
nos, os alinhamentos serão feitos como até ao presente
ou segundo as instruCQõeS que forem dadas pela camara.

Art. 23. Haverá os atinhadores neceSsa1'iOS para
esta cidade e os arraiaes do municipio; os alinliadores
serão nomeados pela camara, e seu numero fixado pela
mesma. Os alinhadores vencerão o salario de 2OUO de
alinhar, e iOOO por cada esteio de frente que apruma-
rem, sendo suas assistirem ao levantamento
delies. Nas casas de adobes ou taipa só perceberão 2000
do alinhamento.

Ari. 24. 
Compete aos alinhadores niveliarem e ali-

nhareul as ruas, edificiOs e calçadas, conform o o plano

ões, si hoveur, OUdas povoaç conformo o alinharflettto
do Ioga" ou instrucção da carnara. Os alinhalore s que,
por erro ou por outra qualquer causa, contraVierCt 3

disposição deste artigo, serão multados em i0000•
Art. 25. 

Nesta cidade e nos arraiaes não se poderá,

sem licença:1.' Edifica?, nem reedificar, tocando na frente do
predio.§ 2. Fazer concertos ou outra qualquer obra,
qualquer que seja o material que possa offender o ali-
nhamento . O contravento r será punido com a multa de
I0000 e obrigado a desfazer o edificio. concerto ou obra
que estiver fora do alinhamento OU nivellamefltp.

or que, sem a licença de que Ira-
Art. 26. O alinhai

 o artigo 25, alinhar ou niveltar o edificio, concerto ou
obra, incorrerá na multa de 4000.rt. 27. Ordenado o desfazimento do edificio, con-
éerto ou obra, será notificado o proprietario ou seu pro-
curador, e na sua falta o inquilino, e o atinhador, nos

• casos dos artigos 24 e 25, para principiar a execução,

dentro 	em m prazo razoavel, sobo de 24 horas, e findar	 u
pena de ser executado á custa da propriedade e não

• poder o notificado pedir jdemfliSaÇã0 alguma. O inqui-
tino não pode ser obrigado ao desfazimento, e quando o
faça, poderá exigir do proprietario as despezas que fizer,
ou descontar nos aliugueiS que dever- Si, nos termos

V. .2.	
-	-

5sigdO5 nao for princiPdaOU finda a ec
Uçã0, a au-

toridade competente mandará proceder ao desfaZimto

Art. 25. Em terrenos publiG05 
ou que forem de USO

comm' ou servirem de logradouro 
publiC0 é prol

bido edificar ou fazer qualq1er outra obra, sena 'ice'

ou afOratnt0, na fo	
e 26rma dos artigos 25	

: multa de

20000 e perda do editiciO ou obra para a camara.

Art. 29. O 
posse iro , forei	 "1° de qual-rO ou propriet

quer terreno, dentro das poVoaç0es será obrigado a

tel-o tapado com .
cerca de madeira, devendo ser as fren-

tes com muro	 -obtiver licença
caiados, 0aquellas ruas e praças que a ca-

mara designar por editaes, com 
0 mnaça0 de init3S-

O posseiro, foreiro ou proprietalO ue 'o

P
levantamento de casas, é obrigado a 

começar a

obra, dentro de um annO,e termifl' entro de outro,a
contar da data da licença, que deverá lser registrada no

%jvo
competente. Esta dspOSi0 é appli

	eI ás reedi

ficações.
 O possi0 ou foreiro que não cumpri

r a primeira

0rigaçã0 deste artigo, entender-se-1
cahifio em coffl

e perderá O 
direito ao terreno, que poderá ser

mISSO,concedido a outro, ou declarado pela calTiara de uso oude
logrado° public0 e pagará a multa	

000- O possei

ro,
 foreiro ou propriet° que tiver 

0 meçado a obra e
não cone, na forma da segunla obrlga(0, pagará
a multa de 20000, por cada Ires inezes que exceder do
prazo acima marcad0, até a obra ser conC1Ua exteri0

mente .
 o que por motivo de torça maior e independente

de sua vontade, não puder cumPrir, dentro do prazo ad-
ma marcado, o que (loa determ10bo nestC artigo, repre-
sentará em tempo á camara, afim de não 

5ore a mUi

ta, e se lhe prOroga o prazo.	 ou as
Art. 30. As casas que de novo se edificarem,

que se reedificarem não poderão ter menos de iS palmos

de pé direito,	 -se
do nivel da rua, e as portas

com 12 
palmos de altura, e nunca menos de 4 de largu-

ra, sob pena de 20000 de multa e de demolir
a obra

e preencher-se a altura.
• § UfljCO. 

Não se poderá edifica r ou reedificar nesta

cdad e nas povoações de seu mnUnidiPio, fora do attnha
meflto, sob qualquer pretexto salvo dec

e fharem a frente

de muro, como prescreve o artigo 29,	t0
ou então em dis-

:.	
tancia de duas braças, alem do alinhatfl. Si o edifi-

io for feito fora do aUnbameb0, poderá ter os Palmos
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Art. 31. E' probd0 nas ruas, becos e praaS:
1.0 Lançar immundicie5.

Fazer estrumeira53. Lnçar anirnaeS inertes ou moribundoS.
Multa de i00OO- Os animaes serão e

nterrado s fora

das povoações, á custa de seus donos, ou da carnara,
quando não se saiba a quem pertence o animal, e os
ontraYeflt0mS, alem da multa, ficam obrigados a fazer

ou paga r a despeza.ArL 32. A camara, quando julgar necessarin, pole-
rã declarar por editaes. que ficarão fazendo parte das
postUraS quaes os legares em que se poderão fazei' os des-
pejos, com commina 0 

de pena, multa e obriga 0 de

f2r a limpeza.
Art. 33. 05 proprieta 05 são obrigado

s a conservar

limpas as testadaS de suas casas e terrenos que possui-
em na cidade e arraia-es: multa de 8.000, atem da obri-

rgação de fazer a limpeza . A testada compreh0 a me-

tade da rua, e nas praças 20 palmes.Art. 34. E' prohibid0 sem licença , empachar as
ruas, beccOS e praças com materiaes ou outro qualqUer
genero de entu'O multa de	

000, alem da obriga0
lf

de deséfltU incontidenti, logo que. seja intima0,

sob pena de mais iO000 de multa. Exceptilãos@ dos

casos i. De necessidade, de manei que se 
fl 0maneira possa,

sem perigo ou grande prejuiLO pedir a licença do artigo
anterior. Neste caso dever5l1a pedir a licença,

dentro

de 24 horas, nesta cidade, e do 3 dias, nos arraiaes.

§ 2.
0 De utilidade publica OU partiCular, obtendo

antes a licença.Art. 3•. Em qualquer dos casos do artigo anteCe
dente, nunca será 0fl araçad0 o livre uso das ruas ou
praças, e os que tiverem obtido licença serão obriados

g 	-

a pôr luzes, nas noites de escuro, divisas ou guardaS

COmO lhes for(
 eterminado pelo fiscal, para que nenhum

damflo aconteça ao publicO nem aos particulares: multa
de 5000. 36. Os proprietariosna e.idade e povoações, 0

-122--

que o proprietarboquiZer,
de muro, na forma ia

ruas sempre subsistirá a ol
prescriPta.

CAPITULO III

s 1.
0 

A rebocar e caiar as paredes externas de

suas casas e flWr05.var o2.° A reno	
reboco e caiadU , sempre que

for necess0 e determinado por editaes
pela camara

U 
fiscalb multa, so	

de i'j00O.
Art. Os mesmos proprieta05 São obrigados a

c
alçar as frentes dos predios e terrenos que possui-

rem na cidade e povoaçõe5, na extensão de oito palm0s.
o contraventor se rã punido coifi a m lLa de 20000 e
será obrigado a paar as despe 	

que se fizerem co a

alça	 com a larque devera seguir o nivelamento da rua.
No caso de no ser feita	

largura sucitO

OU 

comPette, soifrerá a mesma pena, e será obrigado

a de5manch1	
á sua custa, para fazer em ordem. A dis-

posição deste artigo não cotnPre11e0 
os roPrpietanios

que, na occaSião da publica0 destas posturas ja tiverem
feito as calçadas com a largura determinada nas postU
ras em vigore ficando corutudo obrigados a pol-as com
oito palmos, quando tiverem de reedific05, ou por oc-
casiá0 de se calçarem as ruas.

Àrt. 3S, Si acaso cahir algum muro, paredão ou
parte deile, no tempo chuvos O ,	 amara,poderá o mesmo ser sub-

k. 
stituido por cerca de madeir com facutd° da c
ou do seu presidente. não estando dIa reunida, assig
nando5d ao dono do terreno um prazo que for neceS-
sanO para lbzel-0, como fica determinado : pena de 12

de multa, atem da 
0bnigação de fazer O muro.

Art. 30. OS 
donos de quinta05 e terrenos que- fazem

lP, 

frente para as ruas ou praças, e que ao presente se acha-
rem tapados com cercas de madeira, serão advertidos
pelo fiscal, que lhes marcará um prazo razoavel, para
clem°° a cerca e fazoretu o tapUne na forma do ar-
tigo 29: multa de l2000, quando no seja attendida a

advert' e 
0brigaçáo de fazer a obra. A camara 

p0

(lerá pronogar o mesmo prazo, quando haja circUtflsta
cias attendiveis.

CAPITULO IV

D.'S OBÀS pcBLlCS

Krt. 40.. A 0nserçao e reparo das muralhas, pa-

redões ou outras obras feitas	
apara 5e-uranç d s edifi-o

cios OU 
prisões publicas, calçadas,	

af'ariZe5, ponteS
rego, aquedUct0s poços tanques e quaesquen outras

TÔlo Liv -'
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struCÇões em beneficio commum ou para decoro das
voaõeS, serão feitas pela camara. ExceptUã0Se

§ 1.0 As obras cuja factura não erão da obrigação
daéamara,Sa0, porem, no caso de urgente necessidade,

0s obrigados aeltas não tiverem meios para satisfazer:
multa de 50O0, alem da obrigaÇão de fazer a obra, quan-
do tiverem meios e nã fizerem.§ 2.' As obras que a camara fizer arrematar, impon-
do certas prestações para jnernfliSaÇã0 dos emprehefl-
dedores, na forma da Lei de 29 de agosto de 1828 e artigo
47 da Lei do 1. 0 de outubro de 1828.

Art. 41 Quando um particular ou particulares se
propUzerem a fazer qualquer das referides obras á sua
propria custa, deverão se conformar com o plano da ca-
mara, e obterão a licença, que lhes será gratuitamente
concedida multa de 500O a 20000, alem da obrigação
de fazer a obra.

Art. 42. E' prohibido:
§ 1. 0 Arruinar ou desmaflchr qualquer das ditas

obras ou parte deitas, ainda que minima seja.§ 2.° Abrir encanamentos publiCOS ou particulares,
nas ruas, praças e becos, sem licença e aviso ao fiscal,
para assistir.

§ 30 Fazer quaeSquer excavações nas ruas, praças,
becos e suas visinhanças.§ 40 Fazer vailos, dentro da cidade e povoações: os
existentes não serão reformados.

§ 5.0 Lançar mater
entos pub

iaes e qualquer entulho, ou en-

tupir os encanam
ticos ou particulares.

Multa de 30
brigação de repor tudo no000, alem da o 

seu antigo estado.
Art. 43. E' prohibido:
§ 1.0 Esgaravatar e tirar terra e qualquer grafliso

entre as calçadas das ruas, praças e becos.
§ 2.° Tirar dos encanamefltos de aviog de seu curso,

uas publicas OU

particulares, para o propriO uso, ou des
dando-lhes outra direcção, sem autorisaçãO competente,
ou para mal fazer.

Multa de 30000.
Art. 44. E' prohibido edificar casas ou reedificar

exteriormente, fazendo janelias, rotulas, postigo ou por-
tas que abram para fora, sob multa de 10000, e obrigação
de desfazer.

Art. 45. A camara conservará as aguas que abaste-
cem a cidade, chamadas aguas do povo, que correm cou-

com as aguaS particulares de proprietarios.,junctameflte 
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Art. 46. Os proprieta0s e particulares serão obri-
adOS a pagar, logo que he seja exigido, a quantia que

.elativamente lhes tocar na despeza da 
0 ervaçã0 da

lita agua, e no caso contrario será a cobrança feita judi-

Art. 7. Os donos das aguas nascida
s e encanadas

cialmente.
ou que correm em seus quintaes ou pateOS são obriga-
dos a dar esgotoS e encanam, de sorte que não da mn-

quem as ruas, praças e becos, nem as obras e bem-
feitorias dos seus visi hos multa de 20

n000, alemde fa-

zerem os esgotos e encanamentosÀrt. 48. Nas penas do artigo antecedente incorrerá
o dono do terreno pelo qual passar o encaflamto o
qual sendo avisado do dia e hora em que se pretende fa-
zer a limpeza do encanamento ou concerto, o impedir.
Exceptua o caso em que o dono do terreno, antes quei-
ra fazer a limpeza ou obra á sua custa, do que adtnittir
nelie pessoa extranhas.Art. 49. as povoações onde se não tiver feito ainda
encanamento e chafarizes de agua da serventia publiCas
e que esta corra em tonte, serão os logares deila desifla
dó e marcados nesta cidade pela camara, e nos arraiaes

pelos 50 legado5, com a assistenc	
do respectiv o fis-

cal, attendefld0 a commo	
publica. nte, depois de

Art. 50. Nos casos do artigo antecede
marcadas as fontes e construi

	 para outras- elas. prohibd
1. Tirar das mesmas fontes aguaS

ou arrUinaa5, antes de passarem pela fonte marcada.
§ 2.° Tirar deha para servir em pateOs ou quintaes

Multa de S000, alem de repor tudo em seu antigoparticulares.

Mt. i. o presidente da camara, na cidaçie, e osestado.
5

delegad0S, nos districtos, poderão dar licença para ti-
rar-se agua em horas determi0as, comtaflto que não
prejudique a servidão publica.

CAYITULO V
ENOS

SOBRE A SALUB DAD O AR, AGUA R ALI 

Art. 52. E' prohibidfl absolutamente enteou claustros. e em
rrar cor-

pos dentO das igrejas sachristiasqualquer outro logar das mesmas Os infractores deste
artigo pagarão a multa de 30000. Serão igulmen

te Pu-

nidos com ame
sra multa e oito dias de prisão os que

TOMO LIV PARTE 1.'
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praticarem, ou mandarem praticar exhuma . ões, sem esta-.

rem para isso autorisados.Art.. 53. Reputar-se-hão contraventores do artigo
antecedente

§ 1
.0 Os fabriqUelros.

§ 2.° Os procuradores das irmandades OU OS que

suas vezes fizerem.• 3.° Os parochos que mandarem fazer enterrame n

-tos no recinto dos templos.
§ 40 Os herdeiros ou testamenteiros que manda-

rem enterrar nos recintos dos templos.
§ 5.0 Todos os que mandarem ou consentirem que

se façam os enterramentos nos recintos dos templos, e os
que abrirem as covas.

,Art. 54. Ninguem

	

	 ou de ir-
poderá formar carneiras, cata-

cumbas ou monumentos nos cemiterios geraes,
mandades, OU 

par1iculareS sem licença, pela qual pa-
garão 10000, que serão applicados á onstr U cÇã0 ou repa-
ros do cemiterio geral respectivo : multa de 20000 . As
licenças serão concedidas pelo presidente da camnara, no
districto da cidade, e pelos subdelegados, nos da tora.

Art.55. Os proprietarios de cemiterioS particula-
res e os procuradore s das irmandades e capeltaS que te-
nham cemiterios, ficam obrigados, sob multa de 0000, a
enviar Lr! mestra lmeute ao parocho da freUeZia ou ca-
peltão cura das capeltas curadas, uma reação de todas
as pessoas sepultadas em seus cernitetios, declarando
seus nmoes, idade, estado, condições e enfermidad es de

que resultou amorte.Art. s&. Nenhum corpo ficará insepultO por mais de
48 horas, salvo com auestado de medico, que declare
que se pode enterrar depois deste espaço : multa de
8OOO.Art. s. o corpo de qualquer tamanho e cor que
seja, não poderá ser conduzido a enterrar-se nos cernite-
rios das povoações, quando a molestia de que tiver mor-
rido for contagiosa, sem que venham em caixão fechado.
Fora deste caso, se poderão conduzir em redes, indo bem
amortalhado: multa de 10000.

MI. 58. Recusando-se as fabricas ou irmandades a

d.ar ou entrar com o neçesSa.rio para a construcção ou

aperfeiçoamento dos cemiterlos publico serão estes fei-
tos por empreZa ,, sendo ,indemni5ad0 os emprezarios
pela prestação de uru mil reis por cada	

n-corpo que for e

terrado á custa da fabrica OU irmandade, pelo tempo que

for estipulado em praça.

Art. 59.	
enterrar seus

irmãos em logar distiflcto5 dentro do mesmo ce
As irmandades que quiZerem miterio,

deverão concorrer para a 
005

trUcçã0 e 3prfç0ament0
interior e exterproporçã0 do nUÍfle

ior do comitatio, 
0 

ro de irmãos e fundos dc que puderem	ações, OSdispor .	-
Art. 60. São prohibid0S dentro das povo

cOrtumes e 1uaesqU	
outras fabricas ou manufacturas

que possam prejudicar a saude publica. TaeS fabricas

ãO 

poderão estabeter_se, seni licença da camara, em
logar approvado por eUa : multa de 30000.

Art. 61. 
Os fiscaes terão cuidado em que nos seus

districbos não haja 
st ag fl açã0 d'agUas infectas, que possa

prejudar a saude publica, e a 
-amara, logo que tiver

disso conhecimento, lhes mandará dar curso e enxugar os
terrenos, sendo necessario, quando lhe pertencerem.

Art 62. 
Os donos dos terrenos em que se estagna-

antecrem as aguas de que trata o artigo edett0, são obri-
gados a cumprir o disposto no mesmo artiGO, salvo quan-

do faltarem-lhes os a
necessaos meios, ou ?orem naturaes

ou accidefltaes as 
5flações. Sempre o que causar a es-

tagnação cumPrira o aisposto no artigo ante
cedent

O contraventor sorerá a multa de 20000, quando
não observe a advertefla do fiscal, que

, lhe assignará

prazo rasoavel.
MI. 65 

Todo aquelle, por 
cuj os quiutaes correrem

as agUas do visiuho, para irem ter as ruas ou vailoS
no esgoto destinado, não o poderá embaraçar : multa
de i0000, alem da obriga0 de desfazerem o esgoto.

Art. 64. 
Quando houver duvidas 

Si as manufactu

ras ou 5tagfl açõe5 d'aguas podem prejudica r a saude

:	publica poder-S	
recorrer á camar ou ao presi entesd

não estando dia reunida.	 ou particUla
Art. 65. Só 

nos matadouros public0S
res, com licença, se poderá matar e esquarteja rezes,

para serem cortadas e vendidas ao publico, sob pena de

'	pogaC t00U0 de muita e 4 dias de prisão.Art. 66. Depois de esquartejada a rez, é permittido

•	ao seu dono condUzii a e veudel pelo	seja feitad
preço que quiZer e

•	onde bem lhe convier, comtanto que a venda
• •.	

publicamte em casas abertas, em que se possa flscali

zar a limpez a e qualidade da carn e e fidelida dos pe-

sOS: 
multa de 20000 e 3 dias de 1prisão.s paredes e portas

Àrt. 67. As carnbS penduradas nadessas casas publicS hamadd talho; estarão sem-

TOMO LiV pRT 
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Art. 75. A carnara, julgando necessario,' poderá de-
clarar em cditaeS quaes sejam as fontes e chafarizes em
que é permittida a 1avaem, e em quaes não.

Ari. 76. O curral e que trata o artigo 70, será no
matadouro publico, o qual será fechado pela carnara.

CAPITULO VI
SOBRE OS MEIOS PREVENTIVOS DE ENFEroIIDS

'	
MI. 77. A. camara pedrá ao governo ou ao com-

rniSm da provinCia a vaccifla necessaria.
§ unico. Nesta cidade vacciflará o facultati

r 0 do

partido
 e, não o havendo, as pessoas que forem nomea-

das pela camara, e tanto aquelie corno estas farão constar
'por editaes o dia, hora e logar em que se ha de vac-
cinar.Art. 78. Todo o chefe de familia, preceptor ou qual-

, quer pessoa do povo, feito o annUflCiO por editaes, con-
vidafldO0S para a vaccina, em dia certo, hora e logar,
serão obrigados, por si, seus famulOS e subordinados, a
comparecer para tal fim, sob pena ou multa ter sido

de um

mil reis por cada pessoa que se verifique não 
vaccinada.Art. 79. Oito dias depois de vaccinados, compare-
cerão de novo, para serem examinados pelo vaccinador,

e bem assim	
iflpara se tirar puz vacciCú para a propa-

gação da vaccina : multa de 1000 por cada pessoa que
faltar.Art. 80. Haverá para este fim um livro, numerado
e rubricado pelo vaccinadocretario dar, em o qual o se
carnara fará o lançamento das pessoas que se vaccifla
ram para dest'arte regular-Se o disposto no artigo ao-
teceflte. medioS, ou

Art. Si. Os vendedores de drogas OU re
boticariOs que venderem em doses rniudas substancias

» venenosas e suspeitOSas, ou remediOs activos a escra-
vos ou pessoas desconhecidas OU suspeitas, sem receita
de medico, sofYrerãO oito dias de prisão e 30000 de
multa.

ArI. 82. Os, boticarios e donos de casas de negocio
que tiverem á venda drogas e remedios adulterados, se-
ao punidos com as penas do artigo antecedente, alem

de serem as drogas e remedioS logo inutiiisados.
Art. 83. Os confeiteiros e doceirOS que pintarem os

LIV PARTE 1.'
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re encostadas em panfloS brancos e asseiados, de linho

DU 
algodão, que deverão ser mudados todos os dias, e não

pen	
doentes e ma-

duradas dos portaes para fora, mas só destes para
aentro das Casas: multa de 000.

Art. 68. Ninguem poderá matar rezes
grasdar esfolar as que apparecerem mortas

i
, ou manm como osdonoSda5 rezes m

 que manda remo os admi-
assnistradores ou seus prepoSios que o praticare serão Pu-
nidos com 8 dias de prisão e 30000 de multa.

Art. 69. O gado não será morto, sem que tenha pas-
sado 24 horas, depois que tiver chegado ao matadouro; o
fiscal examinará a rez, sendo para isso avisado polo dono
ou pessoa incumbida de a matar. Os curraeS terão cocho
omagUa limpa para o gado beber, á custa da camara,

quando não houver arrematante, e no caso contrario será
á custa deste: multa de i000O, 4 dias de prisão no pri-

meiro caso, e metade no segundo.
Àrt. 70. Os curraes e matadouros se conservarão

limpos, quanto for posSiVet tendo o especial cuidado o
arreatante do talho, ou o que matar a rez, não havendo
m arrematante, em não amontoar os despojos das rezes

mortas de um para outro dia. Quando não for observada
a disposição deste artigo, o fiscal advertirá ao arrema-
tante do talho, ou ao que matar a rez, não havendo arre-, -udida a adverteticia, soffrerá a
matante, e não sendo atte 
multa de 8000.Art. 71. O carniceiro é obrigado a repesar a carne,
quando o comprador assim o exigir : multa de l0O00.

Art. 72. Qualquer peSSOa que se propuzer cortar car-
ne de vacca diariamente, perceberá uma gratificação de
i000O0 annuaeS, alem de ficar isento dos direitos respe-
etivosdo talho. Haverá para este firo umm

regulaent0
que será previamente approvado pelo governo.

Art. 73. E' prohibido:
§ i.° Matar peixe com veneno ou dynarnite.
§ 2.° 

Vender alimentos corrompi dos.
§ 3•0 Falsificar quaeSquer generos, misturando-lhes

outras substancias que auginentem o seu peso, volume,
ou quantidade.Penas de 8 dias de prisão e 30000 de multa,

do lançar immundicies, lavar
Art. 74. E' prohibi roupas ou quaesqUer outras cousas, nas fontes, chafarizes

agua para bebida, ou nos ioga-
ou canos que conduzemres a elies superiores e que os offendam : multa de

i20OO.



seus doces com oxido metalliCo, zarcão, vermelhã
o ou

outra qualquer substancia nociva, soffrerão a multa de

MI. 84. O boticarm e 0 nded0r de drogas e reme-2O00.
dios que prohibir ou se oppUzer á entrada em sua bo-
tica ou casa de negociO para o exame dos remedios
e droaS, soffretão a multa de 20`W0 

e a pena de quatro

dias 8e prisão. E não obstante a 
0 pposiÇ 0, Proceder-se-

ha ao exame, 1dBPendte de sua vontade, tavran105c
de tudo o competente termo. E si pelo eïame se verificar 

1

que os mesmos tinham á venda drogas e remedios adul-
terados, soffrerão o dobro das penas estabele

	na pri-

meira parte deste artigo.Art. S.S. O medico ou cirurgião do partido que não

observar as 0brigações que l	 o contrato, será
he são impostas nestaS pos-

luras, e as que a camara lhe 
impuzer n

advertido pela mesma, e, não sendo attendida a adver-
tencia, será demittidü do servi0 municipal-

C.kPITULO VII
SOBRE RTIF105 PRE1UDCI XES

E' prohibido peílir esmolas para qUaes-
MI. 86.quer jvocaçõ05 multa de 1OOOO. ExcOptUamsc

1 .0 A 
casa de misericora.

2.° 
Asirmandas do Santissimo Sacraroento, das

Almas, do Divino Espiri Santo, doo Padroeir0, sendo to-
das do municiPio, e bem assim as que tiverem nos seus
compromissos licenças para pediresmolas..° As ditas irmandades que quizerem esmolar \

fora do mun	 pio para o mes-icipio, pagarão 1O0000 de licença.

§ 4.' 
As que entrarem neste munici

mo fim, pagarão 200000 de licença.MI. 87. São prohibidú5 os jogos de paradas nas
casas publicas de jogo, tavernas,

 botequins, casas de

pastOs, ruas, praças e ranchos.
Art. 88 E' p.	

rohibid0 ter, sem licença, casa publica

de jogo, ainda mesmo licito	 emulta de 200OO,	
1'

Art. 89. E' prohibid0 aos escravos e menores d 
21

annos e fflhosfamilias toda qualidade de jogo, tanto

,	
m casa de jogo licenciada, como em qualquer casa ou

jogar, quer publico quer particular
. O dono da casa ou

jogar que consenti r ou admittir jogo com escravos, me-

: flores "'
21 ar e ülho5fami5, será punido com 8

dias de prisão e 30000 de multa. o escravo que jogar,
soif rerá  5 dias de prisão.Art. 90. o homem livre que jogar dinheiro ou couSa

V. N.2. 'que o valha com escravos, menores de 21 anfl05 e filhos-
jmi1ias será multado em 30000 e 

5offrerá 8 dias de

pris0. SMI. 91. E' prohibd0
FiUg in

spirado por poteflc	inVisiv.ms

OU prediz	
casoS tristes ou alegres ou e

altra01fl

rios. dos quaes resulte darnfl° 
O prejuizo a guem.

§ 2.° 
InculcaSe curador de enfernad5 

Ou mo-

lestias, por meio de feitiços, orações, gestO5 ou acciO

nados-iulta de 25000. CAPITULO YIlI
MEDIDÂS PREvEN

SOBRE	

Tn DE DM0

Mt. 92. Os flscaes man	
houver

9 pàr guardas e divisa,,

 ás	
cavaç0es e prectPt°5 quO	

lias

 ou servidões publicas. ou nas suas
	

e

prove° com a 
po5S 

brevidade sobre o seU concerta,
entencl do-se com o presidnt0 da camara, si esta não
estiver reunida, para autori5 a despeza.iP

Mt.	
Quando as caVaç°5 e prect0S de que

trata o rtig0 antece1t0 forem feitos ou causados por

alguem será este 
0 ig0 ao concerto e	

posição de

tudo no seu antigo estado multa de
	

si não tten-

der logo á adverte	
do fiscal, alem da 

0 rigação de

fazer o concerto.	 pr
Art. 9 i. AS	

avaçoe5 e	
eciPOS proximos ás

servidões e obras
publicas serão concertados pelos do-

nos do terreno em que 05tiverem, quando não
	para
seja pu-

blico. O fiscal advetti'á o obrigado ao concert0,

que o faça, e,	
sendo attondi a advert cia, no prazo

iue lhe for 
55

ign0, será multado em 2O000, e obriga

rto.
Mt.	

À cama concederá licefl para asdo a fazer o conce	ra	

exca-

vçÕ05 mencio nOS artigos anteceL ntes,
 (lu ando

delias nenhum perigo ou dalufl° possa resulta
r , imPOIi

do a obriga.,
das guârda5 divisas ou luz	s nelias

OS . Os que,

tendo obtido jceflça, não cumprirem as 0nc1içõ
declaradas serãO multados em 2O 00	nas divisas

MI. 96. Os fojos e laços nunca se farão

não 
muradas das fazendas,

cliacaras ou quintaes

multa de	
alem da 

0 igaçã0 dc desfazer e eu-

tupIr.MI.
	

Os eclificios, muros, casas ou obras que
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ameaçarem ruma, de que possa resultar damno ao 1
blico ou particular, serão demolidos ou reparados,
maneira que cesse o perigo. Quando parte somente
edificio, muro, casa ou obra ameace ruma, só esta
carácomprehendid a na disposição deste artigo.

Art. 98. A obrigação de desfazer ou reedificar incu

be, inquilinos poderão tomar 	s
ou aos proprietariOS ou aos seus procuradot

Os	 sobre 	esta obrigaç
e quando reedificarem ou concertarem, se pagarão
alugueis, si os proprietariOs não lhes quizerem pa
as despezas.Art. 99. Todo o mestre de obra que, por ignorani
erro, falta de alicerces ou de rnateriaes, fizer uma o
que ameace ruma, sendo assim declarado por per
em exame feito perante o fiscal, incorrerá na multa
30000, atem da obrigação de indernnisar o pri
dicado.Art. 100. Si, no prazo assignado, não for o edifi
muro ou obra desfeito, ou si o edificio não for habit
ou não se souber quem é o seu dono, ou si, na opii
de pontos, não puder demorar-se a demolição, será
mediatamente desfeito á custa da propriedade, fic
sempre obrigado o proprietario, quando não sejam
flcientes os materiaes, que serão vendidos para p
mento das despezas.

Art. 101. E' prohibido:
§ i.° Fabricar polvora no interior das povoaç&

2.° O fogo ou tiro de rouqueiras ou busca-pé
3.' Ofogodo ar. Exceptuam-Se OS dias de f

religiosas ou nacionaes, nos quaes são permittid
fogos do ar.

Multa de 30000.
Art. 102. E' permittido, com licença, fabricar

vora fora das povoações, em logar designado pela e
ra: multa de 20O00.

Art. 103. São obrigados os pedreiros, carpintE
ferreiros e jornaleiros a accudir ao toque de fogo qu
gar em qualquer edificio nas povoações: multa de 8

Art. 104. Os sachristães são obrigados a tocar a
logo que for noticiado que está elie pegando em qual
edificio: multa de 10000.

Art. 105. E' prohibido lançar fogoao campi
matto alheio: multa de 30000 e 8 dias dè prisão.

Art. 106. E' prohibido
i.° Lançar fogo nos campos proprios ou d

ispoSi0 
sem previo aviso aos visinhOs con-

. 0 Queimar apropria roça, sem ter feito aceiros
ilmos pelo menos, e sem participar aos visinhosqueimar. de qual-ates o dia em que se pretende
ita de i0000, quando pela 00aveflç0
stes paragraPh05 passar o fogo aos camPos, mat
antaçõe5 dos visin ide

hos; o contraventor soifrera a

e 30000, 
atem da obrigação de nrflflisar o da-

t. 107. E' proe dia 
OUausadO,	hibido correr a cavailO, d

praças das povoações: multa de
ExcePtU° os casos de urgeflete, nas ruas e	 ia ou do serviço

o.rt. 108. E' prohibido ter soltos, nas portas das ca-
ias e praças das povoações e e

stradas publicas
ies bravos que possam ofíender aos passageiros

de 4000 
por cada animal e 4 dias de prisão. To-

s cães encontrados pelas ruas das povoações serão
e enterradosà custa de seus donos, sabendoSO a

pertencem quando estes os não queira enterrar, o
t o manda lazer e cobrará do dono esta despela.
ptua-Se da matança os cães de caça.Art. 109. E' prohibido soltar animal damflado, que
ossa conservar preso ou matar: multa de E'
nittido matar o animal damnado.
Art. 110. E' 

prohibido nas povoaQõeS conduzir car-
puxados por animaes, sem cãndieiro ou guia: multa
;000.
Ant. 111. 

Não haverá espeCtaC0 algum publiCO
licença multa de 20000...t.,12. E' prohibida a dança de batuques, dentro
povoações de dia ou de noite, com algazarra que in-

ïimode a vjsjnhaflç pena de desfazimento do ajufl-
nentO, e multa de 12000 ao dono da casa e de 40O0 a
da um dos que se acharem no ajuntamento; e nas rein-
leecias solTrerá cada um o dobro da multa e mais 

5

as de prisão.
Art. 113. São perínittidoS os quirnbetes ou reinados,

ie costUmão fezer os escravos, acompanhando os juizes-
ores das irmandades do Rosario, comtanto que nãO se-
m de noite: multa de 8000.

Art. 114. 
Quando em alguma rua houver ajunta
m, occUlta0 de criminosos ou incen-

'entO, desorde
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dio, os visinhos serão obrigados a iliuminar as freiites,
de suas casas, por aviso do fiscal, inspector de quartel- ..
rão ou subdelegado: o aviso bastará que seja vocal.

Art. 115. A camara, logo que suas rendas o perrniV.
tirem, proverá quanto á iliumiflação, nas noites que não
forem de luar.

§ unico. Logo que o governo da provincia auxilie -
a iliuminaÇãO publica, a camara, por si ou por meio de
arrematação,  proverá a esta necessidade.

Art. 116. E' prohibido tocar caixa pelas ruas e
praças, sem licença: multa de 10000. Exceptuae o to-
que de caixas militares, que é independente de licença,
e os que annunciarem qualquer espectaculo, para o
qual ja se tenha obtido licença.	 2

Art. 117. São armas offensivaS: a pistola, clavina,
clavinote, bccamarte, rewotver, espada, sabre, refle, es-
padão, azagaia, lança, chu ço, foices de qualquer tam

m	
a-

nho que sejão os cabos, achados, faca de ponta, pu- '1
nhal, sovelão ou quaesquer instrumentos prefurantes.

Art. 118. E' permittido, independente de licença, o
USO:

1 . 0 De faca de ponta, foiciriha, manguala de fer-
rão—aos boiadeiros, tropeiros e carreiros, estando em ex-
ercicio.

§ 2 . 0 De faca de ponta, foice, machado, facão—aos
capineiros, lenheiros e trabalhadores empregados no
serviço de roçada e derrubada.

§3. o De espadim—aos magistrados e pessoas gradas. 1
Art. 119. Poderão usar de armas offensivas, quaes-

quer que dias sejam, os soldadospoiiciaes, pedestres e -
pessoas que auxiliarem os officiaes de justiça nas pri-
soes, apprehensão de bens ou outras quaesqucr dili-
gencias. Os ofllciaes de officio poderão usar de seus
instrumentos, dentro 'dos logares em que trabalharem, nó
exercicio de seus officios e trabalhos.

Art. 120, Todo o que tiver pasto de aluguel, será
obrigado a lei-o fechado. Si o animal fugir ou sumir, por
falta de segurança do pasto, o contraventor pagará a mul-
ta de 40000 por cada animal, e será obrigado a mandar
procurar o animal ou animaes, é sua custa, ou pagar im-
mediatamente o seu valor ao dono, si não apparecer em
tempo deste seguir a sua v ia-em, ou dentro do prazo de -;
dez dias, sio dono for moraor do logar. No primeiro
caso, si o contraventor recusar-se ao pa'garnento, ou não
concordar no valor do animal, será este, a requerimento
do dono, arbitado por dois louvados, nomeados pelo sub-

eleg,	
, Sl o contraventor não

ad0 e, feita a avaliação	
pa-

gar l	 t
mmediatate, se expedirá mandado contra elie.

Art. 121. E' prohibid0 nesa cidade e nas povoações,
o passBlO de escravos, depois das nove horas da noite,
excepto co1 escrlpt9 de seus senhores, OU de pessoa da
tamitia, seus adm ist dores, feitores, caixeiros, ou mes-
mo de pessoa visinliC, quando aquelies não saibam

escrever,	
do_se no escripto que vão mandados

em serviç 
declarano. O contraventor será recolhido á cadeia até

ao dia segU.ifltArt. 122. E' 'prohibidO nas povoações amarrar_Se
animaes de noite nas frentes das casas, ruas, praças, be-
cos e muros O cantraventor soifrerá a multa de 8O00.

CAPITULO IX
SOBRECO-';TRXVE"'ÇOES

MI. 123. O taverneito, negociante ou qualquer 
OU

tra pessoa que comPrar a escravos alguma cousa, sem
que sejam autorisados por bilhetes de seus senhores, ad-
ministrad0s ou feitores, incorreL na multa de 30000

e oito dias de prisão.
Art 121. E' prohibid°§ i. Occult escravos fugidos ou coflsefltjl-05 na

prol casa, sem partic i par a seus senhores ou ao sub-
delegado dentro de 21 horas, sendO moradores no togar

ou em distanci a
 de duas leguaS. e de 48 horas, não sendo

em distancia de mais de quatro teguas, e 
assim progres

sivarnente, ontat1105e a duas leguas por dia.c§ 2.°Guardar cousas que os escravos furtarefl
Multa de 30000 e 8 dias de prisão.
Art. 125. O 50nhor do escravo a quem se fizer a

;	
par t

icipação do paragroPlm primeiro do artigo antece-
dente, será obrigado a pagar todas as despezas com a
mesm°, e com o escravo ou escrava.

Mt. 
t2. o dono de armazenS, vendas ou tavernas,

ou outras quaeSdiU casas em que se vendam bebidas
esp1riU)5aS não vendera aos escravo s e meninos aguar-

dente ou bebidas espir1tu05as que possam embriar,
nem qualquer dose para beber, uma vez que ja estejam

riagado5 (sendo esta ultima prohibição extensiva a
outra qualquer P

essoa), não consentindo que elies se de-

morem nas mesmas c as
a

s : multa de 10000.
ibid05	de fogo,Mt. 121. São proht.° Os tiros de qualquer arma	

go, dados

de noite, dentro das 
povoações: multa de 10000•

TOMO LIV PÂaTE 1 .



- 136 -

§ 2.° As vozerias, gritos, e alaridos, de n rdte, nasruas e praças, sem que delies possa resultar utilidade al-guma e sem que a isso obrigue a necessidade ou medo:multa de 5000.
Art. 128. E' contravenção ou infracção:

1. 9 Espancar animaes mansos alheios, cortar-lhes
as crinas ou caudas ou maltra tal-os só por mal fazer.

§ 2. 0 Escrever disticos ou letreiros nas portas ou
paredes em affronta aos donos ou a alguem, 

Ou sujaras mesmas portas ou paredes corriirnmurldjcjes Aosinfractores do paragrapho primeiro, multa de 2O0Q0,
e aos infractores do para grapho segundo multa de 30 . Oo0e 8 dias de prisão.

Art. 129. E' prohibido jogar entrudo nas ruas e
praças das povoações: multa de i00o0.

Art. 130. Si o jogo for com laranjas ou limões na-
turaes ou quaesques outras cousas que Possam trazer
perigo ou causar dor, ou for com agua fétida, muita de
2W00 e 5 dias de prisão.

Art. 131. Os limões e laranjas artiíiciaes que fo-
rem expostos á venda pelas ruas, serão tomados e Imme-
diatamente quebrados, e o conductor pagará a multa de
1¥00, salvo sendo escravo, caso em que pa gará a mui-(ao seu senhor ou pessoa que mandar venã 'er os ditoslimões.

Art. 132. E' prohibido, nas casas de bebidas e ta-
Yernas e geralmente em todas as casas publicas:

§ 1. 0 O ajuntamento de escravos que não estejamComprando.
§ 2.° O ajuntamento de pessoas com beatas edanças.
O dono da casa e cada uma pessoa que fizer parte doajuntamento incorrerão na multa de 5OOo.

CAPITULO X
SOBR9 A INDUSTRIA EM GERAL

Art. 133. Ninguem poderá criar porcos na cidade
e povoações, ou ter chiqueiros em alin hamentos dasfrentes das ruas e nas margens de ribeirões e corregosde serventia publica: multa de 2p000 por cabeça, alemda obrigação de desfazer os chiqueiros. Os porcos en-contrados pelas ruas serão apprehendid05 (ou mortos, shouver di culdade em pegal-os) e vendidos pelo fiscalem leilão, sendo entregue o seu producto ao procurador
da camara, para entrar com elie para o cofre. Os cabri-tos ficam sujeitos ás mesmas disposições, e tanto destes
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corno daquciles, depois cio vendidos em leitfio, o que pro-
duzir por cabeça mais de 10 . 000, será o excesso en-
tregue aos donos, reclamando-o. Ficam exceptuadas as
cabras de leite, que se censervaro peadas.

Ari. 134. Os carniceiros sio obrigados a conservar
por 3 dias, mas nunca em ruas, os couros das rezos que
matarem, -1 a ningue!n estorvarão o exame dos mesmos
couroS multa cio 4o0OO por cada couro que occuilarem.

itt. 135. E' probiisido entrar em plantações alheias,
sem licença cio seus donos, salvo em caso de necessidade,
si for pessoa insuspeita multa de 6000.

Ar. 136. O escravo que for encontrado em planta-
ções alheias, si se tornar suspeito, par não ter inativo
algum justo, será preso e remettido a seu senhor.

Art. 137. Tolos os criadores, fazenleiros e proprie-
tarios que possuíre m e criarem anirnaes em prodios ou
terras CIO cultura, cuaesquer (lu dias sejam, Si) obri-
gados a lei-os com vigias, OU 001 pasge1- tapados 0001
vallos ou cercas fortes, cio maneira que mio possam pas-
sar aos prechos confinantes, riem prejudicar as plartaçõos
alheias. O contraventor incorrerá na pena cio 1000 de
multa por cada cabeça cio animal, e cio pagar o ciamno
causado.

Art. W. 05 p'oprietarios e lovraiaros confliantes
que r1) tiverem as cliviss tapadas, uSo potierSo pôr
criaçoes nos pastos ou capoeiraslimitroplies, sem previo
accordo com SOU vi5tfl1) OU corifr mi t:inte pena cio artigo
antecedente.

Art. 1 39. E' prolubilo aos socios ou coiiei'ieiros
metterern gado ou clmiaescjue r ouLras criaçies com terras
de cultura ou lavoura, cio que uSa houver chvisio entre
os mesmos, sem que estes convenhaimi, e ama vez que se-
jam tapados ou haja noilas plantações multa cio 1000
por cada cabeça de animal, aiemn cia obrigaçSo cio in-
demnisar o clanno causado pela criaçio.

Art. 140. E' prohibiLio aos socios, na propriedade dc
cultura ou campos cio criar, empregar maior serviço ou

1 destrui çõo e cdrtes de matas cio que lhes compete a res-
peito, e contra a vontade rios outros socios ou coberriei-
ros igualmente a respeito d'as aninoes lançalos nas La-
zencias e campos de criar ; pci) que, a requerimento de
qualquer dos socios ou coherdeiros que nSo convier, com-
parecerdo todos diante cia autoridade policial e riamneario
arbitros, que declarem o numero de unimnaes que poderão
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ter nos campos ou pastas, sem destruição destes, e o nu-
mero de alqueires, que se poderá plantar annualmente,
de inatos e capoeiras, sem aniquilaÇão dos mesmos.

§ unico. A autoridade policial, tendo em attenção
aparte que cada um interessado tem nas terras cio cul-
tura e campos, designará a cada socio o numero de al-
queires que lhe toca plantar annualmente, e o numero
de animaes que poderá ter nos campos ou postos. O con-
traventor será punido com a multa de 30000, atem da
obrigação de retirar as criações que de mais metter nos
pastos ou campos. Não comparecendo a parte ou partes
citadas, a autoridade nomeará e approvará arbitros, á
revelia das mesmas.

Art. 141. Quando as terras em cornmum forem de
criação, e algum dos socios quizer plantar em algum
capão ou capoeira, será obri gado a cercar, sob pena de
perder o direito pelo dainno causado pelas criações, e de
pedir a imposição da multa pela entrada destas nas
pbintações. Quando as terras forem de cultura ou lo-
v'1ra, e não houveç pastos tapados, o socio que qui-

i ter criações, é obrigado a conse rval-as em pastas se-
guros, e vedar que ellas offendam as plantações e cul-
turas alheias : multa de 20000, alem da obrigação cio
pagar os prejuizos causados pela criações.

Art. 142. Os proprietarios ou lavradores que fize-
rem plantações nas divisas ou terras confinantes, em as
quaes pastarem criacões, ou existirem pastas de seus vi-
sinhos, deverão cercar na parte que confinar com as
terras destes, uma vez que reciprocamente se sirvam
delias para pastos, ou assim tolerarem.

Art. 143. Os que de proposito metterem gado ou
quaesquer outros animaes nas terras cercadas, ou plan
tacões alheias, abrindo para esse fim cercas e porteiras,
ou franqueando qualquer outro tapume, serão castigados
com a muita de ; 0000 ,alem de indernnisarem o damno
causado.

Art. 144. Os proprietarios de terras de cultura, cir-
cumvisinhas das terras que são do uso com mum e ser-
virem de logradouro publico da cidade e povoações, são
obrigados a cercal-as com tapumes fortes pelos lados dos
mesmos logradouros. O proprietario ou lavrador que
não cumprir o disposto no artigo antecedente, pagará
o damno e multa de i000 por cada cabeça.

Art. 145. Os donos das terras tapadas ou plantações,
em que forem encontrados animaes, com infracção de
posturas, poderão retel-os, até que se avise o fiscal para
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fael-os recolher ao curral, ou o inspector de quarteirão,
si o fiscal residir na distancia de mais do uma legua.

§ unico. Atem do auto cio apprehensõo a que so
obrigados, pagarão mais os donos dos ditos animaes a
diaria de 500 réis por cada cabeça.

Art. 146. A camara proverá para que, em termo bre-
ve, se façam curraes nos districtos do municipio, afim de
que neiles se recolham osanimaes appreheiidiclos.

Emquanto não se estabelecerem os curraes, o fiscal
fará recolher os animaes apprehenclidos em postos se-
uros, pagando aos donos dos pastas o aluguel costuma-

0 dono do posto que a isto se oppuzer, incorrerá na
multa de 300 reis por cada animal.

Art. 147. Todos os moradores desta ciciado e povoa-
ções de seu municipio, em cujos predios houver formi-
gueiros, ou nas respectivas terras, serão obrigados a ti-
ral-os e extinguil-os, principiando pelos mais nocivos
multa de 20000, e o formigueiro será extincto á sua
custa. A camara será obrigada a tirar os formigueiros
nos logares e logradouros publicas da cidade.

Art. 148. Os proprietarios de pomares na cidade e
povoações são obrigados a tirar a herva de passarinho
das arvores fructitèras e das que lhe fiquem contiguas,
sob pena de S.000 de muita e de se mandar cortar as arvo-
res a sua custa.

Art. 149. E' prohibido matar seriemas e urubus
multa cio .3000. Na mesma muita incorrerão os que ma
tarem perdizes e codornas, do 1.0 de agosto ao ultimo de
fevereiro.

Art. 150. E prohibido fazer-se cerca ou quaesquer
outros tapumes clivisorios nos limites cornrn uns das ter-
ras e fazendas de cultura ou criação, sem preceder aviso
ou participação aos visinhos confinantes	multa de

- 30u00.
Art. 151. Quando amigavelmente não concorda-

rem, será o aviso de que trata o artigo antecedente feito
por offlcial cIo justiça, cru virtude de ordem ou despacho
da respectiva autoriciade policial.

Art. 152. As cercas ou tapumes divisorios de que
tratam os artigos antecedentes, serão feitos á custa dos
moradores ouproprietarios confinantes, observando-se
as regras seguintes

§ 1.0 Quando os visinhos não concordarem em fazer o
tapume quanto á sua qualidade, serão as partes recusantes
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obri gadas a comparecer na audienCia da autoridade p0-
Uci, para a qual forem citadas, e neila, uma das partes
nomeará um louvado que, com outro nomealO pela ou-
t

lesigna rao a natureza do tapu-
ra parte, irão ao togar e (
me e sua direcção, em atteflção.á localidade, economia,
segurança e duração.

§ 2.° Na falta de comprC0imnt 0 da parte recusan-
meará, á sua revelia, o louva-

te, a autoridade policial no
do e fará o que dispõe o paragrapho antecedente.

§ 30 No caso de divergencia na opinião dos louva-
dos, decidirá o presidente da camara, adoptand o a opi-

niãO de um dos louvados.
§	.° Coma decisão do presidente da camara, cônfir-

mando o parecer dos louvados, será assignado um termoutro para a conclu-para as partes começarem a obra, e o
são deila.

§ 5.
0 Findo o prazo marcado para começar a obra,

si a parte contraria ou recusante não a tiver téito, a ou-
tra parte continuará com o tapume, na forma que tiver
sido designada, até onde deva ser, formando uma conta
corrente de toda a despeza da obra, com declaração se-
parada dos jornaes. sutfltO e mais de

spezas que possa

provar, para haver da parte	
dametade da somma

em que importar toda a extensão ou parte que tocar
pra rata.§ 6.° O que recusar-se, ou de qual quer_ modo oppor-
se, será multado em 30O00.

MI. 153. E' prohibido
§ i.° Deixar de proposito abertas as porteiras que

vedam as entradas das fazendas ou das criações nas plan-
taçoes.

§ 2.° Desfazer ou arruinar obras ou serviços alheios,
ou desviar aguas que servem a outrem que das mesmas
esteja de posse. Os contraventores do paragrapho primei-
ro incorrerão na multa de 20000, e os do paragrapl10 se-
gundo na de 30000, e na obrigação de repor tudo no seu
estado primitivo, alem dás despezas determinados pelo
codigo criminal relativamente ao damuo.

CPITULOXI

SOBRE AS SERVIDÕES E ESTRADAS

Art. 154. E' probibido a qualquer pessoa cercar, ta-
parou tornar de seu uso exclusivo qualquer parte de um
terreno, que de longo tempo pertença aos moradores em
comiflUm, ou sirva de logradouro publico. O contraVefl

Lor incorrerá na multa de 20000, e na obrigação de des-
fazer o tapume ou obra feita no terreno.

Art. 155. Não poderão os proprietarios impedir queçam estradas do comprimento ou lar-
nas suas terras se fagura necessaria .As estradas publicas municiPaes te-
y pelo menos, sendo possivel, 20 palmas de largura, e
30 de descortinado de um e outro lado, e esgotos de duas

em duas braça de distancia outro,ia um do out salvo nos la-
gares em queseja isto impossivel ás forças do dono do

terreno . O que recusar-se a este anus será multado em

20000.Art. 156. Quando o contraventor tenha de qualquer
maneira embaraçado a estrada, será	

30000,multado em

e condenmado a repor tudo na antigo estado.
MI. 157. Os onus de estradas e servidões publicas

comprebendem o de dar esgoto ás aguas e ás immundi-
dos que arruinam e fazem menos commodà

s as mesmas
servidões. Quader conseguir o esgoto, sem

que se dirijam OU lancem as aguas ou imndo se não pumundicies para

os quinu antações,taes, terreiros o pl ou sem que se fa-
çam buracps em muros ou em uaesquor tapumes, o
proprIetarlO ou quem suas vezes taça, não te m direito a
obstar, e quando lhe incumbir conservar limpas suas tes-
tadas, será o seu maior cuidado dar esse esgoto: multa de
sÕ00, alem de fazer a obra.

Art. 1.58. No caso do artigo antecedente, se proce
derá co, a maior odcraçã0, náo fazendo O esgoto sobre
pia ntaç'Ses ou quaes(lUer berntèitOrias, senão no caso de
necessidade, em que deverá ser o proprietario avisa-
do, ou quem suas vezes fizer, para indicar o logar pelo
qual menos o prej udid uO a passage m ou lançaffleflt° das

a g
uas e imrnUnlic5, sem que a servidão publica soifra

com esta escolha.
Ari. 150. Quando o proprietario, ou quem suas ve-

zes fizer, não quizer indicar lagar ou lagares, ou de-
signar um que não dè o preciso esgoto, ou quando não
apparecer o proprietario, ou quem suas vezes fizer, ou
quando	cessidat	for tão urgente,a ne	

que não admitta
-: sem perigo a demora do aviso ou chamament

o , o fiscal

mandará proceder ao esgoto, guardada a rnoderação re-
commendada no artigo antecedente.

Art. 160. Esta mesma obrigação, e debaixo das mes-
mas penas, incumbe aos possuidores de terrenos do Con-
selho ou de qualquer outra corporação.
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Art. 161. Emquanto se não executa a lei de 19 de
a gosto tie 1828, continuarão os proprietários a concertar
e trazer limpas e desempachadas as estradas que
passam por suas terras e fazendas, dando esgoto ás águas,
desintupinclo os caminhos, quanto for necessario, na
forma ordenada no artigo 155, e fazendo as estivas e
aterros, onde forem indispensáveis, quando não excedam
de 5 braças. O que a isto se recusar, depois de advertido
pelo fiscalou pela autoridade policial, será intimado
por ordem desta, que lhe marcará um prazo para con-
certar ou limpar sua testada, na forma deste artigo e do
155, e, findo o prazo, não tendo cumprido o determinado,
será multado em 30000.

Art. 162. Os fazendeiros ou donos de terras de cul-
tura ou mineração, como até agora, são obrigados a fa-
zer sobre os rios, ribeirões e corregos as pontes que
não demandarem esteios: multa de 30000, alem da obri-
gação de fazer a obra á sua custa. A respeito do contra-
ventor se procederá na forma estabelecida na 2.a parte do
artigo antecedente.

Art. 163. Os que de proposito arruinarem om demo-
lirem as ditas pontes, sem consentimento de seus donos,
ou licença cia camara, soifrerão a multa de 30000 e 8
dias de prisão.

Art. 164. Quando o caminho for de alguns morado-
res, são obrigados os que deites se servirem a concertal-o,
cada um na sua respectiva testada. Quando algum ou al-
guns dos moradores se recusarem ao cumprimento deste
dever, poderá qualquer deites, depois de ter participado
ao subdelegado a contumacia do seu visinho, e deile al-
cançado ordem, fazer o concerto ou limpeza, e haver as
despezas dos outros que não concorreram, sem que pos-
samn cousa alguma oppor á quantia despendida : muita
de 20-000, alem dede pagar a despeza.

Ari. 165. Quando nenhum dosmoradores quizer fa-
zero trabalho, poderá recorrer-se á autoridade policial,
para o mandar fazer á custa dos moradores ou donos, na
torma do artigo antecedente.

Esta disposição comprehende os herdeiros de uma
fazenda ou terras, que não estejam divididas, ou que, es-.
tando, a testada pertença a todos por direito ou boa razão:
pena do artigo antecedente.

Art. 16. A disposição do artigo 162 é extensiva ás
pontes dos caminhos para qualquer morador.

Art. 167. Nenhum proprietario, ou pessoa que suas
vezes faça, poderá estorvar o córte de madeiras nas suas

matas, nem o arrancamento de pedras, para construcção
ou concerto de pontes e estradas, ou quaesquer obras pu-
blicas, uma vez que pague o seu valor, segundo a com-
muni e geral estimação do logar. O proprietario, ou quem
suas vezes faça, será avisado para designar a macieira
que sendo igualmente apta para construcção ou concer-
to, lhe é menos necessaria : multa de 25000, alem de ti-
rar-se a madeira ou pedra por ordem da autoridade poli-
cia!, depois de advertido o recusante.

Art. 168. E' prohibido puchar madeira a rasto, nas
estradas publicas e ruas das povoações: multa de
12000.

Art. 169. E probibido usurpar, tapar, mudar, es-
treitar, entulhar, ou de qualquer maneira arruinar ou
damnificar as estradas, caminhos ou pontes, ou quaesquer
outrasobras: multa de 30000, atem da obrigação de pôr
tudo á sua custa no antigo estado.

Art. 170. A prohição e pena do ar ligo antecedente
são comprebensivas cio caminho particular, ainda de um
só morador.

Art. 171. E' prohibido abrir novas estradas em ter-
ras alheias, sem consentimento dos donos destas, e sem
licença da camara, que resolverá, como for mais conve-
niente, depois de ouvir o dono das terras : multa de

Art. 172. As cercas de espinhos, na beira das estra
idas, serão viradas para dentro dos terrenos cercados, lo-
dos os annos, no mez de janeiro : multa de i0000, alem
da obrigação de pagar as despezas que o fiscal fizer com
esta operação.

Art. 173. Ficam prohibidas, nas estradas publicas,

[existirem,
 porteiras de varas, e as de bater, que se collocaremn ou

 deverão ser leves, de modo quefacilmente
 possamabrir: muita de 8000, alemda obrigação de
agar as despezas de sua remoção.

Art. 174. Nos ranchos ou logares onde se arran
aremn os tropeiros, deverão os rancheiros arrancar as
tacas que houverem fincado para nelias atar os ani
aes, logo que deilas não preaisern mais parao mesmo
a, bem como não fincarão estacas no leito das estradas

u caminhos : muita de 80000.
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CAPITULO XII

SOBRE 
A VENDA DOS GENEROS, CASAS DE NEGOCIO, .&FERIII5 ES E

OUTRAS PROVIDENCIAS

Art. 175. Em tempo cio fome, serão obrigados os
conductOreS de generoS de que faz menção o artigo se-
guinte, a conduzil-os aos logares que forem designados
em editaes da camara, e ahi venderão a retalho ao povo,
pelo preço que livremente fixarem. Quando não compa-
reçam compradores, poderão então vende[-os fora tios lo-
gares marcados: multa de iOOOO.

Art. 176. Ha fome, quando a producção for tão
mingoada, ou haja tal falta nas povoações, que seja pro-
vavel não bastar para a subsistenCia do povo, ou por
qualquer incidente temporario ou extraordinario eleva-
rem-se os preços dos generos seguintes : milho, fei-
jão, toucinho, farinha de milho e cio mandioca, arroz,
sal, azeite, café, assucar e rapaduras, os quaes são con-
siderados de primeira necessidade.

Art. 177. No caso do artigo 175, ningUem poderá.
atravessar ou comprar emgrosso os generos menciona-
dos no artigo antecedente, sem que sejam conduzidos aos
logares em que se fizerem as vencias: penas de prisãO
por 5 dias e OOOO de multa ao atravessador.

Art. 17S. São considerados atravessadores, e como
taes incursos nas penas do artigo antecedente

§ unico. Todos aqueltes que sahirem alem dos li-
mites da cidade, ou que se servirem de outro c1u11quer
meio, para contratar generos com os tropeiros ou con-.
ductores dos mesmos generos, realisatido por qualquer
maneira a sua compra em grosso.

Art. 179. São tambern considerados atravessadores
aqueiles que, a titulo de encommendas, ficarem com os
generos constantes do artigo 176. Os contraventores dos
artigos serão multados em 20000 pela 1. , vez e pela 2.a1

em 30000 e 5 dias de prisão.
Art. iso. No caso do artigo 175, drve comparecer a

autoridade policial e fiscaes nos logares era que se tizer:
a venda, para aches fazer manter a ordem e prevenirem
as discussões.

Art. 181. A camara fará construir opportunarnente
urna praça ou mercado no logar mais conveniente desta
cidade, com as accomuiodações precisas, balanças, pesoS,.
e medidas, onde se venderão todos os generos a1imenti-
cios era geral, ou outro qualquer que entre para o cofl
sumo da cidade. Iguaes praças ou mercados se farão nas
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demais povoações do municipio, logo que o cofre possa
comportar estas despezas. Haverá para este fim um re-
gulamento, previamente approvado pela presidencia
da provincia.

Art. 182. A carestia ou fome de generos ahimenti-
cios será reconhecida pela maneira seguinte: O presidente
da camara, ou quem suas vezes fizer, com o juiz de paz e
um negociante idoneo, reunidos em um ponto dado, dis-
cutirão a respeito, e o que resolverem será publicado
por editaes.

Art. 183. O disposto no artigo 173, nas povoações do
termo, fica a cargo dos flscaes.

Art. 184. E prohib ido, 'dentro do municipio, sem li-
cença

§ 1. o Abrir ou conservar aberta casa de negocio,
qualquer que cIta seja, loja, ou tenda de qualquer officio
ou arte niechanica, comprehen(fldas as offlcinas vo-
lantes.

§ 2. 0 Mascatear obras de ouro ou prata, fazendas e
remedios.30 Vender sal, quer nas povoações, quer fora
deitas, salvo aqueiles que o venderem em casas de ne-
gocio.

4. Tirar retratos por machinas.
5. 1 Ter casa de pasto ou estalagem.
6. 1 Ter carros, carretões ou outro qualquer ve-

hiculo de difYerente denominação que seja, que se des-
tine á conducção de inateriaes para negocio, como sejão:
madeiras, pedras, telhas ou qualquer objecto. Exce-
ptuam-se os carros empregados na conducção dos gene-
ros ahimenticios de primeira necessidade e cornbustiveis.

j, § 7. 0 Vender aguardente ou restilio de canna, seja
em casa de negocio cora porta aberta, seja em casa
particular.

§ 8.° Abrir barracas ou botequins temporarioS.
Osinfractores incorrerão na multa de 20000.
Art. 185. Todos os que venderem generos queTde-

yam ser pesados ou medidos, terão os necessarios pesas,
medidas e balanças, aferidos annualmente, na forma das
posturas, e ainda que alheguom falta de qualquer peso

'ou medida, não ficarão por isso isentos de pagar a res-
pectiva aferição. Nesta disposição estão comprebendidos
OS rancheiros que venderem generos, a retalho ou a varejo,
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Dos ranchos .e nas estradas. Os infractores incorrerão na
multa de 200O0.

Art. 186. O que recusar aferir os seus pesos
medidas. será multado em 25000 : nas mesmas penas in- •
correrão os que recusarem apresentai-os ao fiscal em
correição para examinal-os.

•Art. 187. Os pesos, medidas e balanças serão afe-
ridos annualmente no principio de cada anno. Os aferi-
dores serão obrigados a dar bilhetes, datados e assi-
gnados, em que declarem a qualidade e quantidade dos
pesos e medidas que aferirem.

Art. 188. Si as medidas, balanças e pesos não affe-
ridos forem falsos, ou falsificados depois de aferidos, o
contraventor incorrerá nas penas de 6 dias de prisão e
25000 de multa.

Art. 189. O aferidor que fizer aferição por menos
da marcado padrão da carnara, soifrerá a multa de
20000.

Art. 190. Todos os pesos serão de metal, e as medi-
das da figura das do padrão da camara.

Art. 191. A camara distribuirá aos fiscaes os pa-
drões dos pesos e medidas, para por elies cingirem-se nas
correições.

Art. 1921 . Eprohibido
1.0 O uso de fazer acerescimos aos pesos, que não

forem soldados, de maneira que se não possam mais se-
parar.

§ 2.° O uso de pesos de argolas ou de ganchos que
se possam tirar ou tornar a pôr facilmente.

Multa de12.000.
Art. 193. Todos os pesas e medidas deverão estar

limpos, sem fenda ou quebradura, de maneira que não
seja prejudicado o publico: multa de 8000.

Art.. 194. As tavernas, arrnazens e í4uaesquer ou-
tras casas cru que se vendam bebidas espirituosas, se fe-
charão ao toque da recolhida, que será ás 9 horas da noi-
te : multa de 8000. Nesta cidade i recolhida será tocada
no sino da camara, que poderá encarregar este serviço
ao carcereiro ou qualquer outra pessoa, dando uma gra-
tificação annual de 20000, pagos por trimestres. Nos ou-
tros logaras os sachristães tocarão nos sinos das matrizes
ou napeilas: multa de 1000 por cada recolhida que dei:
xarde tocar.

Art. 195. Os fiscaes poderão alugar aos aferidores
os pesos e medidas de que trata o artigo  191, para fazer as
aferições nos seus districtos. A importancia dos alu-

-147 —

gueis será para a camara. Os fiscaes responderão pelos
pesos e medidas que lhe forem entregues.

CAPITULO XIII
SOBRE DAMNOS E RIXAS ENTRE AS PESSOAS

Art. 196. E' contravenção tomar, reter e occultar
:'ferramenta de qualquer especie, trastes, roupas, animaes

e arreios de camaradas e trabalhadores de qualquer es-
pecie, sob pretexto de terem os mesmos recebido quan-
tias ou cousas adiantadas, a troco ou por conta de servi-
ços, e não o terem feito: multa de i0000, alem cia obri-
gação de restituirem os objectos.

CAPITULO XIV
EDUCAÇÃO E SOCCORROS À EXPOSTOS

Art. 197. A camara, logo que puder, estabelecerá
uma casa destinada á recepção dos expostos, para de-
pois serem distribuidOS por amas. Haverá na casa uma
ama de leite para amamentar os meninos, emquanto não
forem dados a quem os crie.

Art. 198. Pagar-se-lia a mesma quantia (ou a que
for razoavel,) que até hoje se costuma pagar pela criação
e educação dos expostos até á idade de 7 annos.

Art. 199. Os pais dos expostos que os reconhecerem,
serão obrigados a pagar a sua criação e educação até aos

. 7 annos.
CAPITULO XV

SOBRE ESCOLAS DE PRflIEIRAS LETTRÀS

ri. 200. À camara inspeccionará as escolas de pri-
s lettras, tanto as que Ébreiri pagas pela fazenda
a, como as particulares.
rt. 201. À inspecção consistirá no exame do modo
ae os professores desempenham seus deveres, e será
)ela camara

'
pelo fiscal do districto, ou por qual-

comrnissão nomeada pela mesma camara.
ri. 202. Nenhum professor poderá embaraçar
s designados no artigo antecedente assistam as ti-

hajam todos os conhecimentos e informações para
mar juizo da maneira pe l a qual é ensinada a rnoci-
muita de 20000.

rt. 203. Os fiscaes dos districtes participarão ao
cidade o que tiverem notado nos seus districtos, re-

imente ás escolas de ensino, assim como a respeito
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da educação dos expostos e orphãos desamparados e
pobres, para que em resumo as consigne nos relatorios .
que devem apresentar á cam ara no principio de suas
sessões.

CAPITULO XVI
SOBRE IMPOSTOS MUNICIPAES

Art. 204. A camara municipal da cidade de Pouso
Alto fica autorisada a arrecadar annualmente em seu mu-
nici	as contribuições seguintes:

p^i. De licença para abrir ou conservar aber-
ta caso de negocio, qualquer que seja, botica e açougue,
10000: isto dentro das povoações e estradas geraes; fora
desta, 50000.2.' Para edificar casa na cidade e em qualquer
arraial, 5000.

§ 30 Para mascatear fazendas transportadas em
animaes, 30000 si forem transportadas em latas ou ou-
tro qualquer meio pela propria pessoa, 20000.

§ 'é.' Para ter carro, carretão OU qualquer outro
vehiculO, na forma do paragrapho 7.' do artigo 184 des-
tas posturas, 10000.

§ 5•0 De cada um vehiculo tirado por animaes mua-
res ou cavailares, exceptuados os trolys, 10000.

§ 6.° Para ter casa dee pasto ou estalagem, 20000.
§ 70 Para ter casa publica de jogos permi.ttidos,

60000.
§ 8.' Para ter loja ou tenda aberta de qualquer ofli-

cio ou arte mechanica, 10000.
§ 9.' Para officíos portáteis ou volantes de caldei-

reiros, 30000.
§ io. Para dar espectáculo lucrativo, por cada dia,

1 5O00.
11. Para exercer a profissão de dentista, 50000.
12. Para tirar retratos com qualquer machina,

50O00.
§ 13. Para fabricar polvora fora das povoações, em

logares designados pela camara, 10000.
§ 14. Para vender bebidas alcoolicas de qualquer.

especie, sendo nacionaes,,5OOO, sendo estrangeiras,
i0000.

§ 15. Para vender medicamentos e drogas em casa
de negocio. 20000.

§ 16. Para vender medicamentos onde não houver
botica, 6000.17. Para vender polvora, 6000; armas, 10000, c-

calçados, 1000O, excepto os que forem fabricados no mu-

nicipio.
§ 18. Para matar e esquartejar em matadouros par-

ticulares, 6000.
§ 19.

Para mascatear qualquer obra de ouro, pra ta,
joias de ouro ou prata e pedras preciosas, 200000.

20. Para santeiros ambulantes, 5000.
21. Para cemiterioS particular es, 10000.
22. Para formar carneiras ou catacumbas no ce-
o geral. 40000.
23. Para ter casa de aluguel no raunicipio, se rido
Lo, 6000, sendo terrea, 4000.
24. De qualquer licença não especificada, 5000.
25. De aferições - 1. 0 de metros, 2000 ; 2.' de
e qualquer outro peso de pesar ouro, retroz ou

amentos, 2000; 3.' de todos os pesos até 15 kilos,
4.' de todas as medidas de secco de 40 litros para
4000, 5. de todas as medidas para vender aguar-
e restilio, 4000.rt. 205. As licenças de que trata o artigo antece-
paragrapho 1.' e seguintes, excepto os de numeros
10 e 11, serão concedidas pelo presidente da ca-

e estando ausente da cidade, pelo vereador mais
o e residente na mesma.rt. 206. As demais licenças serão concedidas, na
1 
do artigo antecedente, nos districtos de fora, pelos

ctivos subdelegados..rt. 207. Fica a mesma camara autorisada a arreca-
te cada barril de 20 litros de aguardente ou restillo
e vender no município, 500 reis, excepto do fabrica-
municiPio. O infractor pagará a multa de 30000.
1 . 0 Licença para armações funebres ou de galas,
mplosdo mufliCi pio, 20000.
2.' Para vender arreios, redes, tecidos e trança-

,
e couro, freios, facas e esporas, 10000, excepto os
cados no municipiO.
rt. 208. As licenças mencionadas no artigo 204 e

paragraphos serão annuaeS e tiradas no decurso dos
s de dezembro e janeiro de cada anno, excepto
liasque forem precisas depois deste tempo.
Art. 209. A licença tirada em outro qualquer tem-
ião isenta da obrigação de tirai-a novamente em
mbro ou janeiro.
Art. 210. Os mascates, dentistas, retratistas, caldei-
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	 1rei rõs;. du outPYs4üesquer mestrés de oficie ou off1cia1

de officina portátil e volante, deverão trazer comsigo as
licenças e apresentai-as ás autoridades policiaes, fiscal,
juiz de paz, procurador e agente da camara e inspectores
de quarteirão, logo que for assim exigido. O que a isto
se oppuzer soifrerá a multa de 2O000.

Art. 211. À mesma camara fica mais autorisada aarrecadar:
De cada engeiiho de canna em que se fabricar

aguardente, restilio e rapaduras, movidos por animaes,
i0000, e movidos por agua ou vapor. 20.000.

2.° De cada escriptorio de advogado, consoltõr .
médico ou cirurgico, i0000.

§ 3,0 De cada diploma, titulo ou papel que for re-
gistrado da camara municipal, 2000.

§ 4. 0 De cada càrtorjo de tabellião, escrivão de or-
phãos e escriptorio de solicitador de causas, i0000 para
os dois primeiros e 5000 para os segundos.

§ 5° Do de escrivão do juiz de paz das freguezias,
excepto o desta cidade, 5000.

§ 6. 0 Do escrivão do jury, sendo annexo, 10000, e
nó caso contrario, 5000.

§ 7. 0 De loja ou offlcina de relojoeiro, 10000.
Art. 212. Logo que se ponha em execução as prë-

sentes posturas, a camara municipal marcará um prazo •'
razoavel para pagamento dos novos impostos estabeleci-
dos. Nos annos seguintes o pagamento será feito no de-
curso dos mezes de dezembro a janeiro de cada anno.

Art. 213. Quando os impostos municipaes não fo-
rem pagos nas epocas marcadas, proceder-se-ha judicial-
mente á cobrança dos mesmos, e os contraventores paga-
rão a multa de 10000.

Art. 214. Fica creada em cada districto de fora da -
cidade uma cornmissão, composta do fiscal, juiz de paz e -
subdelegado, que servirá de presidente, o qual, depois de
proceder ás averiguações convenientes, informará a cc-
mara a respeito das obras necessarjas e uteis ao districto,
afim da mesma camara providenciar a respeito. Si no
districto residir algum vereador, este fará parte da com-
misão, e será o presidente, e si houver mais de um, ser-
virá o mais votado, que, no caso de impedimento, será
substituido pelo outro vereador.

- Art. 215. Os fiscaes terão um supplente ou ajudante,
norheadõ e juramentado pela carnára, para substituil-o
em seus impedimentos, sendo que os substitutos dos fis- -
caes do districtos da cidade e dos de fora, quando estive-

F.N.2.	 -

rem em exercicio, perceberão oordenado e emolumentos
marcados aos flscaes, que cessam de perceber nesta in-
terrupção.

Art. 216. Os editaes da camara que contiverem
disposições administrativas e policiaes e comminarem
penas, com declaração de que ficam fazendo parte das
posturas, dependem da approvação da assembléa provin-
cial; entretanto produzirão todos os seus effeitos legaes,
e terão inteiro vigor por uru anno, sendo approvados
pelo governo provincial, contado o anno da data da ap-
provação.

Art. 217. O procurador da camara terá as segui n-
les porceritagens

1.0 Das multas que arrecadar, dez por certo.
2.° Das que Rrem arrecadadas pelo fiscal, cinco

por cento.
§ 3. 1 Das aferições, quando por elle arrecadadas,

vinte por cento, e quando forem por arrematação ou ad-
ministração, cinco por cento.

§ 4.° Do talho, quando por elie for arrecadado, dez
por cento, quando for por arrematação ou administra-
ção, dois por cento.

§ 5. 9 de todas e quaesquer licenças concedidas pela
camara, dez por cento.

Art. 218. Os regulamentospara a boa execução des-
tas posturas, na parte relaliva á contabilidade, escriptu-
ração e arrecadação dos impostos ou quaesquer rendas
municipaes, dependerá da approvação da camara mu-
nicipal.

Art. 219. Fica a camara autorisada a receber de
cada animal vaccum ou sumo, dos que passam pelas re-
cebedorias deste municipio, 500 reis do vaccurn e 3Q0 reis
do sumo.

1.0 De cada uma besta nova que entrar no mu-
nicipio, 500 reis.

§ 2. 0 De cada uma rez que se abater, 2000.
CAPITULO XVII

SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS, POR OCCASIO DA EPIDEMIA DE BEXI -
GAS E OUTRAS

Art. 220. E' prohibido a toda e qualquer pessoa ata-
c.ada de bexigas, transitar pelas ruas desta cidade e po-
yoaçõesdo municipio, sob pena de multa de 20000 e

1nco dias de prisão.

LIV XARTE,1.0
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Art. 221. Os acommettidos deste mal serão recolhi-
dos ao lazareto que a camara designar, sob pena de mui-
ta de 20000 e cinco dias de prisão.

§ unico. Deixarão de ser recolhidos ao lazareto
aquelias pessoas que quizerem tratar-se com seus pro-
prios recursos, evitando sempre a comrnunicação com o
publico, sob pena de multa de 2O000 e cinco dias de
prisão.

Art. 222. Os enfermeiros do lazareto ou de casas
particulares, incumbidos do tratamento dos bexiguentos,
ficam prohibidos de transitar pelas ruas desta cidade e
povoações do termo, e bem assim de communicarem 3
com o povo, sob multa de 20000 e cinco dias de prisão.

Art. 223. Os enfermos deste mal não poderão reti-
rar-se do lazareto, ou casa onde tenham sido tratados,
antes de vinte dias depois de restabelecidos, excepto si
apresentarem attestado medico, em que se declare que o
mal não é mais suceptivel de conta gio: multa de iOOOQ.

Art. 224. Os Íiscaes prenderão em flagrante toda e
qualquer pessoa que desobedeça suas ordens no cum-
primente destas posturas, e sob pena de multa de
3W00 e cinco dias de prisão.

Art. 225. O fiscal é o responsavel pelo cumprimento
das presentes posturas, sob multa de 30000 e perda do
emprego, sendo processado por falta de cumprimento de
deveres.

Art. 226. Em casos de epidemia de bexigas ou ou-
tras quaesquer, a cama-a, si entender conveniente, no-
meara mais um fiscal ou commissões, a quem encarre-
gará de todas as providencias precisas em beneficio da.
saude publica.

Art. 227. Estas commissões serão respeitadas, e
qualquer desobediencia feita a elias, ou a suas delibera- d
ções, será punida com multa de 20000 e cinco dias de
prisão.

Art. 228. Os medicos e enfermeiros que se encar-
regarem do tratamento dos bexiguentos, alem do que
lhes couber pelo uso, perceberão uma gratificação, a
juizo da camara.

Art. 229. Os boticarios são obrigados a ter suas .
boticas abertas, segundo o disposto no codigo de postu-
ras, aviando pontualmente qualquer receita para os en-
fermos dc bexigas ou outras epidemias, ficando a camara
responsavel pela importancia das receitas aviadas para
os que forem reconhecidamente pobres.

Art. 230. Os enfermeiros contratados para o lazareto,

[

j
1
r.N.2.

ou casacasa onde se tratam de enfermos de qualquer epide-
t;mia, guardarão toda a moralidade e cautela nesses es-
.tablecimenk)s, não podando retirur-S deites, soai ruo-
tivos ustfficado5 perante as commissõ s fiscaes ou au-
torida	poiiciaes, e quando com nettarn qualquer
mor idale ou se retirem, serão punidas com a perda
dos 0

dfl0S vencidos, alem da multa de 2OOO) e cinco
dias de prisão, e mais penas em clu ne r)rrerem pelo co-

digo penal.Art. 231. A prisão que for impost em virtude de

	

jnftacç	
de qualquer destes artigos, não poderá ser

	

1 convet	
em dinheiro a menos da 2O0OO por cada dia.

, Art. 232. Os fiscaes, em casos do epidemias, e que.

com zelo cuidarem no cumprimenta (lestas posturas, do
capitulo ii em diante, serão gratiticadas com .Pb000, a

. Juizo da camara.
Art. 233. Os fiscaes darão á comera, no f

i m de caila
- mez, durante as epidemias, um mappa circumstanciado

das pessO	acorniri ttbias do mal, tanto no lazareto,
como nas casas particulares, sob multa de

Art. 231. As roupas dos atTectdos de bexigas OU

outra qualquer epidemm, serão lavadas fora das povoa-
ões. sob pana da multa de lt)'OOO.ç

Art. 235. AS pessoas iU conduzirem alimento ou

	

algum	 ara o lazareto, Ooutro objecto para 	caa onde ex-

istirem beiguentO. terão Lo lo o cuidado e cautela na
entrega destes, evitani) a entra Ia e contacto como os
aectados: multa dO iQ.OÚO e tre lias de prisão.

Art. 23. A passou ou pess e que não esL.jarfl in-
entO dos baiuefltos ou entèrmoscumbidas do tratam 

de qualquer outra epidemia, e que com cItes se commu-
nicareil, serão presas por dous dias e pagarão a muita

de 5OOO.
Ari. 237. No caso de faiteciíneflto de qualquer pos-

soa affctala de bexiga ou outra qualquer epidemias seu
enterrament0 será ito ás 10 horas da noite. ao toque (Ia

, recolhida, para maior conhecUnerlt) lo publico, fazendo-
se a sepultura o ma is fundo possivel, e sendo pessoa de
'recursos, será condusida em caixão fechado. Fica a
-juizo do presidente da camara e do reverendo paroclio,
em tempo de epidemia, a creação de um cerniterio extra-
muros. Os infractores da i.' parte deste artigo serão
multados em 2000O.Art. 238. As presentes psturas terão vigor tam-

LIV PARTE 1.



bem nas epidemias do colera, ou outra qualquer que
appareca e que seja contagiosa.

Art. 239. Nas epide:nias do colara, os moradores
do municipio trarão suas casas, pateos, terreiros, cur-
raes e mais commo-los Com toda limpeza e hygiene pre-
cisas: multa de 200O0 e cinco dias de prisão.	-

Art. 240 Os moradores do município e povoaçoes
não impedirão que os fiscaes façam, durante o dia, exame
em suas propriedades. para conhecer-se da garantia da
hygiene e limpeza das mesmas; Os que a isso se negarem,
serão multados em 10000, e soifrerão cinco dias de
prisao.

Art. 241. A camara organisará com a possivel bre-
vidade um regulamento, que ficarí fazendo parte destas
posturas municipaes.

LEI N. 3416— DE 9 DE AGOSTO DE 1887
Determina que os exames nas escolas primarias da provincia tenham

logar no dia t.° de agosto dc cada auno, prolongatalo-se as fe-
rias desse dia até 7 de setembro seguinte.
O Dr. Antonio Teixeira do SouzaMagaliifíes, i. vice-

presidente da provincia de Minas Geraes Faço saber a
todos os seus habitantes, que a assembléa legislativa pro-
vitieial decretou, e eu saric:cionei a lei seiiinte

Art. unico. Os exames nas escolas primarias da
provincja terão logar ri) dia 1.0 de agosto do cada anno,
prolongando-se as ferias lesse lia até o dia sete de Se-
tembro seguinte ; revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução cia reLèrida lei pertencer,
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente
como nelia se contém. O secretario desta provincia a
fac a imprimir, publicar e correr. Dada no palacio cio
presidericia da provincia de Minas Geraes, aos nove
dias do mez de julho cio Anno cio Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cliristo de mil oitocentos e oitenta e sete,
exagesimno sexto da Independencia e do Imperio.

ANTONIO TEIXEIRA DE SorizA MAGÀLFIÃES
Seilada e publicada nesta secretaria aos 13 de agosto

de 1887.
O secretario,

Francisco Isidoro Barbosa Lage
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LEI N. 3417 - DE 26 DE AGOSTO DE 1887
Autorisa o governo a auxiliar o servo de im[ni grao e colonisa-

ção nesta provincia
O rir. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da pro-

vincia de Minas Geraes; Faço sabei' a todos os seus ha-
bitantes, que a assembléa legislativa provincial decretou,
e eu sanccionei a lei seguinte

Art. 1.0 O governo auxiliará os immigrantes da
Europa, Ilha dos Açores, Canarias e TenerifF, que se es-
tabelecerem na povincia, Como proprietarios ou loca-
dores de serviço, com as seguintes quantias : 90000 para
os maiores de 12 annos de idade 40000 para os de 7 a
12, e 20.000 para os de 3 a 7.

§ 1.0 Este auxilio far-se-ha efTectivo a cada um dos
irnmigr antes que se applicareni á lavoura ou se empre-
garein em estabelecimentos inJustriaes da capital su-
perior a 70:000000, 90 dias depois do seu estabelecirnen-
to na provincia.

§. 2. Na concessda deste auxilio, procederá de
modo a serem introduzidos 75 "/. de irninigrantes que
compuzeremn 1trnilia e 2.; o/ sem alia.

Art. 2.° O individuo ou associação que vender ter-
ras de cultura, divididas em lotes (lo is hectares no mi-
nimo, ao colono ou irnmigrante, terá direito ao auxilio
de 20.000 por cada um que ahi se estabeiccer, decorrido
o prazo do artigo e paragraplio antecedentes, e feita a
respectiva veriiica;ão por parte do governo, ccci vista
da planta da propriedade, divisão e preço dos lotes.

Art 3.° Fica o governo autorisado a crear, á pro-
. porção que julgar conveniente. um nucleo colonial na

1,1
zonada cada urna das estradas de ferro: Minas e Rio,

l Mogyana, Oeste de Minas, Leopoldina, Bahia e Minas, e
nas margens do Rio das Velhas.
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§ i.' Na creação destes nuceoS, que constarão de
100 lotes de 15 hectar es cada um, podera despender até
a quantia de 200:000000.Na alienação dos lotes procederá de modo que§ 2. 
entre elt e s, sendo passivo1, fique um lote baldio, obser-
vando-se no respectivo contrato a garantia da proprieda-
de ao colono e a indeínnisa»0 do.preço á provinCia.

Art. 4. 0 Será fundada na cidade do Juiz de Fóra
recebimento gratuito dos immi-uma hospedaria para o

grantes durante 10 dias.
§ unico. Ficam creados os seguintes empregos: uru

inspector de immigração, com a gratificação annual de
5:000000 um ajudante do inspector, com ade 2:400000;
uru secretario, com a de i:500000; um fiscal da hospe-
daria. com a de i:500000; ummedico, com a de
1:2005000.Os individuos que exercerem esses empregos, terão
residencia na cidade do Juiz de Fóra.

Art. .5 . o O governo auxiliará, coro os favores de
que trata o artigo 1 . 0 , os irnmigrantes que se estabelece-
rem em nucleos, fundados em terrenos do municiPiO, da
provincia ou do estado, desde que forem divididos em
lotes.Art. 6.° O governo poderá auxiliar com a quantia
annual de 6:000000 a associação mineira de propaganda
de immigraçãO que se organisar para introducçãO de
immigrantes na provinCia.

§ unico. Mandará publicar em portugUeZ, italiano,
aliemão, inglez, francez e hespanhol, afim de ser dis-
tribuida na Europa, uma noticia resumida da provincia
de Minas, especialmente no que diz respeito ao clima,
uberdade do solo, costumes, toterancia reli ginsa, rique-o
zas naturaes, sendo acompanhada das convenientes in-
formações e de um rnappa, no qual se notem os pontos
de desembarque, séde da hospedaria, cidades e povoa-
ções importantes, especieS de lavoura, estabelecimentos
industriaes, viação etc.

Art. 7 .0 o governo expedirá os regulamentos neces-:
sarios para a boa execução desta lei.

Art. 8 . 0 Para os fins de que trata a presente lei, é o
governo autorisado, desde já, a fazer operação de credito:
até o valor de 1,000:00O. 000, elevada com a quantia ne-;
cessaria a verba do art. 2.° § 11 n. 1 da lei n. 3385 de 22
de junho de 1886.

Art. 90 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o CO-O

F.

nhecimeflto e execução da referida lei pertencer, que
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como
neila se contém. o secretario desta provinC ia a faça im-

primir, publicar e correr. Dada flO palaciO da presideucia
da pravincia de Minas Geraes, aos vinte e seis dias do
mez de agnsto do Afino do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexageSi-

mb sexto da Independenc ia e do ImperiO.
Luiz EUOENIO HÓRTÃ BARBOSÀ

Seilada e publicada nesta secretaria aos 27 de agosto
de 1887. o secretario,

Francisco Isidoro Barbosa Laje

TOMO LIV PARTE 
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LEI N. 4t8 - DE 29 DE AGOSTO DE 1887
1Conccharel Francisco infante Vieirede ao ba	

a privilegio para

aconS	
de urna estrada de ferro que, partindo do Chiador,

vá^ freguelia 
do Aventureiro, passando pela cidade do Mar de

O Dr. uiZ E U geni0 Horta Barbosa,	
nte daRespafl1	 preside

provinCi de Minas GeraeS: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a assembléa leistatiVa provincial de-
cretou, e eu sanecione i a lei seguinte

Art. 1.0 
E' o presidente da provincia autorisado a•

concede r
 ao bacharel Francisco Infante Vieira privile-

4 
gio por 60 anflos, para cor,strucç0, uso e gozO de uma

'. estrada de ferro de bitola estreita, que, partindo
	 is-do do

tricto do Chiador, vá. até á freguezia de Santo Antonio do
Aventureiro» passando pela cidade do 1ar de Hespaflha.

§ .° 
O privilegio de que trata este artigo comPr

hende uma zona de 15 IdiometroS para cada lado do eixo
da linha.

§ 
2. o contrato que celebrar, em virtude da pre-

sente lei, o over no concederá ao dito bacharel todos os
favores e pri vilegios estabelecidos na legislação proVifl

cial para as em	
dede estradas	ferro,eXcePt0 sub-

: vençao pecUfliaria.
§

	

	
° obrigar-se-ha a cobrar, sem

3•o O concesSiOt13 
remufleQ0 alguma, as taxas itinerarias e outrOSlm
postos analogoS sobre passageiros e rcadorias

^que

transitarem pela estrada.
§ 40 Fica o conceSSioflat'io obrigado a dar passa-

gem aos immigrafltes, media1te uma contribuição modi-
a jUiZO do governo.Art. 2.° Revogam-se as dispósições em contrario.

Mando» portanto» a todas as autoridad es a quem o co-

nhecimento
 e execuçã& da referida leiperteflCe1, que a
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cumpram e façam cumPrir	
nttão inteiramente- corno nelia se

contem .
 o secretario desta proVincia a faça imprimir,

publicar e correr. Dada no palacio da presidenci
a a

Pd de Minas Geraes, aos vinte e novo, dias do inez
de agosto do AnnO do NasCimehlto de 

NOSSO Senhor Jesus

ChriSto de mil oitoceflt0S e oitenta e sete, sexagesimo
sexto da Independ cia e do Imperio.

Luiz EUGCN10 IIonT.k B.aBO

Seliada e publicada nesta secretaria aos 2 cio setem-

bro de 1887.	 O secretario,
Francisco Isidoro Barbosa Laje

LEI N. 3419 - DE 29 DE AGOSTO DE 1887

concede ao c000essi ano OU concessiofl rios da estrada de ferre do 2

Vaile do SapucahY, de que trata a lei n. 3384. a garantia de

	

3 01, 
sobre o capital matui0 de G, 0OO:000$	

durante o prazo

de 30 annOO Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da
provincia de Minas GeraeS : Faço saber a todos os seuS
habitantes, que a assembtéa legislativa provincial decre-
tou, e eu saflCciOflei a lei seguinte:

Art. 1. 0
 E' o presidente da proViflC autorisado a;

conceder ao concessionarbo ou conceSsionarbos da esra
da de. ferro do Vatie do apucabY. de que trata a lei n.
3384 de 15 de junho de 1886, duranteo prazo de 30 anuOS,

e de 
conformidade com o disposto no art.	

da le19	i n.

3232 de 22 de outubro de 1884, garantia de juros de 3
sobre o capital maximo de seis mil contos de réis.
(6,00O:000000 podendo modificar o respectivo traçado

na 2. e 3, 1 secções, de modo que vá termina r no ponto
Ouro Fino,

mais conveniente do mufliciPio de	
nos limi

Les desta proviucia com a de S. Paulo.§ unicO. A 0nstrucça0 comeÇará no etrOflca
to com a estrada de ferro Minas and Rio.

Art. 2.°	evOgarnse as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem
conhecimento e 

0 ecUÇã0 da referida lei perteflcer
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente,

como nelia se contém . O secretario desta proVincia a faça
imprimir, publicar e correr. Dada no palacio da preSi-:
dencla da provincia de Minas Geraes, aos vinte e noVe
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lias do meZ de agosto do nnO do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de	

tentmil oitocento s e oia e sete,

sexagesimo sextO da IncIependemb0 e do ImperiO.
LUIZ EuGENIO H0RTÀ B.uiB05.

Seilada e publicada nesta secretaria aos 2 de sete

bro de 1887. O secretario,
Francisco Isidoro Barbosa LaP

LEI N. 320 - DE 30 DE AGOSTO DE 1887
concedeprivilegio para a conStíu010 de uma estala de ferro que.

partindo das divisas desta provinCia com a doS. Paulo, muni

cipiO de Musambitlho. V á Loro inr em S. JoauiG1 da Serra

egra, mufliC1P0 de AlfenaS
O Dr. Luiz Eugenio Horta BarboSa, presidentO da

proviflC de Minas Geraes : Façi) saber a todos os 
seUS

	habitant0s, que a assembé	la egislati	provincial de-

cretou, e eu sancCione i a lei seguinte

Art. 1. 0 Fica O 
presidente da pra vincia autorisad o a

conceder privilegi0 para 0
s1rucçao, uso e gozo de uma

. estrada de ferro, de bitola de um metro, que, pactindo das
s 

divisas desta provincia com a de S. Paulo, rnuflicipiü lo
iusambinhb0, vá terminar na freguezia de S. Joaquim da

Serra Negra. mufliciPio de Xlt'uos.
§ 1.° Este privilegio dura Vi 0 anu-3s e compreh

derá uma zona de 30 kilO1flet'OS para cada lado do eixo
da linha.§ 2.° No contrato que celebrar em virt

ude da pre-
erno concederá todos os favores e privile-

gios estabelecidos na legisla0 provi
sente lei. o gov	 ncial para as cru-

;prezas de estradas de ferro.0VOgar U Se as disposições em contrario.
Art. 2.° as autoridades a quem o co-

	

ando, portanto, a tod	lei pertefl(asM
*nhecimfleflto

 e ecuÇd0 da referida er, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como neila
se contém. o secretario desta proviflci

3 a faça imprimir,

publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da
provincia de Minas Geraes, aos trinta dias do mez
de agosto do nno do Nas	 xcimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesifib 

se-

to daIndepefle1e do Imperio.
Luiz EuGENIO IIORTX Ba.nBoSA

TOMO LIV PARTE 1.0
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Seliacla e publicada nesta secretaria aos 2 de seter
bro de 1887.

O secretario,
Francisco Isidoro Barboa Lrce

LEI N. 3421 DE 30 DE AGOSTO DE 1887
Manda contar para a aposentadoria do thesuureiro da directoria pro-

vincial, capit10 Ra y undo Caetano Barbosa de Olivetra, o tem-
po em que servi	

rn
u corno escrivão da recebedoria do Rio Preto e

coliectúr agente Lia capital
O Dr. Luiz Eugenia horta Barbosa, presidente da

provincia de Minas Geraes Faço saber a todos os seus
habitantes, que a assembléa legis lativa provincial decro-
to ,, ,,, e eu sariccionei a lei seguinte

Art. unico. E' o presidente da provincia alitorisari)
a mandar contar para a aposentadoria do thesoureiro da
directoria de fazenda provincial, capitéo RaymLlndo Cae-
tano Barbasa de Oliveira, sete annos, Ires mezes e vinte
sois lias de serviço par cite prestados corno escrivão da,
r— " dona do Rio Preto e coilector agente cio capital,
corme a liquidação já feita por aquelia repnrtiçá.o
revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a tolas a autorilales a quem o
conhecirnonlo e execuçfh cIo refonila lei pertencer, que a
cumpra o e faça ai cumprir Ido inteiramente como neila
se contém. O secretario lesta proviocia a laça imprimir,
publicar e correr. Dola no palacio cia pre	tcsrloria da
provincia de Minas Geraos. aos trinta lias Cl) meZ
de agosto do Anno do Nascimento de Nosso Senhor .Jesu
Chnisto rio mil oitocentos e oitenta e sete. sexagesirno
sexto da Inciepenclencia e cio Impecio.

Linz Ei; rcno IIORTc flcneosc
Soltada e oublicacua nesta secretaria, aos 2 de setem-i

lora rIo 1S87.
O secretario,	 -

Francisco Isidoro Barbosa Laje

LEI N. 3422 - DE 30 DE AGOSTO DE 1887
Declara que as quantias consignadas noart. 2.° 6o ri. V e § 7.°

lei n. 3385 poderIo ser entregues, urna vez que sejam requiS
tads dentro do semestre, e autorisa a presidenia a etev,
as verbas do 1.0 do art. 2. 0 da citada lei, para occorrer 1
despezas com a actual seselo le g islativa provincialo
O Dr. Luiz Eugenia Horta Barbosa, presidente cl

provincia de Minas Geraes Faço saber a Iodos os ser

F.N.4.	 - 163—

habitantes, que a assembléa legislativa provincial de-
cretou, eeu sanccionei a lei seguinte

Art. 1 . 0 As quantias consignadas para obras pu-
blicas iocaes e sob a rubrica m SOUCIO Publica » no a rt.
2.° 6 . 0 ii. V, e §7 ° mia lei i. 338d mie 29 d junho de
1886, as quaes ainda néo tenham sido entregues para
a devida applicaçdo, o podendo ser, quando, na fónina
da lei, sejam requisitadas drrntro do corrente semestre.

Art. 2.° Para occorrer ás despezas da actual sessão
legislativa da asse rnbléa provinciai,é o presidente da pro-
vinda autorisado a elevar as verbas da rubrica do § 1.0

do art. 2. 1 da citada lei.
Art. 3,0 Revogam-se as disposiedes em contrario.
Mondo, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execurdo da refhri:la lei pertencer, que a
cum piar)) e façam eu mpt'ir Cio inteiramente COnTO) nelia
se contém. O secretario desta provrncia a taça imprimir,
publicar e correr. Dada no pa meio da presiclencia da
provincia cio Minas Geroes, aos trinta citas do moz de
agosto cio Atino do Nascimento mie Nosso Senhor Jesus
Cliristo do mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo
sexto da Independencia e cio Impei'io.

Linz ErruENlo hIcRT.c Bcnnos
Sellaia e pnblicacla nesta secretaria aos 2 de setem-

bro de 1887.
O secretario,

Fra ar isco ISi(1W'o Barbosa Laje

LEI N. 3123 - DE 30 DE AGOSTO DE 1887
Crêa cadeiras de instruc;Oo primaria era diversas localidades

O Dr. Luiz Enigenio Horta Banbosa, presidente da
rovincia do Minas Geraes Far'o sabei' a todos os seus
abitantes. ÍjLIC a assembiéa lgisLitiva provincial de-

çretou, e cci sancdionoi a len seguinte
Art. unico. Séo d'calas as soguintos cadieiras de

Instrucção primaria:priaria P°'° O sexo mnascmnLn) : iii povoa
Çáo cio S. Sabastido cio Grotta, d'egniozia 1) Jcqnirr'v, ter-
mo da Ponte Nova na povoardo cio Pai'aiso, i'i'eguezia
do Forquim, rnuniciio rio Marianna ; na povoarão de S.
Sebastião cio Entre, fregriezia de 5. Pecha dos Fer-
ros, municipio da Ponte Nova ; na povoação de Santo
Antonio do Rio Doce, treguezia de Saude, inunicipio de

LIV PARTE 1.
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rIarianna ;na cidade da Varginha; nas povoações de-
no-ninadas Brjão, do districtO do Coração de Jesus, e S.
Lourenço, da freguezia de Contendas, ambas do muflici-
pio de Montes Claros; nas povoações denominadas
Campos, districto de S. José da Varginha, Cova d'Anta,
disirictO da cidade do Pará, e Prata, todas do municipio
da cidade do Pará ; na cidade de Pitanguy ; no districto
do Indaiá ; no districto dos Araujos ; na povoação de
Santo Antonio da Ermida dos Campos; na povoação dos
Cocos, municipiO do Serro ; na povoação da Soledade,
fregueZiada cidade do Mar de Hespanha ; no arraial de
Mercês d'Agua Limpa, freguezia de S. Thiago, municipio
do Bom Successo ; no dis1rico do Ivahy, freguezia do
patrocinio do Muriahé, municipio de S. Paulo cio Mu-
riahé : para o sexo feminino : no arraial do Urucum,
freguezia da cidade da Ponte Nova; na cidade da Var-
ginha, provida desde já ; na freguezia de Raposos, mu-
niciplo de Sabará ; no districto de Mocambo, municipiO
da Januaria : mixtas : no arraial de Santo Antonio do
Alto, rnunicipio de Barbacena ; na povoação de Pynda-
hyba, freguezia do Rio Preto, municipio da Diamantina
na povoação dos Costas, freguezia dc S. Gonçalo da
Ponte, inunicipio do Bomíirn; na povoação de Mathias
Barbosa, municipio do Juiz de Fira ; no bairro do Padre
Faria, treguezia de Antonio Dias da capital segundas ca-
deiras: para o sexo masculino, na cidade do Inhaúma; na
freguezia cio S. Miguel do Piracicaba, municipio de Santa
Barbara; na cidade de Suassuhy; na cidade do Rio Pardo:
terceiras cadeiras: para o sexo masculino, na cidade do
Serro, e para o feminino, no Bairro da Ponte, da cidade de
Montes Claros ; revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nefla
se contém. O secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da
provincia de Minas Geraes, aos 30 dias do mez de agosto
do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesimo sexto da Inde-
pendencia e do Imperio.

Luiz EUGENL0 HORTA B.RBOS

Seilada e publicada nesta secretaria aos 2 de se-
tembro de 1887.

O secretario,
Francisco Isidoro Barbosa Lage
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LEI N. 3424 - DE 30 DE AGOSTO DE 1887
Autorisa a presidericia a despeader diversas qaautias con obras

publicas

O Dr. Luiz Engenho Horta Barbosa, presidente da
provincia de Minas Geraes : Faça saber a todos os seus
habitantes, que a assembtéa legislativa provincial de-
cretou, e eu sanccioflei a lei seguinte

Art. unico. Fica o presidente da provincia auto-
risado a despend er as seguintes quantias : 5:000000 com
as obras da matriz da cidade da Christifla, 5:000O00 com
as do Rosado de Baepenpy e 5:000000 com a canalisaçãO

: d'agua polavel para a mesma cidade da Christina, deu-
tro das forças do orçamento vigente; revogadas as dispo-

. siçoes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da referida lei pertencer,
que a cumpram e façam cunpNr tão inteiramente
como nelia se contém. O secretario desta provincia a
faça imprimir, publicar e corror. Dad
pr	

a no palacio da
esidericia da provincia de Minas Geroes, aos trinta

dias do mez de agosto do Anuo 10 Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete,
sexagesimo sexto da Independencia e do Imperio.

Luiz ECGENLO HORT.k BRRBOS..

Seliada e publicada nesta secretaria aos 7 de setemn-

bro de 1887.
Servindo de secretario,

Pedro Queiroqa llartins Pereira
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LEI N. 3425 - DE 30 DE AGOSTO DE 1887
Autorisa o dispendio da quantia necessaria com a construc'10

da ponte sobre o Rio Verde, na Estado do Carmo, estrada de
ferro Minas e Rio
O Dr. Luiz Eugenia Horta Barbosa, presidente da

provincia de Minas Geraes : Faro saber a todos os seus
habitantes, que a assembléa legislativa provincial decre-
tou, e eu sanccionei a lei seguinte

Art. 1.0 Fica o presidente da provincia autorisado a
despender, desde já, a quantia necessaria com a construc-
ção da ponte sobre o Rio Verde, na Estação do Carmo,
estrada de ferro Rio e Minas.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida lei pertencer, que
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como
nelia se contém. O secretario desta provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no palacio cio presiclencia
da provincia de Minas Geraes, aos trinta dias do
mez de agosto cio Anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesi-
mo sexto da Independericia e do Imperio.

Luiz EUGENI0 Honra BÁROOSÃ

Seilada e publicada nesta secretaria aos 7 de setem-
bro de 1887.

Servindo de secretario,
Pedro Queiroga Martins Pereira

LEI N. 3426 - DE 30 DE AGOSTO DE 1887
Autorisa o dispendio da quantia de 6:000SOO cO[fl a desapro-

pria rão da ponte sobre o Rio Verde, de propriedade de João
Ferreira de Souza
O Dr. Luiz Eugenia Horta Barbosa, presidente da pra-

vincia de Minas Geraes Fa ço saber a todos os seus ha-
bitantes, que a assembléa legislativa provincial decretou,
e eu sanccionei a lei seguinte

Art. unico. Fica o presidente da provincia auto-
risada a despendnr, desde já. e pela verba—abras pu-
blicas, até a quantia de 6:000000, coro a desapropriação
da ponte sobre o Rio Verde, de propriedade de João Fer-
reira de Souza na estação da Virginia, estrada de ferro
Minas anel Rio; revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
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nheCimeflto e execução da rferic1a 1i pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nelta se..-
contém. O secretario desta provia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no palac

inc
io da presidencia la

provincia de Minas Geraes, aos trinta dias do mez de
agosto do Anuo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cht'isto de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesirno
sexto da Independeflcia e do Imperio.

Luiz EUGENIO limiTa. BARBOSa.

Seliacla e publicada nesta secretaria aos 7 de sete m-
bro de 1387.

Servindo de secretario,
Pedro Queiroga JTIarinE Pereira

LEI N, 3427 - DE 30 DE AGOSTO DE 1887

Autorisa a construcção 1 unia ponte sobre o Rio Preto, fregnezia da
Bcaina, manieipio da Ayuruoea, e a eaecuãO dos concertos da
estrala de Itajuba ao alto da Ser"a do Piquete

O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da
provincia de Minas nraes Faca saber o todos os seus
habitantes. que  asembléa legislativa provincial decre-
tou, e eu sancclone' ci lei seguinte

Artigo unico. Fica o presidente cio provincia auto-
risada a despender as seguintes quantias 10:000000 com
a constrUcção de uni a ponte sobre o Rio Preto, treguezia
da Bocaina, no naunicipio da Ayuruoca, e 12:00000') com
os concertas cia estrada do Itajubá ao alto da Serra do
Piquete, doritro das foros cio orçamento vigente ; revo-
gados as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e evecução da referida lei pertencer,
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente
como nelia se conté;n. O secretario desta provincia a faça
imprimir, publicar e correr. Dada no palacio da pi'esi-

i	dencia da provincia de Minas Geraes, aos trinta dias do
mez de agosto do Anno cio Nascimento de Nosso Senhor

i. Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesi-
mo sexto da Inclepeudericia e do Imporia.

Luiz EUGENIO HoRTa. Baneosa.

TOidO LIV ?ÂRTE 1 
a
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Seliada e publicada nesta secretaria aos 7 de
bro de 1887.

Servindo de secretario,
Pedro Queiro:Ja Martins Pereira

LEI N. 3423. - DE 30 DE AGOSTO DE 1887
Autoria o dispendio de diversas quantias com obraspublicas e a

abertura de unia estrada de rodage	da estaào de S. J ulião,m
estrada de ferro D. Pedro 11, á cidade do Bonfim.

O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presidente da
provincia de Minas Geroes : Faço saber a todos os seus
habitantes, que a assembléa legislativa provincial decre-.
tou, e eu sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. E' o presidente da provincia autorisado
a despender- pela verba obras publicas: 10:000000
coma construcção de uma ponte sobre o rio Setubal, na
estrada de Minas Novas ao Calhau; 5:000000 com uma
sobre o rio Piauhy, na estrada que do Calhau vai para a
Itinga; 5:000000 com uma sobre o rio S. João Grande,
na estrada do Itinga a S. Miguel do Jequitinhonha e as
quantias necessarias com a construcção de uma sabre o
rio Arassuahy, na estrada que do arrarial da Piedade,
municipio de Minas Novas, vai para as cidades de Mon-
tes Claros e Grão Mogol, e abertura de uma estrada de
rodagem, da estação de S. Julião, estrada de ferro D. Pe-
dro II ando por S. Gonçalo da
Ponte; revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nelia
se contem. O secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no patacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Geraes aos trinta dias do mez de agos-
to 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

Seliada e publicada nesta secretaria aos 7 de setem-
bro de 1887.

Servindo de secretario,
Pedro Queirolla Martins Pereira
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N. 3429 - DE 30 DE AGOSTO DE 1887
íla matriz

	

desded	jtajub do saldo
o paaIflC	á com iss '̂ O (13- Sa seu favor, na impjrtacta de

2:O39ulDr. Luiz. Engenho Horta Barbosa, presidente da
o	

de Mi	
b

vincia	 Minas &eraes : Faço saer a todos 
OS seus
i

iabittes, que a assernhl	
legi5lativa proVinc	de-

XO

reto U ,	 resident
e eu sanccI0n a lei seguinte

Art. unico. Fica o p
e da provinciaÇubo

isad0, desde já, a mandar paga r á camfli5são 
das obras

a matriz da cidade do Itajubá o sald
	revogadas as

2.

o, a seu favor, de

aberto o respectivo credito e 
ispoSiçs em contrario.

do,	
a todas as autoridades a quem o co-

	

ian	portanto,
eclmeUto e	

ecUçã0 
da referida lei pertencer que

a cumpram e façaln 
cumprir tão inteiramente	h

comO

ella se cofltélfl . O secretari0 desta provi
inala a faça in-

primir publicar e correr. Dada no palacio da presidefla
da provincia de Minas Geraes, aos trinta dias do
inez de agasto do Anil() dó Nascimento de Nosso Senhor

Jesus Christo de mil oitoC° e oitent
a e 

sete, sexagesi

no sexto da Independ eia e do Imperio
Luiz EUOEN1O Hoir. BxRBOS-

Sellad° publicada nesta secretaria aos i uC

bro de 183.	 servindo de secret°,
Pedro QaeirOga Martins pereira
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DE 30 DE AGOSTO DE 1887
LEI N. 3430— 

utoriSa o disPefl0 
da quantia de 20:00000	 uniclpi00 com a reconStru

áo da igre)a matriz da freguezia do Passa Vinte, m 

a yurU0Ca	 Horta Barbosa, preso O Dr. Luiz Eugefliidente da
d

pcia de Minas Geraes Faço saber a todos os 
SÜUS

rovin	
re

habitantes, que a assembl legislativa provincial dec

toU, 
e eu saflcci0fli a lei seguinte:

- Art. uflico. Fica o presidente da proVincia autori
sado a de5Peflr, pela verba - obras publicas a quan-
tia de 20:000000 cora a recoflStru'° da igreja matriz
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da freguezia do Passa Vinte, municiPio da AyurUOca
revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridade s a quem o

conhecimento e execução da retèrida lei pertencer,
m e façam cumprir tão inteiramenteque a cumpra como neila se contém. O secretario desta provincia a faça

imprimir , publicar e correr. Dada flO pata cio da presi-
dencia da provincia de Minas Geraes, aos trinta dias do
mez de agosto cio Anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e sete, sexagesi
mo sexto da Independencia e do Imperio.

Luiz EUGENIO IJORTx BuiBOS-

Seliada e publicada nesta secretaria aos 7 de setem-
bro de 1S87. Servindo de secretario,

Pedro QueirofJa ilartiflS Pereir(L

nEOLUÇiO N. 3431 - DE 30 DE AGOSTO DE 1387
2pova o codigo de posturas da cama	

naflP de Caetd

O Dr. Luiz Euenio 1-Torta B)rbosa, presidont0 da pro-
vinda de Minas Geraes; Faço saber a tolos os seus lia- -

assembitarites, que a bléa leisiatiVa provincial, sobre
proposta da camara munidiPa de Caeté, 

L1CCdCIOU O reso-

lução seguinte
Art. unido. E' approVado	 O acom-

o coeio de posturas da
camara municipal de Caeté, que a esta rosoluã
panha ; revogadas as disposi:õe 3 em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoriia1e5 a quem o co-
nhecimeato e execução da reibrida resolução perteflrer
que a cumpram e façam cumprir 

t a, ) i ii teiraíflflte -

ctno nelfa se contém. O secretario desta proV1uC	
a

faça imprimir, publicar e correr. Dada no paladio daipresilendia cia provincia de Minas Geroes, aos trinta
das 1,) mez de agosto cio Anuo do Nascimento de Nosso
S uh r Jesus Cliristo de mil oitocentos e oitenta e sete,
sxagesitn0 sext o da Independolidia e do Imperio.

Luiz EUGENIO IjoRTÁ BRRBOS.

Seliada e publicada nesta secretaria aos 7 de setem-
bro de 1887. Servindo de secretario,

Pedro Queiroga Marfins Pereira
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TITULO 1
DISPOSIÇÕES GERAES

Àrt. 1.° 1-Ia 0 traveflç uolqU r artigo oã0 ou jfracção, quando não

observa o dispost0 Cfl) 
qu paragraPll0

sede posturas, ou de eiitaCs cine dl1ã5 façam parte. Contra-
ventor ou infractor Ó o que comrnett0 a jnfracção.

Art. 2.° Tia reincide na, r1U0Ql0 
o contraventor ou

inCractor já foi condctflfld0 e punido ncst muflidipio
pot. contr vençãO igual.Art. 3-° Praças são os largos flO interior das povoa-

e havefl10 duvida si algum leve ou não assim ser

co	
parte

nsider0, a camara o decilirá em editaes, que ficarão

fazendo	destas posturas.
Art. 4.° 

Quando, depois da d isposiçãO de qualquer
artigo ou paragraPlb0 se seguireto as pàlaVraSd pri-

sbO 
e multa_Cnt e-Se ciue estas penas são cumulati

vas, e quando mpregase os termas_Prisão ou multa—

entefldeNs	
cine o contraventor fica sujeito a unia ou

outra somente.
\rt. 5.° O te r fl)o_Pe _c0mP10 prisão, mul-

ta, obrigação de fazer OU 
desfazer, e qal em um arti-

go se declara que a	
t  arp fla e lo nu) tiO, enenlr5e

lia que o contia\eUt0r fica 5ueitO á prisão, multa ou
0brigação de fazer ou desílZCd, 

cstabe1ib05 no artigo a

que se refere. para cumprimento da obrigação de fazer

ou desfazer, se a	 sua
ssignada o prazo de 24 horas para o seu

principio e o que raZOaVCl for para a	
tirnaçã0.

desfazer
Art 70 Quando o obrigado a lazer OU

qualquer serviço ou obra, nã
o o cumprir, no prazo que

fladlo, na forma cIO artigo antecedente, será
lhe for assigposto em praça o serviço ou obra e arrernatadio por quem
offerecer maiores vantagens. Não havendo licitantes e
não excedendo sua impOrt0nc a iQOa000, o juiz de paz a

mandará fazer, e se procedera contra o infractor execUti
vamente para a obraflça das depezas feitas.

CIR M1JN1C1PL

TOMO LIV PARTE



Ç.N.5.
ue o mesmo tiver nos districtOS de fora, sob sua ininfl.

diata responsabilidade.
MI. 16. Naconcessã o de terrenos para edificiOs, a

caíflara terá sempre em vista não se inutitisar os espaços
entre os terrenos concedidos.

MI. 17. Os fiscaes dos districtfracções com
OS de fora participarão

ao desta cidade todas as in
metidas em seus

districlos. O fiscal desta cidade, colligindO os documentos
que pelo dito meio vierem ao seu conhecimento, e addio-
nandO_lhes as observações relativas ao seu districto, fará
um relatOrio, para ser presente á camara, no primeiro dia
de cada sessão ordiflaria.Art. is. Incorrerão em pena de prisão até cinco
dias, que será imposta pelo juiz de paz, as pessoas con-
vidadas para testemUnhas e mais empregados de que
trata o artigo iO, si negarefllSe ao convite oflicial, s alvo
motivos justificaveis sendo, amem desta pena, imposta a
multa de 10000 a 30000 aos empregados que se ne-
garefíl•Àrt. 19. Toda e qualquer pena estabelecida nestas

isenta o infractorposturas não  dos impostos a que esteja
sujeito e nem de satisfazer os dam nos causados.

Àrt 20. A camara é autorisada a graiificar ao fis-
cal desta cidade com a quantia deArt. 21. Os fiscues dos districtos de fora terão 50'/ ° e

o desta cidade 15	
sobre todas as multas por elles im-

postas e arrecadadas, com ou sem meio executivo.
MI. 22. O anno financeiro da camara contar-se-ha

: doi.o de janeiro a3t de dezembro.
TITULO II

DO ALiN1I01 TO \

Art. 23. Haverá 05 
alinhadores necessarios para

esta cidade e arraiaes do municipio, e serão nomeados
pela camara, fixando esta o seu numero por maneira
tal, que as distancias eco segui fl temente as despezaS

S 	
as menores possiVeis. Os alinhadores vencerão	o

saiariO marcado no respecti'0 regulamento.
Ai t. 21. As luas e travessas que se forem forman-

do nesta cidade e povoaõe5 deste municiPio, conterão
pelo menos a largura de nove metros e, quer nestas,
como nas que já existem, nenhum predio será construi
do ou reedificado, sem licença, afim de se mandar fazer

roMo LIV PARTE 1.'
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Art. 8.° Quando o multado for escravo, será seu se-
nhor obrigado pela multa.

Art. 9.' Quando os infractores não tiverem meios
de pagar as multas, serão estas cornmutadas no tempo
de prisão necessario para liquidal-as, calculando-se a
i000 cada dia de prisão, e não podendo esse tempo exce-
der de quinze dias.

Art. 10. Quando nestas posturas se manda advertir
a determinadas pessoas o cumprimento das posturas,
será a advertencia feita pelo juiz de paz, inspector de
quarteirão escrivão ou qualquer offlcial de justiça,
acompanhado do fiscal, passando os mesmos certidão de
notificação, e, na falta daquelies, poderá o fiscal só fa-
zei-a, em presença de duas testemunhas, das quaes toma-
rã. nota.

Art. 11. As multas serão impostas pelo fiscal, em
virtude cia infracção, depois da advertencia, e, não sendo
pagas imrnediatamente, este fará lavrar o auto pelo es-
crivão e offlcial de justiça que o acompanharem para este
fim. Este auto o fiscal, juntando a certidão da aclverten-
cia ou a nota das testemunhas que houverem presencia-
do, apresentará ao presidente da carnara, para ser a mul-
ta confIrmada ou levantada, como for dejusti;a, com re-
curso para a camara, volunta rio no caso de confirma-
ção, e necessario no caso contrario, interposto pelo pre-
sidente no proprio despacho, ou pelo procurador ou fis-
cal, até  primeira sessão ordinaria, quando o presidente
nao o faça.

Art. 12. Quando nestas posturas se impõe a neces-
sidade de licença e não se deciara a quem se ha de pedir,
entender-se-ha que nesta cidade a concederá o presiden-
te da camara, e nos districtos de fora o respectivo juiz de
paz, salvo aquelias a que deve preceder pagamento de
impostos, cujos conhecimentos téem de ser vistos e regis-
trados na camara.

Art. 13. As multas e importancia das licenças serão
destinadas ás despezas da camara.

Art. 14. Os que se sentirem a-gravados pelos actos
do presidente da carnara, procurador, fiscal ou agentes,
terão recurso para a camara, expondo em requerimento,
acompanhado de provas, os motivos de aggraVO ou
queixa que tiverem, até á sua primeira sessão ordinaria
immnediata.

Art. 15. Qualquer quantia pertencente ao cofre
municipal, será arrecadada pelo procurador ou agentes
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o oompeteflte alinhamento: multa de a 10000, alem
da obrigação de fazer a obra.	-

Art. 25. Ordenada a demolição do edificio, concerto
ou obra, será notificado o proprietariO e na sua falta o
mandante, director ou empreiteiro da obra, para princi-
piar a execução dentro de 24 horas e findar em um termo
razoavel, sob pena de ser o serviço e xeeutal 0 á custa da

propriedad e e de não poder o notificado pedir in(1emni-
sação alguma. Si no termo assinado não for principia-
da ou finda a execução, o juiz ae paz mandará proceder
á ernoliÇoArt. 26. Os predios construidos ou reedificarias, de
que trata o artigo 21, terão os pés direitos de quatro me-

tros, pelo menos, contados da soleira á linha do telhado;
e não poderão ter em seus outõeS anelfa5 ou p)rtas abar-
tas, para não embaraçar a onstr U cção de flO VOS edifle ias,
salvo sendo a janelia ou porta aberta para os respectivos
quintaes ou pateos: aos que nfriugirCm este artigo, mui-
ta de 10 a 15000.

Art. 27. E' 
prohibidO edificar nu fazer qualquer

obra em terrenos publicos : multa de 4 a i6e000, o a de-
molição do eificio ou obra será feita pela camara á custa
do dono. São terrenos publicos nesta cidade r ojá reco-
nliecidos taes e os que estiverem abertos pa espaço de
um anuo, contada da publicação destas posturas e da pu-
blicação deste artigo, por edital da camara.

Àrt. 28. Os terrenos que se acharem abertos entre
os edificios nos arruamentos, serão tapados por seus do-
nos com muros de dous metros e eiucOfl centirnetros,
pelo menos, e caiados dentro de um anuo, contado da pu-
blicação destas posturas : multa de 10u0) e o duplo na
reinei denci a.

Art. 29. O alinhadOr que, mal servindo, offende r o

alinhamento por erro ou outra causa q tiaiqUr, e não T
observar o disposto neste capitUlo, será muitad em

si de seu erro resultar a obrigação lo tlestzer-
se o ediflcio ou obra, será esta fita ate a) ponto em que
se achava, á sua custa, alem tia multa referida.

Art. 30. O 
que obtiver licença para construir edifi-

cio, o começará dentrOde uru anuo, e si não o começar,
perderá o direito que tenha ao terreno, o qual poderá
ser concedido a outro.Art. 31. Os proprietarios das casas ou predios se- 1rão obrigados a caiar as frentes, quando for neceSSario . 
ou determinado por editaes: muita de 5000 e o duplo
na reincidencia.

5

§ ufliC0	'S 
pessoas de maflieSta pobreza 

a ci-

ara dará a cai nece5sar ou outro qualquer aUliil0
para o cumpr monto deste artigo .	-

Art. 32.	
s jcença5 exigidas neste capitulO serào

concedidas por despachbo, ouvido o respectivo fiscal.
cP1TULO 11
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Art. 3. E	 de c
prohibid0 nas ruas e praças:

Laflç imuiUndjs	
heiro

i par eucaflamnt05 que os deSpe3e
2.° 1 azer estrum	°'

Lafl	auivaes mortos o	 afarizesu moribundos.

Lavar
roupa nas aguas dos regos, ch

0nteS do gozo publico, ou de qualquer outro modo

Fazer coflStrU0 sobre a
	eio es nascentes das

1-as.
das servidões publieas que prejudidum o ass 

peLa das mesmas aguas.
1u1ta C1,^ iOa000	

ineidme o duplo na re	a
servar

Àrt. 3 . Os maralors	
obrigados a con

as testa195 dos quintas e casas em que mora-

m, e bfl
assim a trazer cortados os galhos das ar-

res e folhas de banane S 
que rleitai'emfl para as ruas,

'aças e travess°5' e a tirar as herVas de passari1 
l0 das

vores de CUS 
quiutaeS e cliacaras	

multa de	a

testada co P rendO metade da rua e nas pra-

as cinco OtCO5	teriaes es
Art.	Os ma	

dtinados para 0struCçao
tu reed1°° das preli05 ou concerto das ruas, só po-

lerão oceUPO t' 
a matadO da largura destas, e nas noites

eseUY° o lona ou en arregado da oba
r deverá conser-

var, atO ã	t horas,

	

V-' iO man O5	in
, uffla luz que Ilumine a

	

entulhad0, sob multa de	
ao	fractor de

cada a	destas disp0s	°5. paredão, r substi-Mi. 36. Cahind algum muro ou
	

ou par-

te riria, eR tem p0	 d terreno
chuvoso, poderá o mesmo se

tuiíl) por cerca de madeira, com permissãO da camara
ou de seu presidflt0 

55 ig Qanlo5O ao dono a

um prazo deterflin0	
não

	

, que	poderá ex e multa de
ceder a tres

mezes, sob pena de domohit0 do tapume
i0000, alein rio fazer O muro.

Art. 37. Os auinbaes mortos de que trata o para
gra
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pho 3. do artigo 33, serão sepultados em covas fundas,
dentro dos quintaes ou fora das povoa ções

Art. 38. Na sentença emque for julgada a contra-
venção, será o contraventor, si houver damno, obrigado
a pagar, alem da indernnisação, 10 o/, sobre o valor do -damno causado.
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CAPITULO III
DAS OBRAS PUBLICAS

Art. 39. A conservação e reparo das muralhas e
paredões e outras obras relias para segurança de edifi-cios ou de Prisões publicas, calcadas, pontes, chafarizes
regos e aqueductos, poços, tanques, cemiterios e quaes-quer outras construcç	em beneficio cornmutn ou paradecoro das povoações, serão feitas pela camara,exceptuadas

§ 1.0 
As obras, cuja factura até ao presente não era

da obrigação da camara, salvo quando forem de urgentenecessidade publica e os obrigados não tiverem meios
para as fazer : multa de 5 a 10.00.

§ 2. 0 As obras que a camara arrematar, impondocortas prestações para inde mnisação dos e mprehende_dores, na forma da lei de 29 de agosto de 1828 e art. 47 ciade 1.0 de outubro do mesmo anno.
Art. 40. Quando um particular ou particulares se

propuzerem a fazer qualquer das referidas obras á sua
custa, deverão coníbrmarse com o plano cia camara,
e obterão licença, que gratuitarnen0 lhes será concedi-
da: multado 5a 20000, alem da obrigaçã o de desfazera obra.

Art. 41. A camara, quando tenha de fazer chafarj-zes para abastecimento d'agua nas povoações poderádistribuir com igualdade, em auneis, pelos particulares
as sobras ou total da agua, depois de passada pelos dia-farizes.

Art. 42. As distribuições dos anneis deverá ser fei-
ta, sem prejuizo da servidão publica e de modo que, quan-
do por qualquer causa a agua diminua, o chafariz esteja
sempre abastecido.

Art. 43. No titulo de concessão se obrigará o con-
cessjonarjo a abrir mão da servidão do annel ou anneis,
quando a camara tenha de construir novos chafarizes,indornn jsando_o de seu custo e da importancia do enca-namento, avaliado por louvados, a aprazimento comalum.Art. 44. O dono do annel d'agua que não a encanar
bem, de sorte que;ella Iprejudique as ruas e praças, será
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obrigado a assignar termo de fazer o encanamento, como
lhe cumpre, dentro d p um certo tempo ; não querendo
assignar o dito termo ou não cumprindo a obrigação con-

' trahida, incorrerá na multa de t0000, que será duplica-
da na reincidencia.

Art. 45. Qualquer arrematante de obras publicas
de que trata o artigo 39, que pelo governo provincial ou
camara forem mandadas fazer, será obrigado, atem
daquillo a que se comprornetter no contrato, a responsa-
bilisar-se pela integridade da obra, durante um anuo,
contado do dia da entrega, condição esta que será suben-
tendida, ainda mesmo que não seja exarada no con-
trato.

Art. 46. Verificando-se no decurso do anno, por
exame mandado proceder pela camara ou por denuncia
do fiscal ou particulares, que qualquer das condições
estabelecidas no contrato deixou de ser cumprida, o ar-
rematante incorrerá na mesma multa cio contrato, si não
refizer a obra no prazo que lhe for marcado pela camara.
Exceptua-se o caso de deterioramento, proveniente de
força maior, ou qualquer outra causa imprevista.

Art. 47. E' prohibiclo
§ 1.0 Arruinar ou desmanchar qualquer das ditas

obras ou parte deitas, ainda que seja min ma.
§ 2. 0 Abrir encanamentos publicas u particulares

nas ruas, praças ou quintaes, sem autorisa.ão e presença
do fiscal.

§ 3. 0 Fazer quaesquer excavações nas ruas, praças
e travessas ou em suas visinlianças, sem autorisação.

§ 40 Lançar quaesquer materias ou entulhos nos
encanamentos publicos ou particulares, ou por qualquer
modo obstruil-os.

§ 5. 0 Aos proprietarios de terrenos, onde nascem
as aguas das servidões publicas, fazer excavações que
diminuam ou desviem as ditas aguas do curso ordiva rio:
pena de 4 a 8 dias de prisão, multa de 20000 e obriga-
ção de repor as aguas em seu antigo curso.

§ 6.' Aos proprieta rios dos suburbios desta cidade
e seus arraiaes, que taparem as fontes que se prestam
ao publicoe de que cite se acha de posse ha longo tem-
p9: multa de 10000 e obrigação de demolir a ta-
pagem.

7.' Esgaravatar e tirar terra entre as calçadas.
§ S. Tirar dosencanamneritos pubiicos ou particU-
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lues' -daa para p proprio.. uso, sçm autorsaçã0 compe-
tenteou ramal' fazér :' multa de 1O a 12000 e obrigá
çáo'de're'ppr,tudo no seu estado antigo.

§ 90 'Arruiar, ainda e 'em' miimà parte, as cali
çada,ô'nduzifldO sôbre elias madeiras ou outros mate'1
-riaes, arrastados por cordas ou correntes: multa de 15
a'20000 p obrigação de fazer-së ó cocerto á custa do
contraventor.

Art 48 A camara podera conceder licença par
qu'alquerdos fins especificados nos paragraphüS 1. 	:

-	doartigo.43. qurdo , não ' resuIe damno a tercei' e'ut
usar a alguem	 —

'Osdodos de aguas nasidas ou encanada
em seu	

n
s quintaesou pateos, sero., obriga LlOS a dar-I1i

esgoto e' as encaar de 'sorte qu	 a
ruas e nem as obras ou bemfeitorias dos vis irihos.: mult
de i0 a 2000O

ArL.'50. Os'encanamentos se conservarão -semP
limpo ,  e em bon estado, á custa de seus donos.: multa çI
10 a 2'0, 6m obrigação de os fazer..

A; 5t. Nenu proriètario poderá impir que
por sua propriedade pàssm ou e façam ericaamentos,
para .cdnducção de agua aos chafarizes publicas, ou par;
ticiilares, uma ve que sejá indemnisado do prejuizo q1Ç

'	
houver nas, bemfeitorisque for preciso destruir OU

damnificar, a juizo de 'dous arbitros juramentados
aprazimento das partes.

ArE.. 52. Nas penas do artigo 50 incorrerá , o dono de
terreno'ern que passarernps encanamentos e que senclp
lhe feita a,participaçãO do dia e hora em que se pre
tenda,fzer a.liaipea.dos 'mesmos, , a impedir. Exceptua
se o caso em que o : dono 'do terreno queira antes fazer,
limpeza'á sua ciista,,do ,.que admittir nelEe pessoas es
tranhas

Art 3 A camari expedira o necessarto regula
menÇo para melhoramento e conservação do,,chatarize
deti ci ladp eairaes que osia. tiverem podendo engti
uma contubuiçao annual, nunca excedente de doze mi
réis daqueile em que cujo buneíieio distribuirem-Se i
auas,'depois de servirem nos chafaizes, e'dos cousQclO
do encanamento da caixa, ,d agua, sendo todes Os despeza

1 para melhoramento e conservaccio deste encanameflt
pagas á custa da camara ate ao uhafariz em frente a ca
deadestacidade, seta que seja obtigado a qualquer contn
buição o socio que não se utilisar do mesmo encana
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1	 TITUI o
CAP1TULO'I

DSUDEPUB1I

MI. 54. Os isaeC
 terão cuidado para que em seus

districtoS não haja estagnação de aguaS' infectas, que
possaífl prejudicar a saude publica; e a camara. logo
qu tiver dssO conhecimento, lhes mandará dar curso e

s á ca
xugar os terrenos, sendo, necesSatio, quando forém

	.'

Lpertencentem•
Art.' 55 

Osdonos,dterrefbs m que se :estagna
iem as aguS de que trata o artigo anteceeflte, ;'Salvo

serão -

brigad0sa cumprir
 disposto no "mesmo artigo -j

qüand0 lhes faltarem 05 
neCeSSariOs meios ou forem na-

turaes ou accideflta as estag fl açôes. Sempre o que fizer
..esuignaçãoi cumprirá o disposto no artigo antecedente:

i
ulta de tO a 2000O, quando o obrigado á obra não

attend á ad verten ado fiscal, que lhe as
signará termo

	

razoa 1	-	,	.	' ou nos partiCUArt. 56. . Só no matadouro publico 
lares, com licença, se poderá matar e esquartejar rezes

: pra serem vendidas ao publico. PC rmittirse-h a aos do- -
n das rezes condUuilS, depois de esquartejadas, e ve-
1rem pelo preço que quizerem e onde lhes convier,
çmtaflt0 que o façam em lagares patentes, em que se
possa tiscalisar a limpeza e salubrida

de dos talhos e fi-

delidade dos pesas: multa de 5 a 100OO e o duplo na

;reineidena.
Art. 57. Não se matará rez alguma, vintesem pree' quatro

YlO avi-

so ao fisëal e sem que tenham passado oI'as, depois que a mesma tenha chegado ao matadOU-

o: m	carniceiroulto de 5 
a 1O00O e o duplo na, reincideflcia.

.krt 58. o carno que se oppuZer ao exame da

rezo U da carne, i 0O0,nc9rr?rá na multa de 5 'e si a

çpr,ne,, subtrahida ao exame do fiscal, for vendida em'
êstaclo' de putre1acçao o cortador sérá multado em

Art. 59. Os curraeS,e matadouros terão agua limpa.
Çresa, sendo conservada' com per

mana, 
	asseio, lavados

ós'çoUg1ieS uma vez por semana, e o matadouro duas'

ip 	
quando muito, depois dtalhO, tendo o cortador

ep.ecial cuidado em não amontoar os despoiqs das reze
nortas, de um para outro dia. Quando . nO 

rtirá a
for , obser-''.

	

da	
scal adveo car'

Ueuida a advertência pelo meS
jceiro, e não sendo a é.

TOIV pÁRTZ 
1a

L



--; ;	__y '-'	M

mo, pagará elie a multa de	a i0b0O0 e o duplo nareincidencia
Art. 60. Ao que talhar, para consumo publico, gado

doente ou morto, -sem qie,o tenhasido para o talho, multade 15 a 20000 e 10 a 15 dias de Prisão.Ari. 61. E' prohibjdo:
• § 1.° Matar peixe com veneno ou .metralha.

2.° Vender alimentos corrompjdos
Fabricar quaesquer generós, misturando-lhes

substancias que alterem o seu peso, volume ou qua-lidade.
'Multa de 20 a 30000 e e duplo na reincidencia.§ 4' Estabelecer nas povoações cortumes de cou-•ros. ouqualquer outra 'manufactura que possa prejudi-

cara saude publica: multa de 10000 e o duplo na rein-cidencja.
5.' Ter no interior dos pateos, dentro da cidade

e'arraiaes, cevas de porcos, que prejudiquem a salubri- •3idade publica: multa de ioOo e o duplo na reincidencia. 
'1§ 6.' Matar corvos, seriemas e tapenas: multa de

500 réis por cada uma que for-morta.
Art. 62. Quando houver duvida si as manufacturas

ou estagnações de que trata este capitulo, podem pre-
judicar a saude publica, poder-se-ha recorrer á carnara,
ou a seu prcsiderite, não estando elia reunida.

CAPITULO II
SOBRE OS MEIOS PRESERVATIVOS DE ENFERMIDADE

Art. 63. Não será admitt ido a pessoa desconhecida
exercera profissão de curar, sem que apresente seus titu-
los á camara, para serem convenientemente registrados:
multa de 10 a 20OØO e o dobro na reincjdencja.

Art. 64.  0 medico do partido, havendo, é em geralobrigado:
• § 1.0, A medicar os enfermos'pobres que a elie te-correrem , ou o chamarem, quando não possam ir á sua
casa, Providenciando a camara sobre os remedios.

§ 2.' A visitar com o fiscal as botias e casas, em
que se venderem drogas, e aquellas que ti yerern á venda
generos :alimenticjos qjjando para isso for incumbido
pela camara. 

3.' A apresentar, na ultima sessão da caro ara de
•çadaanno, um relatorio sobre o estado sanitario do rru-
•.Pipio.

Art. '65. O medico do partido que não observar asobrigações' quB lhe são impostas nestas po1sturas, :e,;as

P. N. S.	'

que •cmra 1he houver de inipor no contrato, será
advrLid pala rnesrnhamara,' e nã&sendbattehdiç1 t

açlvertencia, será dispensado do serviço , munici il.
Art. 66. Os que venderem medicamentos adultera-

dosou deteriorados, pagarão a multa da 30b000.
Art. 67. A camara, quandd lhe paúecér conveni-

ente, mandará examinar os logares em que suspeitar
haver vendas de remedios e genérosalimenticios de
qualquer modo alterados.	- --	-	-

Art. 68. O exame de que trata o artigo antecedente
será' feito pelo fiscal e medico dó partido, e, na falta
deste, por dous peritos, que serão escolhidos d'entró as
pessoas ' mais habilitadas do logar na materia do -que se
trata;

§ unico. Da decisão dos peritos poderá o que jul-
gar-se aggravado recorrerá cam'ara, expondó as razões
e pninciplos em que se funda, e esta decidirá sobre a
conveniencia da nomeação de outros peritos.

Art. 69. Os peritos de que trata 'o artigo 68 serão
nomeados e gratificados pela camara, e quando se recu-
sarem, depois de juramenlados, serão multados em s
oú 10000.

Art, 70. E' prohibido venderem-se substancias vene-
nosas a escravos ou a pessoas suspeitas; os que o fizerem

T
a multa de 20 a 30000. Exceptua-se o caso de

'haver autorisação de pessoa con'ipetente e por escripto.
Art. 71. Os que recusarem o exame de que trata o

artigo 68, serão multados em 3O000, e no duplo nas rein-
cidencias, podendo em todo o caso ser feito o exame, in-
dependente de sua vontade, pelos meios Iegaes.

TITULO IV
CAPITULO 1

SOBRE ARTIYICIOS PRE.TUDICIÀES

Art. 72. E' prohibido, sem licença, que custará
; pedir esmolas para quaesquer inyocações:

multa dp, 10 a 20000. Exceptuam-se:
• '1.' Os estabelecimentos de beneficencia.
§ 2.' As irmandades 'que tiverem licença em seus

compromissos.
- Art. 73. .Ninguem poderá tirar esmolas para si ou

.1 para outrem, a pretexto de enfermidade, sem attestado
de medico, ou a pretexto de indigencia,,sem attestado do
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paroch	ijii	1e az respectivo : pna de prisfio
'	vinte ' e (lu atro horas e o duplo nas reincidenciaS.

Ari. .74. São prohibidüs os jogos de parada, nh
casas publicas de jogos, tavernas e botequins: multa de

• 5a 2O000 aos contraventores.
..

	

	 Art. 75. Ninguem poderá ter casa publica de jogo,
em licença da camara;

Árt. 76. O dono da casa publica de jogo ou nego ci
'	qe admittir, ou consentir jogarem escravos ou moços

.	ii'nÕres de21 	an nos, ser 	em 10 a 30000 e o
düp,lo. nas reincidencias ,. :

;Art. , 77. O homem livre encontrado a jogar co
os cómprehendidos no ârtigo antecedente, será multacp
ern 10 a 2000&.

Art. 78. E' prohibido :	 .
1 .0 Inculcar-se 'curador de enfermidades ou mo',

]estias, por meio de feitiço, orações, gestos ou acciona-
dos: multa de i0 a 20000 e o duplo nas reincideflia.

§ 2. 1 Fing ir-se inspirado pôr potenciaS inViSiveis
ou predizer casos tristes ou alegres, com a exageração dos
quaes resulte damno ou prejuízo a al guem: multa de
8 a 15000 e o duplo nas reincidericias.

Art. 79. V . prohibido aos que pedirem esmolas
.	para quaesquer invocações, trazer imagens: multa de

	

5 a 10000.	,	,•	 '	',
-	 .	CAPITULO II t

SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS DE DAMNO

• Art. 80.' Os fiscaes mandarão pôr guardas ou divi-
sas e luzes á noite junto ús excavações, precipicio e en-
tu lhos que houver em logares de servidão publica,
ou nas suas visinhanças, e proverão caiu a possivel bre-
vidade ao seu concerto ou remoção, quer provenham de

.

	

	accidentes naturaes, quer sejam motivados por obra de
utilidade geral.

Art. 81.' As excavaçõeS e précipicios provenientes .
de obras particulares; nas: proximidades das servidões
ou obras publicas, serão concertados pelos donos do
terrenos em que estiverem.. O fiscal intimará o obri-,
gado,e não sendo attcndida a intervenção no prazo que
lhe for marcado, avará o procurador da camara,'para,
mandar fazer o concerto á custa do contraventor, que;
pagará:. mais a multa de 50 010..	. ..,

ArI.»82. E' prohibido'fazer fojós•óu laços occ'ultos','l
:•	ainda nos proprios terrenõs, estando abertos, sem que S&

publique' e noticie aos visinhos confinantes: multa'd,
5 a 20000 e obrigação de os entupir ou desfazer.
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.Art. 83. Os fojos ou laços de que trata o artigo an-
dente, nunca se farão nas divisas não tapadas das

	-

enda5 multa de 10 a 20 000, alem de o
s entupir Ou

5
faZer e de pagar o prejuiZo causado.
Art. 84. Em 

todos os casos em que para obra par-,
	-'

ular haja necessidade de a	
av3çõe5 er_se_ba Po-

OU vaUoS e
abrir

uoot00 materiaes nas praças ou ruas, dev

ir ice fl Ça, a qual não se	 taserá concedida, sem expressa

de emnpreg	
o dono da obra as caua5 do

rtig) 80. Si o	
rrO não cumPrir as 0igaç0es:

0ulta de 2	 dam-no
a 000 para cala uma noite que decorrer.

MI S. Os edifiCiOs, muros,	
OU casas queobras

ruma de que pssSa resultar,	
ao PU-

)lico ou aos partiCUlare5 serão desfeitos
e reedifica dos,

áe manei que cesse o perigo.	 •
Quando o edifiCio, mur o ou obra não ameaçar ruma,

sómas somente uma parte deile,	
ficará sujeita essa parte

ispoS° deste artigo.
MI. 86. A	

riga0 de desfazer OU reedificar ou

C 	
inCum ao habitante ou roPriet

pm da casa

ou aos procuradores deste.
MI 87. Si flO termo assigfl0 

não for o edifiClÓ,

- mUr3 ou obra desfeito, nu si o edificio 
flão for habitado

e ãO 

se souber quem seja o dono, e, si na opiniãO dos
perito5 não puder demorar-se a deir.olj rie0,

 e
seráiium

diatame° demolid0o o proPri
, á custa da proI)d	

ficando

semPre obrigad3tari0 quando não sejam 
sU-

osentes	 E' prohiArt. 88.	
bil0	 povoações.

i.• Fabricar polvOra dentro das 
2.° O fogo OU 

tiro de rouquei bombão, busca-Pés

• e dynamites..° Os fogos do ar, salvo sendo lançados 
nOS lo-

":gares declara(
em editaes da camara, que prohib0

serem lançados em jcção ao ajunta
rneflt do pessoas e ás ruas: multa de l0 a 20000.

§	
Lançar fogo ao campo ou mato alheios: multa

de	
a 30000, atem de indemni5 o prejuizo caUsatio.
5• o Lançar fogo flO 

proPrio campo ou mato, ou de

que se tenha uso fructo, sem preViO aviso aos vis'
nhoS

conflfl1C5 por carta, cuja entrega se prOVes e sem ter
feito, para a qUeimà da propria roça, aceiro de oito
metrO5 teto menos, com partic

i paçã o  no mesmo aviso

do di, , hora e logr, em que se pretende queimar:

TOMO LIV PARTE	
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multa de 10 a 30.000, alem de sàtisfazer o damno
causado.

§ c.° Correr a cavailo pelas ruas, praças e traves-
sasdas'pdvoaçõeS: multa de 5 a 10000. Exceptuam-Se
os casos urgentes de enfermidade ou de serviço publico.

7.' Conduzir pelas ruas e praças das povoações e
estradas publicas, ànimaes bravos ou mesmo mansos,

.

	

	que pdssam ofYender às passa eiros, sem que estejam
preSos: quando não se contenharn .e nem possam ser

i

	

	• conduzidos presos sem grande dificuldade, os precederá
um los conductores, advertindoo publico com as vozes

.	do costume: multa de W00 em relação a.cada um.
§ 8.° Conservar vivo animal damnado: multa de

5 a 10000 e o duplo nas reincidencias.
§9.° Cinduzir carros puxàdos por bois, cavalios ou

outros aninuaes pelas povoações, sem guia: multa de.
,	4a i2000.

10. rer animaes amarrados nas portas das casas,
de modo que impeçam o livre transito de quatro metros,:

fr. pelo menos:. multa de 1000 por cada animal amarrado.
ii. Andar emanimaes bravos de qualquer natu

.	reza pelas ruas e praças das povoações: multa de 5 a;
• i0900 e o duplo nas reincidencias, sendo solidariamen-

tresppnsa'e1s o domador e o dono do animal, si o tiver
ordenado. .. .....,.._;.••.•-	.	 .	.

§ 12. Lançar ou estender couros de .boi ou- qual-'
• qualquer outro animal: multa de 500o e o quadrupulo..

nas reincidencias;	.	 .	.
-. Art. 8. Os cães soltos nas ruas, que não estiverem

açaimados; serão rnortos com bolas venenosas ou
dono pagará a multa de 2000 por cada vez.

Art. 90. São obrigados os proprieta rios ou inquili4.
nos dos quíntaes e. chacaras das povoações e cidade.a
extrahir formiglíeiros que existirem dentro de suas
•proriedades, e tirar, nos mezes de junho a setembraS
,hervas de passarinho: multa de 5 a iOOOO e o duplo na
reincidericia, alem de ser feita a extracção dos mesmos
sua custa.

Ârt 91	os iogares pubhcos, ps formigueirOS
beçvs de passarinho serão extrahidos á ci'ista do cofr

.	municpal.	•.	• :,
j-.

Art. 92. Não haverá spectacuIo algum publiço,:
sem licença da camara, pela qual pagar-se-ha a quanti
estipulada no final destas posturas.	.

1	
.

...	'	.	 .

•y5
:Art. 93. A camara, logo que suas rendas opeflit

tirem, proverá á jllurniflação publica da cidade, nas noi-
tes sem luar.Art. 94. Quando em alguma rua houver ajunta-
mento, occultaçãO de criminosos, ou incencliO, os visi-

iliu minar as frentes de suasnhos serão obrigados a casas, por aviso do respeCti'(Os inspectores de quartei-
rão, fiscal ou qualquer autoridade; o aviso bastará que
seja vocal : multa de 5 a 20000.

A rt. 95. São armas prohibidaS: pistola, bacamarte,
clavina, clavinote, azagaia, faca de ponta, punhal, so-
vela e outras quaeSqUer ar[flaS perfurantes ou explosi-
vas. Ninguetíl deverá trazer comsigo qualquer das ditas
armas ou instrumentos, sem licença da autoridade com-
petente -.multa de iO a 15000 e o duplo na reincideri'
cia, atem da perda da mesma arma, cujo produCtO fará
parte da renda municipal.Art. 96 E' permittido ao tropeiro, carreiro, boia-
deiro e porqueiro, durante o effectivO exercido destas
industrias, somente trazer faca de ponta e sovela.

Art. o carcereiro é obrigado a tocar fogo, dan-
do signal de incendio em qualquer edificio ou obra, logo
que for este noticiado: multa de 5 a 10000.

CAPITULO III
SOBRE OUTRAS MEDIDAS PREVETIVÀS DE DAM?{0

Art. 98. E' prohibidO:
1 .0 Dentro das povoações, levantar ditos gritos ou

r tiros de noite, sem que delies resulte utilidade algu-
ou sem que a isso obrigue a necessidade ou medo

alta de 1O a 2O000 e o duplo na reincidencia.
§ 2.° Espancar anirnaeS mansos, cortar-lhes as cri

is, orelhas ou caudas, ou maltratal-as, só por mal fazer:
ulta de 2000 sobre cada um.

§ 3.° Escrever disticos ou letreiros nas portas ou
iredes, ou sujai-as com immundicies em affronta ao
no ou a alguem multaulta de 5 a 20000 e oito dias de
'jsão; nas reincidencias o duplo das penas.

§ 4.° Jogar entrudo nas ruas e praças das povoa
es: multa de 2O00 a 10000 e o duplo nas reineí-

úcias.

	

Art. .99. E' prohibido:	 .
..° Vagarem , lOUC0 S pelas estradas, ruas e praças,i

ssim tambem beba	que afírontarem a moraliddee

Vi&RTE 1. a
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poderá admittir, nos pastes, nunca excedendo de uma
cabèça por. cada dous hectares de superficie que hos
mesmos possuir. O contraventor será multado em 200OQ
ou oito dias de prisão e o duplo na reincidencia.

Art. iii. Quando as terras em comnmnum forem de
criar e algum dos socios quizer plantar, srá obrigado a
cercar suas plantações, sob pona de perder o direito a
indemnisaÇão dos prejuízos que o gado lhe der, e a pe-
dir imposição da pena por infracção. Quando as terras
forem de cultura, o condomino que quizer neilas
criar, será obrigado a cercar os pastos ou evitar que o
gado olTenda as plantações alheias: multa de 10000 a
30000, alem de ser obrigado a pagar os prejuízos que
occasionar.

Ari. 112. E' prohibido fazer cercas ou quaesqUer
tapumes nos limites communs das fazendas de cultura
ou criação, sete preceder aviso aos visinhos confinantes:
multa de 20 a 30000 e o duplo nas reincidencias.

Art. 113. As cercas e tapumes, nos limites dos pre-
dios e fazendas, serão feitos á custa dos proprietarios
confinantes, e é permittido aos que os quizerem estabele-
cer, constranger os confinantes a concorrerem com ser-
viços ou obras, em proporção do terreno que para cada
um se cerca.

Art. 114. Quando os confin'antes, amigavelmente,
não concordarem sobre a utilidade do tapume, sua qua
lidade, custo, tempo de começar e acabar, e modo de fa-
zer e pagar as despezas, a parte interessada poderá cha-
mar o recusante á audiencia do juiz de paz, para se lou
var em arbitros que decidam a questão.

Art. 115. Quando houver de proceder a arbitra-:
mento, em virtude do disposto nos artigos 110, i 1 e 112,
a parte a quem pertencer . fará citar a contraria para,
em audiencia do juiz de paz, se louvarem. De urna parte'
e de outra serão propostas tres pessoas idoneas, para
uma delias ser approvada.

No caso de revelia, o juiz propõe e approva pelo re-
vel. Alem los deus arbitros, o juiz nomeara um dos pro-
postos para decidir, no caso de divergencia entre os ou-n

 dous. Approvados, serão os arbitros notificados e ju-
ramentados Compete-lhes:

§ .1 .0 Examinar os. terrenos em questão e dar pare-
cer, que o juiz mandará observar e cumprir.

,.2.° Marcar prazo, nunca maior de um ann9.
dentro do qual deve cada um dos confinantes pagar ao,
outro a sua quota dos tapumes, quando se convença}B
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que não ha possibilidade para o pagamento immediato,
sendo livre á parte interessada fazer ou não o taputfle,
sempre que o pagamento depender de prazo.

Art. 116. A parte recusante, que não pagar dentro
do prazo de trinta dias, contados da data em que se ter-
minar o tapume, ou dentro -do prazo marcado pelos arbi-
tros, a sua quota de despeZa, pagará, a titulo de indemni-
sação pela mora, mais dez por cento ao anno sobre o que
lhe pertencia pagar.

Art. 117. Os que desfizerem OU arruinarem obras ou
serviços alheios, e os que de proposito deixarem abertas
as porteiras que vedam a entrada das fazendas, serão
multados em 10 a 20000.

Art. liS. E' prohihido a qualquer pessoa cercar ou
tornar de seu uso exclusivo, sem legitimo titulo, qual-
quer parte de um terreno, que de longo tempo pertença
ao publico: multa de 10- a 200)0 e duplo nas reinciden-
cias, alein de ser deile empossada a caínara.

Art. 119. Não poderão os proprietarios impedir que
nas suas terras se façam estradas do comprimento e lar-
ura que for necessariO: as estradas terão em seu

íeito dez palmos de largura e o desvio ou descortina-
mente de dez palmos, sendo em mata, e cinco de cada
lado, sendo em capoeira, salvo nos logares em que seja
isto impossível aos donos dos terrenos, segundo suas
forças: multa de i0 a 30000 e o duplo nas reincidencias.

Art. 120. O onus de estradas e servidões publicas
comprehende ode dar esgo to ás aguas ou immundicieS,
que arruinam ou fazem menos conunodas as servidões pu-
blicas. Quando flO se puder conseguir os esgotos, sem que
s dirijam ou lancem as aguas ou irnmundiCies para os
quintaes, pateos ou plantaçõS, ou sem que se façam
buracos em muros ou quaesqUer tapumes, o proprietario,
ou quem suas vezes fizer, não tem direito de obstar, e
quando lhes incumbir conservar limpa a sua testada, será
o seu maior cuidado dar os ditos esgotos : multa de s

i0000 e o duplo nas reincideflcias.
ArI. 121. No caso do artig)antecedent0,s o dono

do terreno avisado para indicar o legar por onde se de-
vem fazer os ditos esgotos, e, quando não quizer e seja
necessario uma medida urgente, que não admitIa demo-
ta em realisal-a, o fiscal indicará a maneira pela qual se

«leve fazer o esgoto.
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ArI. 122. Os proprietarios de terras de cultura, de
criar ou minerar, como até agora, são obrigados a fazeri
pontes sobre todos os rios, ribeiros ou carregos que
não tiverem menos de trinta palmas de lar gura" : muita
de 20.5000, atem de fazer-se a obra á sua custá, não a fa-
zendo no tempo assignado. Na mesma multa incorrenio
os que de propasito arruinarem ou dernoliren as ditas
pontes, sem consentimento dos donos, ou licenca da
camara.

Art. 123. Quando o caminho for de alguns morado-
res e não estrada publica, são obrigadas os moradores
que deile se servem, a concertai-a, concorrendo cada um
em proporcão de suas posses. Quando alguns rios mora-
dores não cumprirem este dever, poderá qualquer deites
fazer o concerto ou limpeza, e haver a despeza dos que
não concorrerem, por uma conta, corrente ;iocu:nontaíia.
Quando nenhum dos moradores CfLIizer fazer o traba-
lho, se poderá recorrer ao juiz de paz, para mandar
fazer á custa das moradores ou donos. Esta disposição
coniprehencle os herdeiros de uma fazenda que não está
dividida, ou qu , estando, perieriea a estrada por direito
ou boa razão a todos:mu!tu de t0 a 30-U00 e o duplo nas,
re in cidenc ias.

Art. 124. E prohibido usurpar, tapar, mudar, es-
treitar, entulhar ou de qualquer modo arruinar as estra-
das, caminhos, pontes, fontes ou quaesquer obras pubti-
casou servidões: multa de 20 a 30 . 000 e o duplo na rein-
cidencia, alem de ser tudo reposto no antigo estado, á
custa do contraventor.

Art. 125. A prohibição do arti go antecedente com-
prehende tambem caminhos particuTaros, ainda de um sómorador.

Art. 126. Nenhum proprietarjo poderá estorvar o
corte de madeiras nas suas matas, nem o arrancamento de
pedras para o concerto de estradas e pontes, urna vez que
se lhe pague o seu valor, em cornmurn e geral estirnacão

, do Iog
a r. O proprietario, ou quem suas vezes fizer, será -avisada pra de i na t a madeira que sendo IgoalnaLnte

apta para a contrucrao ou concerto, lhe e menos neces
: sarja: multa de 1O a 30000.

Art. 127 A camara creara nesta cidade urna pra a
de mercado, com acommorlarõe 5 para os coriductores de
generos de primeira necessidade, expedindo o necessario r
regulamento para a sua boa fiscalisacão	 1

CAPITULO II
SOBRE A VENDA DE GENEROS

Art. 128. A nenhuma pessoa é permittido atraves-
:ar viveres que entram nas povoações, 	sem que primeiro

s con'iuctores tenham percorrido as ruas e os offereoido
•'o publico ou permanecido no mercado tres horas : multa
de io a 30000 e clous dias de prisão. Na mesma multa,

,'incorrerão os conductores que venderem antes do
prazo.

Art. 129. Nenhuma loja, casa de bebidas, taverna,
'armazam ou qualquer negocio •se estabelecerá no muni-

ipio, sem tieenca, a qual será pedida em todos os annos,
como dispõe estas posturas, e nãó será concedida, sem o

,-pagamento previa (1) imposta respectivo : muita de iU- a
2O000.

• Art. 130. Todos os pesas, medidas e balanças serão
aferidos, antes que pe'a primeira vez se abram casas de
negocia ou se estabeleça o talho. O aferidor da camara
ou os agentes íbi'ão carimbar tolos os pesas, medidas e

ças aferidos com os padrões. Os que nãbalan	 o aferirem
: ancualmente, na farma desta disposiçãd, até o sexto mez
'do anno financeiro, serão multados em 5 a 20000 e o
duplo nas reincilencias.

Art. 131. Os pesos, medidas e balanças que devera.
aferir as casas cio negocio, serão os mesmos de que sé
servirem nas compras e vendas que fi'erem.

Art 132. Todos os pesos serão de metal, e tanto es-
tes como as medidas serão de figura e dimensões dos da
municipalidade.

Art. 133. Osjuizes de paz, de accordo com o fiscal,
visitarão todas as casas de negocio, ao menos urna vez
caia armo, e examinarão si os pesas e medidas estão
ou uo atèridos, na torma dos artigos antecedentes.

Art. 134. Quando a medida, balança ou peso for ir-
'f'm'ior e não seconhocer o culpado, será como tal consi-
derado e punido o dono ou administrador do negocio ou

" talho que usar das referidas medidas, pesos e balanças,
com a multa de 5 a 20000 e o duplo nas reincidencias.

Art. 135. Todos os pesos e medidas deverão estar
limpos, sem fendas, nem quebraduras, de maneira que

: não seja prejudicado o publico : multa de 5 a20OOO.
Art. 136. As multas impostas neste codigo, por in-

fracção de posturas, que não comnmiflaremfl penas, serão

I1,TOMO Liv PARTE 
1a



- 192 -

pagas, logo que forem exigidas pelo procurador ou fis-
cal: no caso de recusa ao simples aviso para o pa gamen-to, serão cobradas executivamente.

CAPITULO III
SOBRE DAMNO E RIXA. ENTRE PESSOAS

Art. 137. E' contravenço contratar-se com alguem
para qualquer serviço, recebendo a quantia adiantada
ou parte desta, e não fazer ou não preencher os dias equi-
valentes á quantia recebida: multa de iO a 2090O e •
pena de prisão por Oito dias, alem de pagar a quantia
adiantada, exigida pelos meios iegaes.

Art. 138. As disposições do artigo  antecedente com- -
prehendem os serviços de carpinteiro, ferreiro, pedreiro,
sapateiro, alfaiate ou qualquer outro. E nestes casos as 1,
quantias adiantadas deverão constar de declaração es-
cripta e assignada pelo que recebera quantia ou valor, e
por duas testemunhas presenciaes, quando aqueile não
saiba escrever. Não soffrerão as penas do referido ar-
tigo:

1.0 Os que por doença não puderem trabalhar;	12.° Os que, antes de retirar-se, restituirem as
quantias recebidas;

3.' Os que forem empregados em diligencias do ser
viço publico

Art. 139. E' prohibido
§ 1.0 Consentir nas tavernas ou casas de bebidas

ajuntamento de escravos que não estejam comprando.
O vendedor terá o cuidado de despedir os que tiverem
comprado e os que não tiverem ahi que fazer.

§ 2.' Vender bebidas aos que estiverem bebados.
Multa de 5aI0000e oduplo nas reincidencias.
§ 30 Comprar a escravos qualquer genero, mesmo

aqueiles que costumam ter, sem licença por escripto mieseus senhores.
TITULO VI

CAPITULO 1
SOBRE AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS

Art. 140. A camara terá um aferidor para exami-
nor e aferir todos os annos os pesos e medidas de todas
as pessoas que os empregarem neste municipio.

§ 1.0 O aferidor será nomeado pela carnara, com --,
tanto que se mostre habilitado em systema metrico e que
preste fiança idonea, a juizo da camara, sobre a quantiade tresentos mil reis ou 20 0/
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§ 2. 0 Terá em sua guarda os padrõs de pesas eme-
[idas, que a camara lhe fornecerá, e por eltes será res-
0nsavel.

§ 30 Percorrerá o inunicipia, em o quarto trimes-
re de cada anno, afim cio aferir os pesas, medidas e ha-
Inças, intimando os negociantes e pessoas ilui,, os não
1rem eque Íizem uso de qualquer outra medida, para,
O prazo de tres mezes, apresentai-os á aferição, sob
ena de 5 a 20000 de multa.

§ 4•0 Na primeira sessão da carnara lo cada anuo,
presenta ri um lançamento circumstanciodo tios pesas,
edidas e balanç q	uas que hover afrid e, e bem assim uma

alaçao das pessoas intimala.s para se munirem de pesas
niediclas, dentro de tros mezes, e o balancete riocumen-

ido, com o caderno de Lo ás que a comoro lhe torne-
Íá para cobram os direitas respectivos, conforme a

ibelia
ã.° Na seunla sess o de cala anuo, aDresenUtrà

rua segunda relação das pessoas, intimadas para se inu-
irem de pesos e moi idas, que cumpriram esse devei, e
utra dos remissos e Dartanlo multados.

§ .° O aferidor terá 2) O/O tios qu mntios rebidas
ela aferição e urna çratith'aeio aminual de cem mil reis,
L bemdesempenhar seus deveres palenlo esta ser cc-
uzida á inata lo ou a nonos, confor mie as falias que
)wmetter no	 de se as devores.

Art. 141. A cobrança cio eerieão soca a seguinte
Qualquer systemna de balon,i cadi una)..	1000
De cada medida tio oro mal co......500
De cada um terno de medidos para soccos ..1()0i)

: De cada um terno de litros pira lijuidlos.	500
De cada um terno de kilos.......1.000

TITULO VII
CAPITULO 1

SOBRE ESCOLAS RTJRXES

Ari. 142. A camnara subvencionará tantas escolas
aos, quantas o permitia o estado de suas finanças.
Art. 143. Para ser subvencionado o protèssor rural,

idispensavel que tenha
1. 0 Maioridade legal.
2.° Moralidade.
3. 1 Capacidade profissional.

LIV PARTE 1.'



icenças, multas, arrematações, espectacu los,
Los etc.
3. Às rendas da camara serão arremata Ias
ou arrecadadas pelo seu procurador, me-

;a idonca, prestada ao entrar no exercido lo
m por agentes deste, sob sua responsabilida-
ambein o mesmo procurador responsavel pelo

de cobrar, por omissão ou negligencia, de
Ide com a lei e regulamentos flscaes a res-
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4. Só exclue presutnpção de omissão ou ne-
prova judicial de faliencia do contribuinte.

5. O arrematante das rendas municipaes será
camara pela sotaina por que tiver feito a ar-
e a pagará em quarteis. Não se adrnitte arre-

ar administração. O arrematante prestará fian-
ajuizo da camara.

56. O procurador, na ultima sessão ordina-
ofinanceiro, quando antes o não terha feito,
á o saldo que existir em seupoder, para ter
que a mesma camara determinar multa de

o mesmo saldo, tomadas as contas á sua re-

57. O procurador, trinta dias antes da ultima
:linaria da camara, em cada anuo financeiro,
çamento de todos os contribuintes do munici-
is de conferil-os com os lançamentos proxima-
os pelo collector municipal, o apresentará á
a sua ultima sessão do mesmo anno.

) julgado exacto, o secretario lançará em um
cial, numerado, aberto e rubricado pelo presi-
depois de lançado e assignado pelos membros

remetterá a copia rubricada pelo presidente
ador, para proceder á cobrança dos impostos,
a remessa irupreterivelmente feita trinta dias
t ultima sessão ordinaria, sob a multa de 25000
ssão ou negligencia na confecção ou remeSsa
Lmentos nos prazos marcados.
158. A camara, na sua ultima sessão ordinaria,
ao coilector municipal, solicitando o seu coa-

ra o prompto e exacto 'ançamento.
159. O secretario, á proporção que as multas
'em effectivas, as lançará no livro de que trata
162, pela ordem chronologica, mencionando o

P*RTR 1.'
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Art. 144. As provas destas condições serão exhjf
das ante a carnara, (Ia seguinte forma

§ 1.° A maioridade legal, por certidão de idade o
sendo impossivel obtel-a, por justificação de idade, pr
duzida ante a autoridade competente.

§ 2. 0 A de moralidade, por attestaeões do vigario
freguezia onde resida, e dos respectivos juizes de paz.

§ 3•Q A de capacidade profissional, por exame or
e escripto, ante o presidente da carnara, servindo de ex
minadores duas pessoas nomeadas pelo mesmo pr
sidente.

Art. 145. Não poderá ser professor rural o indi
duo que tiver soifrido pena de galés ou condemnação ji
dicial por furto, roubo, esteli ianato, banca-rota. rapt
adulterio, ou por qualquer crime ofTensivo da moral pi
blica ou da religião do estado.

Art. 146. A subveação será de cem  duzentos m
réis, a arbitrjo da camara, eraelração á frequencia
adiantamento dos aluirmos.

Art. 147. A frequencia legal será de doze ali
•.i. Os feriados serão regulados pelos das escola

publicas.
Art. 148. Os professores ruraes levarão ao conhec

mento da camara, par meio de um mappa circumstar
ciado, o resultado do seu ensino, e isto farão em todos o
trimestres.

Art. 149. Os vencimentos dos professores se rão pgos por trimestres.
Art. 150 A' carnara compete
1.° Suspender a subvenção ás escolas que não ti

verem a frequencia legal.
2.° Tornar conhecimento das faltas e irregularí

dades dos protèssores, sujeitos ás penas de admoestaçã
reprehensão multa e suspensão da subvenção.

3.° Conceder aos professores licença, até oito dias
com ordenado, e até trinta dias, sem vencimento algun

4.' Mandar proceder a exames nas salas parae
colas, exigindo que sejam vastas, arejadas e salubres.i

• Art. 151. Os castigos aos alumuos serão só aquele
• que perruiltirem os regulamentos da instrucção publica

salvo autorisaço dos pais ou tutores.
TITULO VIII

DAS RENDAS DA CAMARA

CAPITULO 1
DAS RENDAS E SUA ARRECADAÇÃO

Art. 152. São rendas da camara os impostos, p j^
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De cada casa de negocio que vender
fazendas seccas, molhados e generos
cio pai?..............
De cada casa de negocio que vender
fazendas seccas somente......
De cada casa de negocio que vender
drogas..............
De cada casa de negocio que vender
generos do paiz somente.....
De cada negocio pelas estradas não
comprehenclido nos paragraphos an-
tececlentes..........
De cada pliarmacia . . . . . . .
De cada hotel.........
De cada casa de jogo
De cada tenda de sapateiro.
De cada tenda de alfaiate.....
De cada tenda de ourives.
De cada tenda de carpinteiro ou mar-
cine iro............
De cada cartorio de orphLios ou ta-
bellião............
Pelo escriptorio de contador, distri-
buidor, partidor, curador de orphãos,
promotor de capelias e residuos e es-
crivão de paz..........
De cada corte de carne.....
De cada rez que matarem.....
De cada officina de latoeiro ou caldei-
reiro .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
De cada espectadulo publico, theatro,
cavaliinhos, magicas, não sendo a be-
neficio pio, por noite
De cada rancho de tropa. -
De cada portador de realejo.
De cada estrangeiro especulador com
macacos, musica etc.......
De cada botequim que venda em fes-
tejos ..	.	.	.	.	.	.	.	.	

.	.	.

De cada pasto fechado......
De cada joalheiro de fora do muni-
cipio............
De cada mascate de fazendas.

§15.

[	16.
17.

1600O

lt000

5000

i0000

10000
30,000

5000
1 2a00O
2000
2a000
5 000

2000

5-5000

2000
5000
i200

6000

10000
5000
5000

i0000

5a000
5000

20000
20000
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nome do multado, quem irnpoz a multa, a infracção e
importancia cia mesma multa. Lançará lambem pela'
mesma ordem o producto dos emolumentos, quem os;
pagou e quanto e por que trabalho, flizendo o mesmo
com o producto das arrematações, mencionando o obje-
elo da arrematar.õu, o dia em que esta teve to-ar, o dono,
ao menos presutnivel, do objecto arrcmatado, quem o ar-
rematou e por quanto; e rometterá ao procurador, no -
firnde cada trimestre, copia deste lançamento, rubricado ..
pelo presidente.

Art. 160. Quando o infractor pagar a multa, sem ter
recorrido á camara, o procurador, atem de lar biSo, re-
metterá ao secretario a nota com as necessarias explica-
ções para o lançamento.

Art. 161. O procurador receberá 2 o/, das quantias
que pagar por ordem competente, e quando não forem
arrematadas as rendas da camara, perceberá 12 o/ das
que cobrar amigavelmente e 30 o/ das que cobrar por
meios judiciaes.

Art. 162. Quando o producbo da renda constar de
multa imposta pelo fiscal da cidade, perceberá este
15 Ç COi)iO gratificação, sobre o liquido, e, sendo pelos
Íiscaes das freguezias de faro, terão estes 50 °/, visto que
presentemente não têern ordenado algum.

Art. 163. Quando as rendas não forem pagas deu-
tro do anuo financeiro, o procurador procederá execu-
tivamente á cobrança, corno na de impostos provinciaes,
pagando mais o contribuinte 6 o/a, alern de não poder
continuar no exercicio da profissão ou industria, em
quanto não mostrar ter pago o imposto do atino prece-
dente.
• Art. 164. O procurador cia camara não despenderá
parte alguma da renda municipal, senão em virtude de
ordem a mesma camara, salvo os casos extroordina rios
e de urgente necessidade, não excedendo a despeza de
50-00O em cada trimestre, isto mesmo por ordem escri- •
pta do presidente, provando em seu diario em que as
gastou.

CAPITULO II
-	

DOS IMPOSTOS ANIJÁES

Rendas dcamara
Art. 165. A carnara é autorisada a arrecadar, du- -;

ranteo ano financeiro, as seguintes contribuições.
§ i. De licença para vender fazendas sec-- •	. cas, calç ados, ferragem, armarinho

:.	
•e outros objectos........ 19000



nEsoLuç:o N. 3432 - DE 30 DE AGOSTO DE 1887
Approva o codigo de posturas da camara municipal do Arax

O [ir. Luiz Eugenio Horta Borbosa, presidente da pro-
vincia de Minas Geraes Foco saber a todos os seus ha-
bitantes, que a assembléa legislativa provincial, sobre
proposta cia caínara municipal do Araxa, decretou a reso-
lução seguinte:

Art. unico. E' approvado o codigo de posturas rnu-
nicipaes da camara do Araxá, que a esta resolução acoin-
panha; revogadas as disposições em contrario.

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

' que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente
comonelia se contém. O secretario desta provincia a
faça jrnprim.ir, publicar e correr. Dada no palacio da
presidencia da provincia de Minas Geraes, aos trinta

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

Luiz EIJGENIO HORTA BARBOSA

Sellada e publicada nesta secretaria aos .7de setem-
bro de 1887.

Servindo de secretario,
Pedro Queiroga Martins Pereira
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N.5.

§ 27. De cada cão de fila encontrado pelas	 em diferentes profissões ou industrias, pagará somente aruas. . .	.........
	

5000	 maior contribuicão.§ 28. De cada barril de restilo de fora do	 t. 167. de cada alvará do licença expedido pelamunicipio, que se vender neste. 	 camara perceberá o secretario, 2000.
§ 29. De cada criador de ariirnaes, vaccum	 Pelo registro de qualquer titulo na secretaria da ca-

ou cavaliar, que tenha de dez	 c 	 .mara, l000.para cima.........	2.000	 Ari. iGS. Ficam revogadas as posturas e dispo-
§ 30. De cada fabrica de fogos do ar ou	 sições em contrario.artiíiciaes............

§ 31. De cada besta brava de fora do muni-
cipio vendida neste.......i000

§ 32. Parapassar carros dentro da cidade,
pela licença..........

§ 33. Por cada uma vez que passar uni car-
ro de fora do municipio nas ruas
da cidade ..............000

§ 34. De cada 15 kilos de fumo vendidos
pelos tropeiros.........200

§ 35. De cada mascate de calçado de fora
do municipio..........

§ 36. De cada casa de pasto ou rancho de
tropa nas povoações......2000

§ 37. De cada licença para vender só res-
tilo. ..............e000

§ 38. De cada moinho que trocar ou ven-
der fubá .............2õ00

§ 39. Pelo registro de qualquer titulo na
secretaria da camara........000

§ 40. De cada criador de carneiros, até vin-
te cabeças, 2, e d'ahi para cima .	50o0

§ 41. De cada cabrito nas ruas da cidade	500
§ 42. De cada engenho de ferro que fabri-

car restilio, sendo movido por agua 40b000
sendo movido por bois.	 30.000

§ 43. De cada en°enbo de macieira que
fabricar restiTlo.........	30000

§44. De cada engenho que fabricar rapa-duras	
o000

§ 45. De cada uma mão de engenho de
socar ouro. ........i000,

§ 46. De cada dentista ou retratista .	20b000
Art. 166. Ficam isentos dos impostos dos paragra-

phos 32 e 33 do art. 166 os carros que entrarem com ge-
neros alimenticios. Aquelie contribuinte que for lançado 1 TOMO LIV PARTE j.
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Codigo de Posturas
DA

—201—

frador da carnàra, estando de posse do auto de infracção,
.ocederá ao mais, como é determinado no mencionado

!artigo 45 e seus paragraPfl°5
CAPITULO IICtMtR% MUdC1PAL

DA

CIflAEE E»O AItAXÁ
CAPITULO 1

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1.0 Ha contravenção ou infracção, quando mio
se observa o disposto nos artigos e paragraphos ou cdi-
toes que destas posturas façam parte. Contraventor ou in-
fractor é o que commette a infracção.

Art. 2. 0 lIa reiricirlencia, quando o contraventor já
foi condemnado e punido neste municipio por contra-
vencao igual.

Art. 3. 1 Quando, depois la disposição de qualquer
artigo ou paragrapho, se seguirem as palavras— prisão
e multa, entende-se que estas penas são cumulativas, e
quando se empregam os termos— prisão ou multa,
entender-se-lia que o contraventor fica sujeito a urna ou
a outra somente.

Art. 4•0 Imposta a pena de prisão, esta será conver-
tida em pena pecuniaria, quando o infractor pagar 200Q
por cada dia de prisão.

Art. 5. 0 Quando nestas posturas se impõe a neces-
sidade de licença, sem declarar-se a quem deve ser pe-
dida, fica entendido que nesta cidade é competente para
concedel-a o presidente da camara e nos districtos de
fora o juiz de paz em exercicio.

Art. G.° Os que se sentirem aggravados pelos actos
-: do presidente da camara, procurador, fiscal ou agentes,

-terão recurso para a carnara, expondo em rqueritnento,
acompanhado de provas, os motivos do agravo ou quei-

Çxaque tiverem, e a caniara resolverá.
Art. 7•0 As advertencias aos infractores serão feitas -

;directamente pelo fiscal, presentes duas testemunhas, de
que tomará nota.

Art. 8. 0 As multas serão impostas pelo fiscal, de-
pois da primeira advertencia, e não sendo pagas irnme-
diata mente, este fará lavrar o auto pelo escrivão de paz,
em presença de um official de justiça, que para isso for
chamado, de conformidade com artigo 45 paragrapho
dodecreto n. 4824 de 22 de novembro de 1871 e o pro-

DO AL1N}IAIENTO

MI. 90 Haverá em cada distriCto ou fregueZia deste
dniniciPio um alinhador, nomeado pela camara, e com-

petedh
§ j • o Alinhar as ruas, travessas e praças, segundo

p lanoS da camnira.
2. Verificar o alinhamento, sempre que se cOfl-

struirem edificios novos Ou levantareiflse de novo os já
existentes, certificando sso no verso cio alvará de licençai
que a camara houver concedido para a nova edificação
ou 0ediflCaÇão.

§ 30 Os alinhadores perceberão dos proprietarios
000 por cada alinhamento , e incorrerão na muita de

2130O00 e demissão do emprego, si alterarem o plano do
árruarnenbo estabelecido.	

/
Art. 10. Nesta cidade e nos arraiaeS, não se poderá,

em licença
1. 0 Edificar ou reedificar nas ruas.
2. 0

 Fazer concertos de quaeSqUer obras, com offensa
Sou prejuizo do alinhamento .	que

Multa de tres dobros da importanci a do salario 
havia de vencer o alinhadOr, e quando o concerto ou obra
.õTender o alinhament o , será desfeito, á custa do seu dono, -

todo ou somente na parte que foroffen5iVadoahmnme0
Art. 11. O alinhadot' que sem licença alinhar e per-
o edificio, concerto ou obra, incorrerá na multa do

.filar
artigo untecedente. concerto ou" MI. 12. Ordenada a emoliÇã0, obra,
:será notificado o proprietari0 e, na sua falta. o mau-
dante, director, empreiteiro da obra, ou inquilino e o
átinhador, no caso do artigo 

90 paragraPllo 3,0, para

principiar a execução, dentro de 24 horas, e findar em
termo breve, que for assignado, sob pena de ser feita a
óhra á custa da propriedade, e de não poder o notificado
ou dono da bbra pedir 0emflisaçã0 alguma. A demo-
líção sá ordenada pêlo juiz de paz, á vista do auto de
infracção.-Art. 13. Toda licença para edificar OU reedificar
erácdce	

or despacho, depois de OUVidO o fiscal,

TSV'PARTE 1.'
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da camara ou seu presidente, e nos districtos, dos res-
pectivos juizes de paz, depois de pagosos direitos ao pro-
curador ou agente.

CAPITULO III
DA LIMPEZA

Art. 14. E' probibido, nas ruas e pracas:
§ i.° Lançar imrnundicies ou quaesíjuer objectos de

mão cheiro.
§ 2. 1 Lançar anirnaes mortos ou moribundos.
§ 30 Lançar ou deixar correr dos quintaes ou pa-

teos aguas servidas.
§ 4•0 Amontoar, por mais de 24 horas, quaesquer

niaterias, sem licença da camara.
Multa de 4000 e o dobro nas reincidencias.
Art. 15. Os moradores desta cidade são obrigados a

conservar limpas as testadas de suas casas e quintaes,
capinando-as duas vezes ao anno, nos mezes de abril e
novembro: multa de 5000 e de serem as testadas limpas
á (- :a do proprietário. Por testadas entende-se metade
da rua.

Art. 16. Nos largos e praças poderá ser conservada
a gramma existente, crias livre de qualquer ramo. Nestes
lQgares os proprietarios são obrigados a limpar suas tes-
tadas, até Ires metros somente de distancia, e a camara
limpará o mais : multa e pena da artigo antecedente.

Ari. 17. E' absolutarriènte prohibido nas ruas des-
ta cidade os Lapumes de madeira. O proprietario que1
quizer tapar seu quintal ou terreno, fal-o-ha com muros,
que terão pelo menos 011) palmos de altura, e estarão
sempre rebocados e caiados, bem como a frente das ca-
sas: multa de 20000 aos proprietarios, e de ser este ser..,
viço feito á custa dos mesmos. Desta obrigação e pena fi-'
cam isentos os reconhecidamente pobres.

Art. 18. A obrigação de rebocar e de caiar é sem
pre até ao mez de abril de cada anno, podendo a cama-
ra 	o prazo, sempre que lhe for requerido.	..

Art 19. E' prohibido ter porcos soltos dentro desta
cidade e dos arraiaes. Os que forem assim encontrad9s
serão arrecadados im mediatamente pelo fiscal, procura-.,
dor da carnara, ou pessoa do povo, e , recolhidos ao cur,,
ral do couselho, ou depositado em poder de pessoa ido- i
nea,, e o. fiscal lavrará in-continenti edital, convidando
dono dos mesmos a vir procural-os e resgatul-os, median
te a multa de 2000 por cada um, e si este o não fizer,
dentro de 24 horas, serão os mesmos arrematados, com,

/ - -

assisteflOta do juiz de paz, 21 horas depois, para o que
se lavrará edital.

Art. 20. Si, antes da arrematação dos porcos ou
porco apparocer o dono e pagar , a multa do artigo ante-
cedente e despeza que se tiver feito com a arrecadação
e conservação dos mesmos, ser-lhe-hãQ entregues.

Art. 21. Deduzidas as clespezas da arrematação e
appreh o dos porcos, será o liquido recolhido ao colre
municipal.Art. 22. Os animaes mortos encontra nas ruas,
cujo dono não for conhecido, o fiscal fará remover para
distante da povoação. Sendo, porem, conhecido o dono,
será este obrigado arei-novel-o: multa de 5000 e cio ser
o animal removido á sua custa.

Art. 23. São prohihidos os cabritos e carneiros sol-
tos pelas ruas desta cidade e districtos. Pelos que forem
encontrados sem pelas serão seus donos multados em
2000, e os que forem encootrados nos quintaes poderão
ser mortos, sem que haja direito de inclemnisaçtio.

CAPITULO IV
DAS OBRAS PUBLICAS,

Art. 24. À conservação e reparo das obras pubhi-
v cas, quaeSqUer que sejam, quando não demandar grande

despeza, compete á carnara municipal. Exceptuam-Se as
obras ou reparos cuja Íaetm:ra pertença de direito aos
'particulares.Art. 25. Sobre as obras que demandarem maior des-
peza, não estando nas forças da camara fazei-as, a camara

a isso mesmo representará ao governo da provincia, para
providenciar.

• Art 26. E' prohibrclo
§ 1 . 0 Arruinar, damniíicar ou desmanchar qual-

quer obra publica.
§ 2. 0 Abrir encanamentos nas ruas e praças, sem

a competente licenca.
:	§ 3•0 Fazer qiaesquer excavaçõeS nas ruas da ci-

• p , dade ou das povouçoes.Multa de i0000 ao infractor,alem da obrigação de
ç repor tudo no antigo estado.
a..	§ 4.0 Os encanamentos se conservarão sempre lhii-

pos: pena a do paragrapho antecedente.
Art. 27. Nenhuma casa se fará nesta cidade, com

menos de 16 palmos de altura na frente, que se contarão

TOMO LIV PARTE 
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cio nveI.do chão.olargo de Nossa Senhora d'Abb,adia,
nenhuma se fará, com menos de 20 palmos de altura '.e
cincoenta de frente. Multa de 20000 ao infractor, e de ser
a obra desfeita á sua custa. Na mesma multa incorrerá,
o fiscal que nisso consentir.

Art. 28. Nos terrenos concedidos para edificação,
nos , quaes os concessioflarios não tenham levantado o
edificio, no prazo estipulado nas leis até agora em vigor,por cadafiáam sujeitos a pagar annuatmeflte cemreis	;
metro de frente do mesmo terreno, até ser edifica dd

§ i.' Para facilidade da cobrança deste imposto, .ç
procurador da camara, nas sessões ordinarias do mez d,
janeiro de cada anno, apresentará uma relação nominal',
dos possuidores desses terrenos, com declaração dos m-
tros deterreno sujeito ao imposto, e é responsavel pela
cobrança que não effectuar. O terreno para edificar
será, corno até agora, de dez braças de frente e vinte de
fundo.

§ 2.° O possuidor do terreno sujeito ao imposto,
que o não satisfizer na epoca determinada, e se tornar ne-
cessario fazer a cobrança judicialmente, pagara o duplo
do mesmo imposto e multa de 10000.

§ 3.° Do arrolamento de que trata o paragrapho i.
poderão os arrolados interpor recurso para a camara,
expondo por meio de petição as razões do recurso e juu.
tando iao mesmo os documentos que julgarem necessariOs
e que provem não estar o terreno e o possuidor do mes'
mo sujeito ao imposto do artigo 28; e a carnara decidirá
como for de justiça.

§ 4,0 Não havendo recurso, este imposto será pago
durante o mez de janeiro de cada anno, e no caso de
recurso, quando for decidido este, dentro de um mez.

Art. 29. Nas petições em. que se pedir lic.nÇa para
construcção de casas, o peticionariO é obrigado a decla
rar os palmos que ha de ter de frente o edificio, e os da
altura. Esta não terá menos de 16 palmos, por pequeno
que seja o edificio. No caso de omissão, o alvará de l'
cença conterá estas declarações.

CAPITULO V
DA SALUBRIDADE PUBLICA

Art. 30. E' prohibido neste municiPio enterrar-6
corpos humanos dentro das igrejas: multa de 30000 ao
infractoreS,C omprehendendase os fa briqueiroS, procurai
dores de 

irmandades, parochos e os representantes dcj
morto.
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Art. 31. E' permnittido aos particulares foriflr car-
jieiras ou catatumbas no cemiterio o'eral, para'efiterra'
iient0 de pessoas mediante liceiiÇa a camara.E' prohibido dentro das povoações, estabe-

Art. 32.
lecerSe cortume de cou ros , ou qualquer manufactura

'que possa prejudiC' a
 saude publica.

Multa de 1000O e prisão por oito dias, e o duplo nas

reine1da
Art. 33. 

os.

	
fiscaes terão o maior cuidado em qie

O5 SCUS 
distriCtoS não haja estagnações de aguas retidas,

dand0_lh05 esgoto quando forem em terreno 
publico, e

0 riga 1ld0 os particulares a esgotalas, quando estiverem

em 

propriedade particular: multas a estes de 400Q pela
mora, e de á custa dos mesmos fazer-se O serviço.

Art. :34. 
Sá no matadouro publico, logo que hou-
á matar e esquartejar rezes, mediante

ver, se poder	
li-

ão se fizer o matadouro publico,
cënça. Em quanto n 
permitt° aos squartejad0res fazeI-Os em seus pateos.

r	 mez nO será morta, se	
que ali! esteja de escaflç0, pelo

- menos 12 
horas, que tenha sido vista pelo fiscal e pro-

urador da camara, e julgada boa para sc	
er morta.

Art. 35. o 
carniceiro é obrigado a entregar ao

procura
d0r da camara uma eclaraÇã0 assignada, com

os signaes e marca da rez que houver matado, 
,nome de

tquer a comprou ou houve, na qual o fiscal porá o seu
vistO. Isto se enteflden0 dia seguinte ao em que for morta
a r.z: multa de 4O00 pela falta.

Art. 36. O procura da camnara, em cada sessão

ordinaria desta, OU 
em que lh' for exigido, apresentará

as declarações do artigo antecedente, as quaes, depois
cle examinadas pela câmara, serão archiVacaS multa de
2O000 ao faltoso.Art. 31. Os carniceiros terão seus pateOs limpos,

40m11  a gua para o gado beber, seus pesos aferidos e á
vista de todos. O peso da	

como de quaeSqUer ou-carne,
tros generOs, será feito á vista do comprador multa de
5000.Art. 38. Os fiscaes terão o maior cuidado para que
.os negociantes não vendam alimentos corrompido

s e em
estalo de causar darnuo aos consumidores, multando em
5OU0 aquelle em cujo por encontrar o generOde	 deterio-

e fazendo o vendedor retirai-o incOntifleflti: multa
!O 

j000 e quatro dias de prisão ao que se oppuZer e
on5ervar á venda o mencionado generO.

LIV PA.RT 1.'



- 206 -

• Para este fim, o fiscal visitará uma vez por mez toclos
os negocios de generos alimenticfos existentes na po-
voação, examinando minuciosamente os generos expos--.
tos á venda, para conhecer do seu estado.

Art. 39. Correrá tambem todas as ruas da povoa-
ção, para se inteirar do estado das mesmas, e conhecer si
neilas se lançam immundicies, aguas fetidas ou servidas,
ou ani!naes mortos, entulhos de qualquer natureza, ou si
nas mesmas se fazem excavações, cercas de madeira, ou
quaesquel' outros tapumes, que não sejam muros; si os
arvoredos dos quintaes estão pendidos para as ruas, de
maneira a tirar-lhes a vista, fazendo os proprietarios des-
cortinal-as; si as ruas estão limpas e as casas e muros
caiadas, impondo aos infractores a multa a cuepor estas
posturas estão sujeitos.

Art. 40. O fiscal é obriado pelas multas que dei-
xar de impor, sempre que o íieLo se tornar publico e do
conhecimento da cainara.

Art. 41. As cevas de porcos são prohibidas dentro
das povoações, sempre quedas mesmas exhalem cheiros

avdesagradeis e nocivos á saude publica. Os donos das
mesmas serão advertidos pelo fiscal, e, quando não seja.
de prompto removido o mal denunciado pelo máoclieiro,
incorrerá o infractor na multa de 30000, e no caso dei
reincidencia, alemda mesma multa, mais cru oito dias
de prisão.

Art. 42. Os donos das aguas nascidas ou encanada sl
que correrem por seus patens ou quintaes, são obrigados a
dar-lhes esgotos, para que não offendarn as ruas ou prol
priedade particular, fazendo os necessa rios encanamen
tos, somente em seus quintaes. As aguas terão sempre
curso para o lado natural, e a propriedade inferior é obri
gada a receber as aguas da propriedade superior, saIv6
o caso de damno e impossibilidade. Neste caso as agua;
serão desviadas pelo logar que menos mal fizerem,

Y sempre por encanamentos.
. Art. 43. Nas fontes publicas, cnsideralas taes pela

camara. serão collocadas bicas, de modo a satisfazer d
publico, e acima destas não é perrnittida nenhuma lava
gem multa de 5000

Art. 44 Nenhuma penna ou anneldagua será cori
cedido do rego publico, sem licença da carnara, que a
concedera, depois de ouvido o fiscal ou procuridor e a
concessão não custará menos de 10000 nesta cidade 'é
nos arraiaes 5000. O concessionario fará não só o enca
namento, como ainda o registro para ser coltocado no
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e pode ser de tabon ou pedra e terá a marca C. M.
0 locada pelo fiscal, com a dimensão de 2-J"-

Art. 45. Nenhuma pessoa poderá desviar a agua do
rego publico, e nem mudar os registros, sem conseflti

mento da carnara: multa de i0000 e o duplo nas reinei-
dencias, alemu de oito dias de prisão.Ari. 6. Todo aqueUe em cuja propriedade passar o
rego publico, flO poderá'ServiN5 e da agua do mesffl°,
sem a licença de que trata o artigo 44, e é obrigado aos

direitos" estabelecidos: multa de 10000.
Art. 47. Aquelie proprietario que se	 tis-

da agua

do rega
. e por qualquer modo procurar ocultal-o ao lis-

cal, 5O'C1, alem da multa do artigo antecedente, oito

dias de prisão.
Art. 48. 

Aquelie que en seus quifltaes ou pateos

entulhar o mesmo rego, ou nelie lançar immandicies,
sendo estas achadas pelo fiscal, em casO de denuncia ou
quand0 cru visita, sotTrerá a multa de 2001)0.

-rt. 4. A limpeza do rego publicas ,,, fará, sempre
que for neCeSS°, correndo as despeZ por conta da ca-
mara. Desse serviço é	carreg

a s
ad0 o fiscal que apresefl

, tará a despeZa ao procura1)r para 	paga, com opa-

guese_d0 presidente da camara.
Art.	o mesmo fiscal	

uma

vez por semana, toda a extensãé obrigado a correr,o do rego, observando si ha
alguflS desvios das aguas e quem sejam os seus autores,

-para multat-05, na forma do arti go 45, bem como os infra-

cIo res cio artigo 48.
Art. 51. 

As licenças para anueis ou pennaS d'agua
-serão pagas no acto de serem impetrad as e concedidas,

SCOlO 
as mesmos cassadas, si o impetrante não fizer os

elicaflamb0s necessarios e o registro de que trata o ar-

:Itio 4i. o 
tempo para a factura dos encanamentos e regiS-

tro n\o excedeá de um mez, e será declarado no despa-
lio da concessão.

Art. 52. 
Por um só encanamento poderá ser conce-

dido mais de um afluel d'agua, si forem dons os conCes
sionarios, comtaflto que sejam dous os registros e duas
lis licenças. CAPITULO VI

SOBRE ,IEDIDS PREVENTIVAS DE DAMN

Art. 53. 
Os fiscaes coltocarãO signaeS ou divisas

to ás caVaÇões ou precipicio5 e proverão com brevi.-
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dade que aos concertos, quer provenham elles de ac-.
cidentes naturaes, quer sejam otivados por utilidade
publica. As excavações e precipi

m
cioS existentes, ou que se

formarem em terreno ou propriedade particular, serão
concertados e removidos pelos donos dos mesmos, e para
este fim o fiscal os intimará, marcando-lhes prazos e si não
for attendidO, isso me commufliCará ao procurador' da
càmara, para, á custa dos respectivos proprietarioS, fazer
o concerto, quando este possa; ao contrario será á custa
da camara.

Art. 54. Os edijicios, muros, obras ou casas que
ameaçarem ruma de que possa resultar algum damno,
serão desfeitos, de modo a cessar o perigo. Si somente
uma parte desse muro, obra ou edificio ameaçar
ruma,só essa parte será desfeita.

E' obrigado a este serviço o proprietario, o habitante,
inquilino ou procurador dentro do prazo que lhe for
marcado, sob pena de ser feito á custa de quem pertencer.

Art. 5. E' prohibido§ 1' Fabricar polvora dentro da povoação, sem li-
cença da cam ara.

§ 2. Os busca-Pés.
Multa de 10000.

- § 3. 0 O fogo do ar, salvo sendo lançado para lu,-a-
res onde não possam fazer . daflflO: multa de 5000.

§ 4S Lançar fogo. ao campo ou malto alheio : multa
de 30000, alem da obrigação de satisfazer os darnoos

	

i:	causados.
§ 5.'

Lançar fogo no campo propriO, sem aviso ao
visinho confinante: penas as do paragrapho antecedente.

§ 6.'
Queimar a propria roça, sem aviso aos confi-

nantes do dia e hora em que isso pretende fazer e sem que
tenha feito aceiros de quatro metros de largura: multa de
30000 e de pagar os prejUiZos que causar.

	

•	
§ 7•0 Correr a cavailo pelas ruas, sem necessidade

justificada: multa 4000.Art. 56. O bebado encontrado na rua será. entre-
gue á sua familia, si a tiver; ao contrario, será posto em
custodia, até ficar bom.

57. E' prohibido terem-se soltosltos nas ruas ani-
maes bravos, como vaccas ou outros, que possam offender
aos transuentes: multade.1O000e o duplo nas reinçiden-
cias. O animal, nestas condições, que investir sobre os
trisuentes, poderá ser morto, sem que haja obrigra	

ação	'de

satisfazer o damno.
Àrt. 8.Os animaeS bravos que tiverem de atra'IeS-
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Pr
e os condUctores, mesmo as-

as ruas, estarãom, irão avisando o publico0 OU transuentes, para que
e previu multa de 000.

E'Art. 59.	proliibido
Ter-se	

55oltosna povoações . ExCeptUas

1 .0 Os cães de caça, perdigUC0 s e veadeiros , Pie-
Los quaeS os donos pagarão um mil réis aunualmente por

cada um.2.° Os peque 	cães pellud05 pelos quaes os donos

pagarão um mil réis annualmente por cada um.
.° Todos os mais cães que forem encontrados nas

ruas, serão mortos pelo fiscal, ou qualquer pessoa do

.povo
depois de avisado o dono, sabendo-se quem é.
2.° Os cães de que_ tratam os os. 1 o 2 do para-

grap° antecede0te devero, os primeiros trazer rol-
eiras, os segundos estar trelados, ou mies	

com col-

leira, e os utirnOS trazer tambem colicira: multa do

fOOO•§ 3.° Os que de propoSitú soltareÍ, estando trelados,
ou tirarem a colteira aos cã mu

	
ores SOOS

ltados cm IOOOO,cães, serão
respondendo pôr si os maiores, e pelos men 
paes tutores, curadore s e educadores..

§ 4.0 Os cães de caça serão propramente caçadores,
como Ices reconhecidos: pena a do n. 3 do paragraPh

o i

•	1. 0 O cão que não for dos mencionados no parag

ho 1 .0 
n. 1 e 2 deste artigo, que andar solto pelas ruas,

tendo dono reconhecido, sujeita o mesmo á multa de

i0000.2. O que matar o cão de caça fica sujeito á multa

e i0000 e á 0de:nni	
smo.SaçaO do valor do me 

rt. 60. E' perfnittida a dança dos escravos, ar-
'panl1al0 os empregado5 da irmandade do Rosario, ou
outra qualquer festividaL, como o catereté.

prohibido nasMI. 61. E'	
povoações o uso de armas

'offensivas :multa	
000 e a 'p	 aia,erda da arma.de 2O

São armas offensivaS : garrucb reolver, azag
lança, chucho, foucinha e faca de ponta.Excetuam as armas: dos que estiverem de viagem,
dos4Ue estiverem caçando, as que estiverem em poder
dos ociaeS de justiça, quando em diligenci

a , e dos PO-

,iciaesm exerCici o de seu cargo. Aos carreiros se per-

mitte	
e aos troo uso de faca e loUCO,	

pelros e boiadeiros

oTuSO 
de qúalquer destas, quando em caminho ou eecti

4VO trahlh0.
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DÁ INDUSTRIX EM GERAL

. Os que de proposito metterem gado ou
outras criações nas plantações alheias, abin
se fim cercas, porteiras ou quaeSqu outros
erão multados em 3O000, pagarão os prejuizoS
perderão o direito a cobrar o damno causado

es pelo dono das plantações.
. o gado ou criação que for achada nas plan-

elas, ou mesmo nos pastos fechados, serão re-
)eia primeira vez, e entregue a seus donos
nia vez, serão retiradas as criações e recolhi

e o dono das mesmas pagarárral lo conselho, 
multa por cada uma, e sendo reconheda

a, alem da multa, o dono é obrigado a reti-

70. 
Para que isto se dê, é necessario que os

das PI, dentro das quaeS forem encOn
criações, estejam regularmente feitos e bem SC-

a forma determinada nestas posturas e que a

1 
achada das criações e entregue a seu dono, seja

'ente testemun1ia.
71. 

Os tapumes das plantações ou pastos serão
em diante

•0 Sendo 
de cerca em pé, terá pelo menos a ai-

oito palmos , páos fortes e bem amarrados.
.° Sendo O 

cerca deitada, terá a mesma altura e
porá de sete varas tbrtes amarradas conveuieflte
em moirões, bem afincados, á distancia de oito pai-
n do outro.
3.0 Sendo o tapume de muro de pedras, bastará
s palmos de alio, e sendo d taipa, barro ou ado-
ão terá- menos de sete palmoS.
40 Sendo o tapUme de valtos, terão cites ao me-

ize patines de bocca e nove de fundo. As cavas que

,ai são tapumes, não terão menos de dez paimOS

o.5.° São tombem permittidas as cercas de varoeS,
serão t:eitas de tal modo, que obstem a passagem do
ou anImal cavaliar.
fl0 

As cercas denominadas de porco não terão de
a menos de oito palmoS, e os moirões a distancia de
palmos um do outrO.

1
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Art. 62. E' prohibida a dança do batuque, dentro das
povoações. O dono da casa será muita_do em i0000 e os
dançarmos e espectadores em 2000) c ada um, que será
paga incofltifleti pena de ficar 24 horas na calêa. Esta
multa será exigida pela auioridaíl policial, encarre-.
gada da anuteflçõo da ordem, sob pena de 20000 de
multa a beneficio do cofre municiPal.

Àrt 63. São prohibidos os ajuntamento s e vozerias
pelas ruas, á noite: pena a cio artigo antecedente.

Art. 64. o 
escravo que for encontrado nas ruas

desta cidade, depois das nove horas (Ia noite, será reco
o com 0 utorisaÇâo de seo senhor,

lhido á cadéa, não estand .e este, alem de pagar a arcerag0m respectiva, pagará
mais a multa de 2000 para o	

molii-ü, ou o mes	soifrerá

mais 24 horas na prisão.
Art. 65. Aos ciganos não é permittido O alojament4

dentro das povoações. A autorida:le publica nisso nãd
consentirá, fazendo-os retirar incontiuenti para fàra dasl
povoações, empregando para isso os meios necessarios.

\rt. 66. E' contravenção ou infracção
j•0 

Imputar a alguem em publico defeitos que dJ
exponha ao ridiculo, vexame, irrisão, suspeita e aia re,
putação.

2.° Praticar contra algue m actos que, na opinião pu
bhca, se considerão injuriosos ou offensi vos.

3•0 Espancar animanS mansos, cortar-lhes as crinas,
ou caudas e maltratai-os, só pelo mal fazer.

4•0 Rabiscar e escrever disticos nas portas, paredes
ou muros das casas, ou sujal-as com immundicies.

Aos infractores se imporá a multa de i000U, obser
vando-se a ultima parte do paragrapho .3.° do artigo 59
relativamente aos menores, e nas recidenCias - muIta
de 30O00.

5. 0 
Mostrar em publico as partes pudendas de prô

posito, por ataque ou despreso multa de 0000 e tre,
dias de prisão.

6.° 
Praticar em publico actos que ofTendaín o pejo

a moral publica e os bons costumes: multa de 30000,

e nas reincideflCias o duplo da multa e tres dias d
prisão.

Art. 67. 
E' absolutamente prohib ido o brinqUed.

de entrudo. As pessoas encontradas neste brinquedo, SE

rão multadas em400O, e, quando voluatariamen te n
satisfaçam esta multa, serão autoadas e pagarão judicia
mente o duplo da multa. Os limões OR larangmnhas art
ficiaes serão jncontineflti desfeitas ou quebradas.
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§ 7.o Os pantanos tamberu são tapumes, , mas sól
para as criações de porte grande, e tambem as cercas
arame.

§ 8.° Só estando os tapumes de conformidade corn
OS paragraphos antecedentes, terão os donos das planta-
ções destruidas direito á indemnisaçãO, que será arhj-.
trada por peritos. Todo o municipe é obrigado a cerca
suas plantações.

Art. 72. Os que não tiverem os tapumes nestas con-
dições e offenderem as criações alheias achadas em suas
plantações, ficam sujeitos a satisfazer o damno causado e
a pagar a multa de 30000 e o duplo nas reincidencLas.

Art. 73. Todo o proprietário ou lavrador é obriga.
do a ter cerca de porco, desde que sua plantação não exce-
da a distancia de dous kilometros do visinho: pena de
perder a plantação, de inclemnisar os clamnos que cau-
sar nos porcos e de pagar a multa de 30000.

Art. 74. Todo o possuidor de terras neste munici-'
pio fica desta data em diante obrigado ao pagamento da
metade das despezas que se fizer nas respectivas divisas,
quer os tapumes divisorins aproveitem a ambos, quer
não, em proporção dos terrenos que possuírem.

Art. 75. Os tapumes divisorios serão feitos com vai-
lo, quando o terreno para isso se prestar; com muros
em logares de pedras, ou então com outro qualquer, a'
contento das partes.

ArÇ. 76. Sempre que um dos confinantes , resolvet
fazer os tapumes de suas terras divididas, convidará par
esse fim o visinh'i confinante, e si este recusar taé
metade dos referidos tapumes, será citado, a requerirneif
to da outra parte, para se conciliar a respeito, e não s
effectuando a conciliação, será novamente citado para en
outra audiencia ver marcar-se-lhe prazo para fazer os
feridos tapumes, prazo que será arbitrado pelo juiz d
paz, tendo em attenção a extensão dos tapumes e sua qua
lidade. O prazo para começar nunca excederá de um
mez, não existindo força maior.

Art. 77. Fixado o prazo para começo e remate do,
tapumesdivisorios, ojuiz de paz fará intimar essa sua
decisão ás respectivas partes, e neila incluirá o direitc
que fica á parte requerente de fazer os tapumes, quand
a parte contumaz não os faça, no prazo que lhe fp,i
marcado.

Art. 78. A parte recusante que não fizer, .e si fci
rem elies feitos pelo requerente, não terá direito a recla
mar contra as despezas feitas para esse fim, desde qI ,

sejam  conformes ao uso do logar e não estejam erradas, e
obrigado a pagai-as judicialmente quando se negue a
zel0 amigavelmente.

Art. 79n 	prohibido entrar nas plantações alheias,a 
;'em permissão de seus donos: multa de s000.

Art. 80. Todos os moradores desta cidade e povoa-
ões são obrigados a tirar os formi gueiros existentes em

seus terrenos . Para este firo o fiscal os intimará para ti-

rai-OS 
em prazo breve, e findo o prazo marcado, não es-

o formigueiro,tando extinCtO	 e intimara de novo ao pro-
lavrará auto de infrac-

ção com a multa de10000,
rietariO para extinguir o ormigUeirO, dentro de Ires
iaS, e pagar a muita, e não sendo attendido, proseguirá

judicialmen te a cobrança da multa, e ofliciará ao procu-
rador da camara para extinguir o farrnigileirO á custa do
dono do terreno em que eile estiver ; e si o proprietariO
se oppUzer a que o formigueiro seja exiinctO, fica sujeito
a oito dias derisão, e disto se lavrará auto, recorrendo

. 0 procurador da carnara, neste caso, á autori dade poli-
cial para garantil-O, e quando o proprietário do terreno
for pobre, será o formigueiro extinctO pela camara.

Art. 81. À autoridade policial que se negar a dar
auxilio ao procurador da coroara, ou fiscal, sempre que
' muita de 30000, e na mesmafor exigido, incorrerá na incorrerá o otilcial de justiça que se negar a lavrar os
autos de infracção que lhe forem exigidos, quer pelos
empregados  da camara, quer por qualquer pessoa
do povo.Art. 82. O fiscal em seu relatorio mencionará os
donos dos terrenos nos quaes existem formigueiros e as
providencias que tomou sobre sua extincçãO : muita de
40000.MI. 83. Nos terrenos publicos, a camara extinguirá
os formigueiros, auto risanílo o fiscal a tirai-os, e ao pro-
Icurador a pagar as despezas.

Art. 84. Os que de proposito desfizerem, OU arrui-
narern obras, ou serviços alheios, soifrerão a multa de
3O000, alem da obrigação de pagar o damno causado. Na
multa de l0000 incorrerão os que de proposito deixarem
abertas as porteiras das fazendas, ou pastos fechados.

Art. S.S. Às disposições do artigo antecedente não
eomprehendem os factos praticados in_contine[lti pelos
proprietarios1 em desforço ao damno que por ventura lhes

mas obras ou porteiras.

TOMO LtV PARTE 1.'
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CAPITULO VIII
DAS SERVIDÕES E ESTRADAS PUBLICAS

Art. 86. E' prohibido a qualquer pessoa, tornar.
de seu uso exclusivo qualquer parte de terreno publico
ou que de longo tempo pertença aos moradores em com-
rflum: multa de 30000, alem de ser desfeito o tapume.

Art. 87. Os proprietarios não poderão impedir que
em suas terras se façam as estradas que forem necessa-
rias. O que recusar-se a este onus será multado em 3O000,
e a estrada se fará, e a camara indemnisará o quanto pos-
sa valer o prejuízo ao dono do terreno.

Art. 88. Não serão obrigados, porem, a dar transito
particular por dentro de seus tapumes ou pastos fecha-
dos e reservados, uma vez que não impeça esse transito
por fora dos mesmos tapumes e pastos.

Art. 89. Todo aqunile que abrir os fechos ou tapu-
mes de pastos, para nelie transitar, fica sujeito á multa
de 30.000 e o dobro nas reincidencias, alem das penas
crimitiaes em que possa incorrer.

Art. 90. O que tapar, entupir ou de qualquer modo
embaraçar o transito das estradas, fica sujeito á multa
de 30000, e na obrigação de desembaraçar a estrada. Nas
mesmas penas incorrerão os que mudarem a estrada, sem
licença da camara.

Art. 91. Nenhum proprietarjo pode impedir que em
suas terras ou matos se tirem as madeiras necessarias
para a factura de pontes ou quaesquer outras obras do
utilidade publica, comianto que essas madeiras sejam
pagas pelo seu Justo valor, que é o do costume do log ,ar\comnmurn e geral estimação ; sendo as pedras graus.

Art 92. Os proprietarjos continuarão a trazer lim-
pas e concertadas as estradas que passam por suas terras,
dando esgotos ás aguas e desassombrando os caminhos: :..multa de 30000, e obrigação do serviço ser feito á custado proprietarjo.

Art. 93. Os mesmos proprietarios são obrigados a
fazer as pontes sobre todos os corregos ou rios que passa .rem por suas terras, e que não admitam pontes maiores.
de 30 palmos nas respectivas estradas; multa de 30000:
e obrigação da ponte ser feita  custa do proprietarjo,
não a fizer no prazo que lhe for marcado. Na mes1a pena
incorrerá o que de proposito desmanchar ou arruinar asreferidas pontes.

Art. 94. Quando a ponte ou pontes que se houvér
de fazer for em terras em commum, são todos obrigados a,

fazei-as, OU um por todos, com o direito de haver dos ou-
tros socios a respectiva despeza: penas as do artigo an-
tecedente.

Art. 95. Quando a ponte for em corrego ou rio que
sirva de divisa a duas fazendas, são os confinantes obri-
gados a fazei-a, ou um pelo outro, com o direito do artigo
antecedente.

Art. 9. As madeiras e pedras para a factura de es-
tradas e pontes do uso publico, serão tiradas daquelias
que menos falta façam ao proprietario, e que forem por
cile razoa veimente designadas.

Art. 9. O carneiro que, pela má direcção do carro,
ou pela sua impericia, arruinar as pontes e porteiras das
estradas, ou muros e calçadas das povoações, fica sujeito
á púw a ponta, m	camuro ou lçada no antigo estado, serviço
que se fará á custa do dono do carro, si o mesmo não o
fizer, no prazo que para. isso lhe for marcado, a requeri-
mento do o11ndido ou do procurador da camnara, dirigido
ao juiz de paz, e á muita de 20000.

CAPITULO IX
DA VENDA DE GENEROS

Art. 93. Em tempo de fome ou carestia de generos
atimenticios. são os conductores e vendedores dos mes-
mas obrigados a conduzil-os aos logares desinados pela
comera, etnquanto não houver mercado pu1ico, e ahi
os venderão ao povo, durante 24 horas, findo as quaes
venderão os generos por atacado, ou como lhes convier,
a um ou mais compradores: muita de 30000 aos in-
fractores.

Art. 99. Ha fome ou carestia, quando a producção
for tã) escassa, que seja provavel não chegar para a
sibsistencia do povo, ou quando os generos se elevarem
eiraordinariamente. Entende-se por generos alimenti-
cia - feijão, farinha, milho, arroz e toucinho.

Art. 100. Nenhuma casa de negocio se abrirá no
municipio, sem licença, a qual será impetrada todos ôs

. annos, no mnez de janeiro, para os que tem de continuar, e
paraos novos, naoccasião que abrirem o negocio: muita
de vinte mil reis, com a obrigação de pedir a licença,
sem a qual não poderá negociar, sob pena de serem se-
questrados os gerieros encontrados no negocio.

Art. 101. Todo o negociante é obrigado a ter pesos
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e medidas pelo systema metrico, de conformidade com a
lei: multa de ioo00 e o duplo nas reincidencias.

CAPITULO X
DAS CONTRAVENÇOES ENTRE AS PESSOAS

Art. 102. E' contravenção contratar-se alguem
para qualquer serviço de roça, carro ou tropa, cerca ou
valio, e tendo recebido o jornal adiantada mente, ou a
quantia convencionada ou parte desta, não fazer o ser-
viço ajustado, ou não preencher os dias equivalentes á
quantia adiantada, ou finalmente desamparar em cami-
nho o gado vaccurn, cavatiar ou muar, •lanigero ou
sumo, carro, tropa ou objectos, antes de chegar ao 1 ogar
do destino ajustado ou convencionado: multa de 10000
e prisão por 15 dias, atem de perder os dias de serviço
que houver prestado, e de pagar pelos meios jucliciaes
a Iinportancia recebida. Para que, porem, tenha logar as
penas deste artigo, é necessario que haja recibo por es-
cripto, passado pelo que se aluga, ou por alguem a seu
rogo, no caso de não saber escrever, e no qual se declare
a quantia que recebeu e o fim para que.

Art. 103. Não soifrerão as penas do artigo antece-
dente os que por doente e enfermos não puderem traba-
lhar ou viajar; os que antes de retirarem-se restituirem
a quantia recebida, ou os que forem empregados em di-
ligencias do serviço publico.

Art. 104. E' prohibido:
§ l.° Nas casas ou negocio de bebidas, ajuntamentO

de escravos ou pessoas suspeitas, que não estejam com-
prando, tendo o negociante o cuidado de despedil-os.

§ 2.' Vender bebidas aos que ja estiverem bebaos
ou com armas prohibidas.

Multa de 4000 e o duplo nas reincidencias.
Art. 105. Todos os pesos, medidos e balanças de,'

verão ser aferidos, antes que pela primeira vez se abra
a casa de negocio, ou se estabeleça o talho de carne,.
,& procurador da carnara carimbará as balanças, me
didas e pesos, estando certos com o padrão. Os que não,
aferirem, na forma desta disposição, serão multado-,..
em 10000.

Art. 106. Todo o negociante que pela primeira ve
se estabelecer, é obrigado- a declarar, na petição da li-
cença,os pesos de que vae usar, isto é, a quantidade.
'deites, desde o menor até ao maior: pena de não lh
ser concedida a licença.

Art. 107. Nenhuma petição para se abrir negocio

pela primeira vez será despaclial0, sem qti' coas	do

conhCimefl10 dada plo pagamento dos j tnposl)S m
nicipaes, estarOfl os pesas, medLlas e balança '
tentemente atbridos, e esta cftumstaflCia será lt,liada
no alvará da licença : multa de iOe)OO ao seci'Ctai'i.

CAPITULO XI
O) ENStNO P3LU))

Art. lOS. A camara insp)cCiOO11 as aulas
case, parlicuiares, e esta i i))Cl e )flsLtit'd em sabet'
si os alumnos recebeu o ensinO i'ClltiVl) C Si 1) professol'
cumpre com seus deveras, pa lenda arIir os alnmnOS
sobre tolas as inRtCl'iaS da ensina, adn de t'oi'lnal' j
seguro sobre o tn'Llo pelo qaal á eosifl)la a inocill'
e nenhum prOesSor podei'á se oppar a este iii'1tO, sob
pena de sei mui la lo (' o 21) 00').

Art. 1)0.	Este ilesO') hil'Cit') asiste O) li caeS da

camara, Clii'), Seifl»'C que jug1i' II Oj)pOt'LUO	levlr-)

ao COfl	°hIeCi	'aio (la co na ra, :105 SCUS relatoi'iOS, ival-

quer occUddCflCiO, digna de ineoçJo, que se bel' ais
aulas.

-	 CAPITULO XII

	

1)05 UIPOSTOS	UNIC1PXL

Ai't. itt)	Acamara arrm3alará annuain')fltC, me-
diante licença, os segui ut0S iinp istis

	

Licença pala abrir	 aberta casa)a y,ism'Var 
de negocio e:n que se vender fiz a las, frragen5 e todos
05 InOIS generos relativos, 2O0O1).

Nas povoações, l5U00,
§ 2.° Licença dita para neociO em que se venda,

atem dos generos acima declarados, mais os gerieroS ali-
menticios, 2S0O0.

Nas povoações, 20-000.
§ 3•0 Licença dita par a negocio em que se venda

somente lbrragens, molhados e outros generos, com 
O

clusõo de fazendas, 1 O00.
Nas povoações, 12O00.§ .° Licença dita para o mesmo negocio acima de-

c1arl(lo, que vender tambem genet'OS do paiz, 20O0O.
Nas povoações, l0O0.5•o Licença dita para negocio cia generOs da terra

Sonlente, 12000.
Nas povoações, 10000.
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§ 6 ° Licença dita para negocio em que se vend
a mbem ouro, prata ou pedras preciosas, 30-000.

Nas povoações, 25001
§ 7.° Licença para abrir ou ter botica aber

30000.
Nas povoações, 25000.
§ 8.° Licença para matar e cortar gado, quer

negociante, quer não. 5000.
Nas povoações, 3.000.
§ 9. 0 Licença para matar e vender capado gorlo»

12000.
Nas povoações, 10000.
§ 10. Licença para vender quitandas em taboleiros,

ou cousa que o valha, 4000.
§ ii. Licença para fabricar bebidas espiritues,

100o0.	 -§ 12 Licença para estabelecer casa de padaria,
1 0000.

§ 13. Licença para edificar casa, 10000.
Nas povoações, 20OO.
§ 14. Licença para reecliíicar ou augmefitar o pre

dio, 4000.
Nas povoações, 1000.-
§ 15. Licença para exercer a proFissão de len-

lista, retratista ou relojoeiro, em qualquer ponto (.10 mu-
nicipio, 10000.

§ 16. Licença para qualqu	espoetaculo publico,
do qual se aufira lucro, 105900 por cada um.

§ 17. Licença para botequim temporario, qualquer
que seja, 5000.

§ 18. Licença para usar de armas defezas, 10.000.
§ 19. Licença para ter ou continuar a ter bilhar,

100O0.
§ 20. Licença para depositar nas ruas e praças moa

teriaes de construcção, 20) por cada seis inezes que
decorrerem da data da licença.

Art. iii. As licenças de que trata o artigo antece-
dente, para aquelios que já são estabelecidos, seráo ti
radas no decurso do mez te janeiro de cada anuo muI-

-: ta de 20000 ao infractor, pela qual é responsavel O )IO-

curador da carnara, si não a fizer efIctiva e cobiaF-c
até ás sessões de abril seguinte. Para os nõo estahcicci
dos, a licença será imnpetrada dentro de is dias : niulta-T
idem, idem.

Art. 112. Nenhuma licença será concedida, sem qu
os impostos, na mesma licença estabelecidos, estej ati

nder por dias a autoridade que a
ros. pena de respo 
ceder.Alt. 113 Arrecadará mais annuallnefltC

-§ 1
.0 

De cada engenho de colina de moenda de ferro
é fabricar assUcar e rapadu1as i0O0d.

§ 2. 
De cada engeuhio de canna (lo moenda de páo

i que. faç	 da assucar e ia paluras, s300.
30 Do cada engenho do serra, entro do inunici

O, t00OO-.° De cada fabrica de.forrO. idem, idem, 10000.
erão relevados deste imposlO os donos de eu-SnhoS de cafina que proVaram perante a camnara não

r canna para moer no afluo em que reclamarem.
§ G.° De cada uma rez que se matar para vender a

talh10, nesta cilada OU povoa 0605, i000.
§ T.° De cada um carro carretão •ou carroça que

otrar nesta cilade, ou que mesmo dos suburbios da ci-
m ger1erO5 2)O0.

desFicam i flt0S	te i mpaSto os carros que somenteade venda 

utrarem com cadav(,res
§ 3.	

ico ou cirurgiDe cada advogado, medão, 
j)10-

)riam000te io, que residir no mufliciPio, 105)00.

•	§ 9.o De cada hotel OU 
hospedaria, quer tenha dis-

Lico OU flO, 25000.§ lO. De cada rancho do tropa na cidade e povoa-

ões,	0OO. Nas estradas, 20Ot).
li. 

De cada pasto de aluguelara anipari 	ca-

aliareS, dent ro do limites da cidade, s000.
§ 12. De cada vendedor de bilhetes de loteria qual-

tqucr, 10000-
§

13. De cala uma catacumba que se quiler fazer

fld)5 cemiterios (testa cilale, 2O))-
§ 14.

De cala um maseat do fazendas seccas, for-
ruçenS, ou qualquer geuCi) de tora, naciona ou estran-
geiroS, cia fora do rnunicli)io. á000O.

§ 15.
Da cada um mascate de armarinhos e iniude

Tzas em babus, ou cousa que o valha,	

reis por

29::00.0.s,

§ 16. De	
da uro mascate de arreo, seUins, ler-ca ela

 grossas ou outros quae&ClUo	 e venderr objectos, i0)0O.

§ 17.
De .cada pipote de aguardente que s

neste municipiO, ainda mesmo nos fabricas, 610cada um. Sendo de fora do municipio e vendido neste,

10Õ0.
.	

§ 18. De cada mascate ou vendedor de ouro, prata,

:rmlo Liv PARTE 1.0
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ou brilhantes, quer nacionaes. quer estrangeirs, resi
dunte no municipio, 10000.

De fora cio municipio, 20000.
10. De cala casa que vender sal, café ou outros.

genoros, não sendo negociante, 12000.
20. De cada barbeiro ou cabeileico, 5000.

-	21. Do cada vertde ler de bestas bravas que en-
trar e vender no municipio, 10000

§ 22. De cada offleiva qualquer, 2000.
23. Dos attestados graciosos passados pela cama-

ra, 2.000.
§ 24. De cada vendedor de leite, nesta ciclade,

4000.
O imposto cio paragraplio 6.' deste artigo será arre-

cadado no fim de cada trimestre, é vn;ta das dcc rações
que devem estar em poder do procurador, dada Polo que
obter o gado, na forma do artigo 35. Pena de pagar o do-
bro cio imposto judicialmente.

§ 25. Os mais impostos rio que trata este mesmo
artigo, serão pagos até ao ultimo ilejunho de cada anca:
por aqueties que antes deste dia já estiverern sujeitos a
cii es. e no fim de cada anuo pelos que claqiteilo dia em
diante ficarem sujeitos ao imposto OU impostos Pena de
pagar mais metade cio mesmo imposto judicialmente.

Art. 114. Para a cobrança dos impostos não pagos
nas epocas determinadas nestas posturas, corri a pen
comtninada. bastará uma certidão do secretario da ca
maca, certificando não estar pago o respectivo imposto

Corri esta certidão, o procurador da camara exigirá
por meio de petição dirigida ao juiz de paz, não sé a im
portancia cio imposto, mas Lambem a muita ou pena e
que incorreu o contraventor. A certidão faz prova d
não estar pago o imposto, e o contraventor so sei
relevado no caso de provar não estar sujeito ao irn-
posto.

MI. 115. Em todos os mais casos de contravenrão,,
inclispensavei o respectivo auto para cobrança, taito d
imposto como somente da multa, si 1'or caso sornen
delta.

Art. 116. O fiscal ou procurador que deixar de ex
minar a rez que tiver de ser abatida, incorrerá na mult
de 4000.

Art. 117. Todos os criadores cio gado neste mufl
cipio são obrigados a registrar em livro proprio da c
maca os ferros ou marcas de que usam marcar o
gado, e pagará 1000 pelo registro. O criador que se

F. N. 	
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gar a este oflU5, 
não terá direitO de reclamar pela rez

que for apprehefldi como bens do evento.
ArI. tiS. Todo aqueile que insultar ou injuriar por

qualquor OdO a camara ou seus empregados estando
estes no exercçõeS, softrerao a multa cioi0 de suas func 
30.000 o	as de prisãO.oito dias

Art. 119. 
Nos chatrizeS publicos, logo que os hou-

ver, é evpressam0	
prohibido lavar-se roupa, o corpo,

ou dar de beber R anima	 0es multa de s00.

Àrt. 120. 
Fica prohibid0 aos carreiros residentes

nesta cidade ajoujaret e arrogar seus bois nas ruas
desta cidade: multa de 5000 e o duplo nas reincideflcias.

Art. 121. 
Não terá direito á rclamaçá0 o visinhO

ou confinante que, avi
s ado, flO mandar ou não for assis-

tir á queima de roças ou Campo-s-

Àrt. 12. Às coileiras dos cá	
postos sueito5 ao im

serão carimbadas polo fiscal, por cujo trabalho terá du-
zentos reis. fechar o seu ne-

Art. 123. Todo O negocianhO que
gocio antes de 1 . 0 de j aneiro d can a anuo e não avisar o
procurallor da camara, será obrigadO ao imposlO, Com()
si continuasse

Art. 124. A 
pena mie prisão não poderá ser substitui-

da pela de multa, na Ibrina destas posturaS quando o in-
fractor, negando-se ao pagamoutO amigavel, for a eito

ncondemflad0 por sentença.
Art. 125. Toda a cobrança dos impostos estabeleci-

dos nestas postciras será feita a vista de lançamentos a

(juO 
procederá o procurador nos mezeS de janeiro e

 fe-

vereiro, e dos quaeS o secretario extrahirá certidões.
Art. 126. Os fiscaes terão, pelas multas que impU-

zereifi e
impostos que arrecadarem, dez por cento-

execAIO. 127. Os e mpregados da carnara, sempre que
preciSarefl de auxilio para a facil ução destas 

pOS-

turas, requiSitaiodlRO da autoridade policial 
OU juiz de

o nacional ou estrangoirO que. chamado para teste-
munha mie qualquer auto de infracção, a isso se recusar,
erá multado em 000.128. o secretario terá de emolumentos: pelos

Art.vai-ás, 2000; termos do fiança, 2000 termos de arre-
atações de bens do evento, j000; de cada registro de

titulo,
1000; busca, rasa e todos os mais actos de seu

npregO, que praticar a requerimento de partes, o mes-
.,mo que tem os escrivães do civei.
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Art. 129. Os fiscaes terão pelos autos de infracções
que lavrarem, 2000, e o mesmo terá o official de justita.
O porteiro terá 501) reis por cada objecto apregoe lO.
Todos estes emolumentos serão pagis pelas parles-

Art. 130. O secretario poderá ter um ajudante, tie
nomeação da carnara, sobre proposta cio secretario, pr
elie pago, que servirá em seus impedimeotos, dcvn la-
mente juramentado, e sobre sua responsabilidade.

Art. 131. A arrecadação dos impostos será feria
pelo procurador da camara, em todo o municipio, e rios
districtos poderá ser cornrnetticla aos Íiscaes, que vence-
rão dez por cento.

Alt. 132 A camara poderá pôr em praça as suas
rendas ou parte cleilas, ou fazer a arrecadação por seu

.:	procurador, com quem fará contrato.
Art. 133. O procurador e o fiscal nesta cidade são

: obrigados a fazer annualrnente duas correicões, urna cru
janeiro e outra em julho ou agosto.

Nessas correições examinarão os pesos e medidas de
todos os negociantes, e os gener os expostos á venda, mui-
tanclo os que encontrarem era falta, e de tudo o fiscal dará
conta em seu relatorio na primeira sessão: multa de

. 10000 pela falta.
Art. 134. O procurador da carnara não poderá fa-

zer despeza alguma ou pagamento, sem autorisaç.ãqda
camara. Nos casos urgentes, recorrerá ao presidente
para determinar a despeza : pena de perder a mesma.

CAPITULO XIII
BENS DO EVENTO

Art. 135. São considerados bens do evento todas as
especies de gado que foram encontradas, sem que se sai-
ba o dono.

Art. 136. O gado vaccum, cavaliar ou muar que for
apprehendido e depositado como bem do evento, será
arrematado em praça por quem mais der, devendo au-
nunciar-se o dia cia arrematação, pelo menos 15 dias
antes, incluindo-se no edital todos os signaes do animal,
ferro ou marca, e o togar onde foi apprehenclido, deven-
do tudo isto constar tambem do termo de apprehensão.

Art. 137. No fim de 15 dias, será arrematado o ani-
mal, e o proclucto, tiradas as despezas de apprehensão
e conservação, recolhido ao cofre. Todo aqueile que ap- -
preliender bens do evento, será gratificado, a juizo da
camara.

Art. 138. Si, dentro do prazo de tres mezes depois
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da arrematação, não apparecer quern justifique ser o
o dono do animal arrematado, será o respectivo producto
considerado rendimento da camara. Si, porém, dentro
dos referidos tres niezes, apparecer o dono do animal, e
isto j ustificar pelos meios iegaes, ser-lhe-lia entregue o
liquido cia arrefliatação recolhido ao cofre.

Art. 139. Nos clistrictos de fora, o juiz de paz em
exercido é o competente para ordenar a praça, faze r la-
vrar e ditoes e termos e presidir a arrematação, com as-
5ist encia cio fiscal, que será O deposita rio, e terá dez p01.

cento cio producio liquido. Nesta cidade será deposita-
ri o o procurador cia camara.

Aut. 140. Estando o animal apprehentlido em praça
ou antes desta, apparecendio o dono com justilicaçãt)
ërn forma legal, ser-lhe-lia o mesmo animal entregue,
pags todas as clespezas.

Art. 141. O que cio má fé apprehender qualquer
animal como bern do evento, sabendo quem é o seu dono,
solTrerá a multa de i0000 e pagará o valor cio animal a
seu  dono, si tiver sido arrematado, e todas as despozas
q ,,-,e se houver feito.

CAPITULO XIV
DISPOSIÇÕES GERiES

Àrt. 142. A camara fica autorisada a adoptar como
• seu regimflOnto interno o da carnara municipal cia cidade
de Pouso Alegre, datado de sete de novembro de 1872.
comas alterações que julgar neces5aiaS, pondo-o de

:accordo com o actual regimento desta carnara, e só de-
pois destas alteratõeS vigorará o referido regimento.

Art. 143. O procurador da camara
'

no seu munici-
pio, e os fiscaes, nos ciistrictos, terão pela aferição que fi-
zerem, dos pesos e medidas de cada negociante, 2000.
O íicaes terão direito á aferição, quando delia for in-
ctitribido pelo procurador. A aferição se fará annualmen-
L('. no decurso cio mez de janeiro.

Art. 144. Não será almiltido a exercer a profissão
r cio medico pessoa desconhecida e não habilitada na for-

ma ria lei. O desconhecido apresentará seu titulo que o
habilite para curar: multa de 30000 e oito diasde prisão.

Art. 145. 'Ficam rovogadas as resoluções n .527 de
' 25 de novembro te iSl, n. 1000 de 30 de junho de 1859

e nJGO de 23 de julho ' t e 1872, e todas as mais disposições
em contrario.

TOMO LIV PARTE 1.
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RESOLUÇÃO N. 3433 - DE 30 DE AGOSTO DE 1887 .

Approva as alterações feitas pela cainara municipal do Turvo a re-
solução n. 2á73 do 1. 0 de novembro de 1881

O Dr. Luiz Eugenia Horta Barbosa, presidente cia pro-
vincia de Minas Geraes Faço saber a todos os seus lia-
bitantes, que a asseinbióa legislativa provincial sobre
proposta da carnara municipal do Turvo, decretou a reso-
lução seguinte

Art. unico. Ficam approvaclas as diversas altera-':
ções feitas pela camara municipal da cidade lo Turvo á'
resolução n. 2873 do 1.0 cio novembro de 1881, eonfbrme
a proposta que a esta acompanha ; revogadas as dispo-
sições em contrario.

Mando, 'portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida resolução pertencer,
que a cumpram efaçam cumprir tão inteiramente
corno nella se contém. O secretario desta provincia a
faça imprimir, publicar e correr. Dada no palacio da
presidencia cia provincia de Minas Gerqes, aos trinta,
dias do mez de agosto do Anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo cio mil oitocentos e oitenta e sete,
sexagesin'io sexto da Inciependencia e do Irnperio.

Luiz EUGNIO HORTA BARBOSA

Seliada e publicada nesta secretaria aos
	de se

bro de 1887.
Servindo de secretario,

Pedro Quciroga Martins Pereira

Mteraçs á resoluÇa011. 2873 de 1881

novembro de 1881, serão cobrados d'ora em diante cor
Os impostos creaclos pela resolução n. 2873 do 1, 1 d

as seguintes alterações:
O artigo 12 fica substituido da seguinte forma
As licenças de que tratam estas posturas serão cor

cedidas somente pelo presidente da camara, e passeda
pelo secretario, que perceberá os emolumentos que 1h
competirem.

Ï. § 1.° O negociante que, tendo pago qualquer irr
posto cornprehendido nos paragraphos n. 1 a 8 do artig
136, quizer depois, no correr do anno, augmentar o n
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corn qualquer genero diverso, pagará imposto se-
ido do que houver ja pago.
Ao artigo 24 augmente-Se

§ 1 . 0 Todos os fiscaes das freguezias São ta[flhel'li
[gados a comparecer ás sessões ordina rias da camara,
pena de serem clemittidos, quando faltarem O flO
varem justa escusa.
§ 2.° São igualmente obrigados a prestar, no fim de
a trimestre, ao procurador, contas dos impostos que
rem arrecadado.
o artigo 46 vigora com a seguinte alteração
E' prohibido . nas ruas e praças da cidade e povoa-

s, a coflstruCção e reconstrdicçã!) do casas cobertas cio
dmn ou palha, estribarias e senzalas, sob a multa de
00, alem de ser a obra demolida.

artigo ai fica substituido da seguinte forma
O arrendatario ou o que obtiver ficença para õlevan-

nento de qualquer obra em terreno propri) municipal,
brigado a começai-a dentro cio prazo de seis mezes,
atados da data da mesma licença. Não o fazendo, en-
ide-se que tem renunciado o direito, e o terreno volta
uso publico.

As licenças de que trata o artigo  antecedente
itransferiVCis a terceiros, antes de começada a ccli-

açao.
: § 2. Os que tiverem terreno:-; concedidos pela ca-
ra e ja murados, são obrigado a ter as entradas ou

fttões fechados dia e noite, e os terrenos sempre limpos,
pena cio 30-000 de muita.	 -

-'.O artigo 68 vigora da seguinte forma :
Sempre que for preciso, a camara pecrá vaCcifla ao
erno, e não havendo ficuitativo, servirão de vaccina-

res as pessoas legalmente nomeadas. Todas as pessoas
residentes no municipio que ainda não estejam vaccina-

[E'

ão obrigadas a comparecer na casa da camara, ou
gares por eila designados, em dia e hra anterior-
 marcados, afim de sofYrer a vaccinaçãO : outro-
 levar, para o fim indicado, seus filhos, agrega-
uLelados ou curatelaclos dequalquer sexo ou idade,
ncmando-se por edital o dia e hora em que deverão
arecer.
ica revogado o artigo 83 peloseguinte

prohmbido pedir esmolas, sem licença da camara,
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- que .custará 5b000, sendo do rnunicipio,e2000O, send
lora deite, para qualquer invocarão ou subscripção.

Pena de 3 a 6 dias do prisão e multa cio 20000.
§ i. Os que tirarem esmolas, para Si ou p

outrem, a pretexto de enfermidade, com attestado r
dico, ou a pretexto de indigencia, com attestado
parocho ou do juiz de paz respectivo, nada pagar;
pena de 24 horas de prisão e o duplo na reincidenc
quando não apresentarem os documentos exigidos ne
paragrapho.

§ 2. 0 Exceptuam-se:
A rnisericordja e as irmandades do Santissimo Saci

mento e Passos. Invocações: S. Sebastião, Dores, Meri
Espirito Santo e Rosario, comtanto que não condus
imagens, paineis, emblemas, estampas e bandeiras, sal
si for para oEspirito Santo.

§ 3.° Fica elevada a 30000 a licenca para qualqu
bandeira de fora do muriieipio poder tirar esmolas pa
oEspirito Santo, e a 10090 sn'io do rnuflictpio, por,]
dvíiduos que não sejam festeiros eleitos. A infracç
será punida com o pagamento do dobro cio valor da,
cença, de conformidade com os artigos 4. 0 e 8. 0 das p
turas.

Additivô ao artigo 92
• § 1.0 E' prohibido os animaes vaccuns, cavailare

muares andarem soltos ou vagarem pelas ruas da i
• de, devendo seipre ser conduzidos e vigiados pci
donos, até que prestem os misteres a que são de
nados,e depois reconduzidos pel mesma forma paraft
doperimetro da cidade, sob as penas do artigo 92.

Emenda explicativa ao artigo 101
§ 1.0 A faculdade concedida neste artigo é pa

certos e determinados dias do anno, em que os negr
costumam fazer festejos religiosos, precedendo Iiceh,
da autoridade policial. E' prohibido os quiínbetes ouõ
tro qualquer divertimento semelhante, que incomínod€
população.

1»	Additivo ao artigo 104
§ •1.° Espancar animaes mansos, cortar-lhes as]

nas, orelhas ou caudas ou inaltratal-os, só por fazer m
multa de iOOOO sobré cada um.	 -

Additivo ao artigo 121:
• § 3. 0 Lenhar em cercas ou terrenos alheios, ser.

cença do dono: multa cjt000O.	.	•1 r4° Entrar nos •quintaes e plantações alheias, &
voem caso de necessidade, como seja incendio ou

-
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multa de ! 10000 e o dobro na reinei-

Abrir caminhos em terras alheias, tirar me-
Imitos, taquaras, cipós ou qualquer outro ma-

terras alheias, sem consentimento dos pro-
multa de 30000, incorrendo na mesma multa

smanchar tapumes, sem accordo dos confi-

Deixar abertas de propoSito as porteiras que
ntrala de aniniaes nas terras de cultura e pas-
i de 20000 e o dobro nas reincidencias, atem
os prejuizos.
da explicativa ao arti go 127
)s caminhos são publicos. quando dão transito
dois ou mais moradores de preclios diversos

lares, quando só a un morador, ou a mais de
n do niesmo predio, ou quando só servem para
s das fazendas. Os primeiros são estradas; os
são trilhos, atalhos, veredas, caminhos, no sen-
i cto.
s estradas são geraes, quando communicam

mais provincias ; provinciaes, quando comrnu-
is ou mais rnunicipios da mesma proviucia
ies, quando communicam dois ou mais legares
o municipio.
tivo ao paragrapho 1 . 0 do artigo 136:
Ia pagarão, si os objectos forem fabricados na
1.	•	 -
ga-se o paragrapho 34 do artigo 136 pelo se-.

•gociante de generos do paiz que tiver sua casa
ial fora da cidade ou povoações, pagará: sendo

idas geraes,30000, e nas demais comprehendi-
parte do artigo 127, 60000.

nda explicativa ao § 33 do artigo 136 	,	-
:cepção  feita neste paragraj)ho, exceptuando os
phos 31 e 32 deste artigo, é para aqueltes que

imposto de negocio, não com prehendendo-se os
rapho 20.

1iragrapho2. 0 do artigo! 7 fica substituido pelo

ada titulo, diploma ou qualquer documenlcí que
trar na secretaria da cam ara, pagarão i0000.

PÀRTE 1.0
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Sellaaa e publicada nesta secretaria aos 7 de s
brode 1887.

Servindo de secretario,
Pedro Queiroa Marins Pereira

1
LEI N 3435 - DE 31 DE AGOSTO DE 1887

Concedeprivilegio por 40 arinos, sem garantia de juros, ao e
José Teiaeira de Nleirelles, para a coustrueào de uma lii
borids. que, partindo da estaào de Contendas, vá termir
aguas mrneraes do mesmo nome, e contem outras disp
a respeito

-	O Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, presiden
. provincia de Minas Geraes Faço saber a tolos o
habitantes, que  assembléa legislativa provincial
tou, e eu sanccionei a lei seguinte

Art. 1.0 E' o presidente da provincia autori
conceder privilegio por quarenta annos, sem garan
juros, a José Teixeira de, Meirelies, para constrc
uso e gozo de uma linha de bonds, de tracção anima
a vapftr,que,partirido da estação de 1 Contendas, e

L de ferro Minas and Rio ' 	terminar nas aguas mli
do mésmoriome..

' 	Fica' . 0 concessjonario isento do paga
k dos, direitos para todo o material que importar n

: vinc ia', destinado
,
 á construcção e trafego dos bo

bem assim autorisado a fazer as desapropriações
renose benfeitorias que forem precisas á consti

` da linha.
§ 2. 0 No fim do privilegio,'passará a linha, co

o seu material fixo e rodante, a ser propt\iedade d
vincia.

• Art. 2. 0 Revogam-se .as disposições em contr
Mando, portanto, a todas as autoridades a q

conhecimento e execução da referida lei peri
que a cumpram e façam cumprircumprir tão inteir

« como neilã se contém. O secretario desta provincia
imprimir, publicar e correr. Dada no palacio d
denciadaproviricia de Minas Geraes, aos trinta e

[ do inezda agosto do Anno do Nascimento de Nosso
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta-e sete, se
mo sexto da Independencia e do Imperio.

Luiz EUGENIO HORTA BRBOS.

-

Seltada e publicada nesta secretari a aos 7 de setem

bro de 1887. Servindo de secretario,
Pedro Quiroga Martifls Pereira

LEI N. 3436 - DE 3 
DE SETEMBRO DE 1887

Manda contar para aposentadoria de professor de jstr
U CÇ0 prima-

ria da cidade da Diamatiti a . D. Carlos Frederico de 1agahes
CasteilO Branco Rolim o teupo em que eercea o magiSterbo

particular na mesnia cidade-genia Horta Barbosa, presidente da
O Dr. Luiz Eu- proVifl do 1inas GeraeS Faç» saber a todos os seus

habitantes, que a assetubtca legislativa provincial doere-
tou, e eu sancci000 I a lei seguinte

Fica O governo autorisad o a levar em
Ari. 

conta, para aposentad0r	do	
jnstrueção

D. 
de 

primaria da cidade da Diatflaflt1n	o tempo c
, o. Carlos Frederico

de ioakhâe5 Custeilo Branco Rolim,	
em queque

exerceu o magisterio particular na mesma cidade; re-
vogadas as clispoSiçõ	

em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conle	
ento e xeCUÇ0 da referida lei perteflcer queomo nelia

a cumpram e façam cumprir tão inteiramente c
se contem .

 O secretario desta provinciO a faça impritlllr.
publicar e correr. Dada no pataCio da presidenci

a da

pi
ovincia de Minas GeraeS as tres dias do mez de seteífl-

bro do nno do Nascimento de Nosso Se 
a
nhor Jesus Chris-

to de mil oitocentos e oitenta e sete, segeSim0 sexto
da

Indep0nd0 ia e do Impe rio.
LUIZ EuGENia HonT BaBoS.

Saltada e publicada nesta secretaria aos 7 de setem-

bro de 1887. Servindo de secretario,
Pedro Queiroga Martins Pereira
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