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Decreto n. 1-de 3 de Dezembro de 1889

Manda sobrrstllr na eJabOI"llção de contl"atos para construção de
cstradas de ferro

o Governadol' do Estado de :\Iinas-Gerais:

Considera:Hlo que, nas ultimas sessões da extin:a as-
, en bléa pl'ovincial, decretar::m_se concessões de cstradas
di' ferro, com gnr:Intia ,do Govêrno, em ;:Igarismo :l'.Jro.
ximado de 200,000 :000$000 de capital;

Considerando, e vê-se das discussões e outros docu-
It1en:os consultados, que não ,presidiram a csses aios le-
gi ..hti\'os a precisa ponderaç'iio, que,r quanto ús forças do
orçamcnto do Estado, que não se pOc!l'ria desempcnhar
dos compromissos a quc o sujeitar:lIIl, qucr quanto ú dire-
ção das linhas férreas decl'clada!', um:lS para zonas já
suficientemente servidas e out.:lS em manifes.a cancur-
rência com as tmfegadas e em construção; lodas com
gdr:mtia de juros:

Hesolve sohrestar na elahoração de quaisquer contra-
tos, até que seja estudado e resolvido um plano geral de
,iação férrea do Estado; fil':1!Hlo aos atuais ,concessio-
I arios desses serviços, ainda não contratado!;, prcfel"ên-
Ci:l 'Ilal"a execulú-Ios, quando considerados necessal'ios,
UlIJa vez que SI' sujeitem ús condições repuladas impres-
indiveis ~)elo ,Govêrno do Estado epor quaisquer outros
aceitas, dado o de'jlosito nunca in,ferior de 20 :000$000,

PaI:l('jo do Govêrno do Estado de l\linas-Gerais, em
Ouro-Prelo, :{ de dezemhro de ISSa,

.JOSE' CESAIIIO DE FAllIA AI.\'Il\1,

D ECH ETO ~, 2 - DE 5 DE DEZEl\IIIllO DE ISS!)

Manda prover O eargo de inspetor geral da instrução pública
por meio de concurso

o d r. Governador do Eslado de ~I inas-Gerais:

Considerando que, em maleria de instrução ,popular
Lilu m, invaria,'elmente todos os governos de povos
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cullos o pl'indpio altamento moralizador e eficaz dos
concursos para os que pretendem o elevado mister de
educadores;

, C~lI1sidera,:(lo que semelhante pI"Íncipio deve, com
maIOria de razao, ser observado, quando sc trata ,dos di-
rctores supremosdêsse iml}()f'lanle ramo ,da ,1dminis-
[ração publica;
, ,Resolvc qu~, até ultel'ior deliberação do ]Jodel' cons-
!llull1te. ,d~sl,e !~s1ado, seja o cargo de diretor geral da
1I1~[l'lIçao publica provido mediante concurso, no qual,
:i1ern de dOCU!llenlos abonadores de sua conduta civica
e ,I,\loral, eXIbam os conculTentes 1)('O\'as escritas e
OJ:~~s ?e, ,~uas aptidiies, para a, rcorganização e direção
d,css~ seI \ IÇO, t,cndo mUllo em nsta a urgencia do ensino
lecnlco e IJ)f'oflssional,

t dE porquc seja momen losa lal reforma para esle Es-a o:
, ': Resol~'e. mais ma!'car. o pr'azo de 30 dias, que cor-
11'1,1 da d,~t,l d!1 '1JlJbl1caçao do presente alo na impren-
sada C:"PltaJ-!'ef1eral da Repuhlica dos EsI,ldos-Unidos
do Brasil, paJ~a a exibição de 'pro\'as ,dos concurrentes
que as prestaI'a? perante a congrcgação da Escola de ?Ili:
nas, ncsta Capllal, soh a presidencia do respectivo di-retor,

Vencel':i o diJ'clor ,preferido e nomeado o ordenado
rle 5 :0,00$000 e a gratificação de :l :000$000, ficando~lhe
garanlIdo o 'prazo de 4 anos para o exercicio do car"o
do qua! ~ó po~lerú ser privado por sentença em pr~c~s:
so admllllstrallvo.

Palacio do Govêl'llo elo Estado de ~Iinas-Gerais, em
Ouro-Preto, 5 de dezembro de 1889,

JOSE' CESARIO DE FARIA ALVIM.

DECRETO N, 3 - DE 6 DE DEZEMBRODE 1889

Determina que a ci,dad!: e o município dc S, .Tosé /Del-Rei passem
a ler •• dellomlllaçao de cidade e municipio de Tiradentes

, O Governad?,: (~O Estado resolve delemninar que a
CIdade e o mUllIclplO de S, José Del-Rei passem a ter
a denominação de cidade e municipio ele - Tiradentes,

Palacio do Govêrno do Eslarlo de Minas-Gerais em
OUI'o-Prelo, 6 de dezembro de 1889, '

JOSE' CESARlO DE FA~IA ALVIl\t.
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DECRETO ',4 - DE 7 DE IlEZEMBHODI. 1889

SUPl'illl~ a Illsp~tol'ia Ge,'al de Imlgraçilo

Governador do Eslado:

Con:idcrando que o serviço de imigraçiio nl-sle
.'srado deu, pela sua defeituosa organização, resullados
(IH ..i negativos par:l o fim que liver:1I1l em visla os po-
(lr s I úblicos, qual o do ,povo:lm('1l10 do nosso súlo e
!IxiliQ á induslria agricola, custando, entretanto, SQm-

1I1'IS vulladissilJl:ls :lOS cofres do Estado, que nem ,póde
ri uar hoje COIllO for:lm lais somas aplica~!;.s, alen-
ú falta dl' eS:'J'itur:lção, IlIl'SllIo irregular, n;1 ins-

!'lI ria ger:ll de imigração, COIll séde na cid;;,dc dc
I iz de Fóra;

Considerando que illlerTolllpida cOlllplelalllcnte,
COlll) S eacha, a corrcnle illligr:'lúria para t'ste Estado,
1 IlhUllla razão de ser tem a exislencia do nUll1croso pes-
[):\l esti,pendi:ldo de que se comp<ie :I aludida inspe-

r rh geral de illligração naquela l'idade, o qual l'ons-
'\ d' ins,pe!or, :tjudante, secrelario, fisc:t1, médico, in-

t 'r) relI', enfcrmciro, fiel de hagagens, guard:ls, elc,. que
Isl(llll :10 Estado :I SOIll:l (Ic 111:1íO::;()OO anuais, qU:ln.
f, lia o principal, que é o imigranlc;
Hesolve suprimir, C0ll10 suprimida fica, aquela I'C-

1J't'ção, e dispensados os serviços dc seu pessoal,

Pa!:l('io do Governo do Estado de :\1 ina~;-G('rais. (,1lI
mo-Prcto, 7 de dezeIllhro de 181\9, '

,JOSE' CESAIlIO !lE FAIIlA :\1.\'1;\(.

DECHETO f\, [)- DE 9 DE IlEZEl\IlIIW DE 1889

Crea o Iuga,' <1~ sup~rinlend~llte gemi dus ohras pÍlbllca~
((o Estado

O dI', Governador do Eslado de :\1 inas-Gcrais:

Atendendo ú urgênl'ia de reol'ganiz<Jl'-se o sCl'\'i~'o das
lhrus ,púhlicas (lt'sle Eslado, esludada a insuficil~n('ia, de-
11 sia. ou mú organizaçiio do seu pessoal, e a :llta conve-
liIiin 'ia {te elaborar-se um plano harmonico da sua via-
-o fcrrea, de modo a remediarem-se quaisquer incon-

'~nci:ls ou erros na direção das que se acham em
"O, pesando sôbre :I garanlia de juros que lhes foi
6tUdai
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l\<tcl1'Clcndo úncccssidadc dc uma rcvlsao gcral dos

contl"atos ultimamcntc cclcbrados para constrnção dc
novas linhas afim dc, assegurados, escrupulosamcnte, aos
mesmo tempo, a observar e cumprir as obrigações a que
se sujeitaram, sem novações habitualmente pedidas;

Atendendo a que cumpre examinaI" os pedidos de
novos contratos autorizados por lei, e mandados slIstm",
concessionarios os favores outorgados, coagi-los, ao
7Jam vê r-se o que de ,proveitoso ,póde ser apurado pam
os interesscs do Estado;

Resolve:

Criar o lugar de superintendentc geral das obras pú-
blicas do Estado, ]1ara o qual nomeia o engenheiro Fran_
cisco Lobo .Leite Pereira, que servirú, por enquanto, em
'comissão, ao qual .fica incumbida a tarefa constan te dêste
ato.

E'-Ihe arbitrada a gratificação "pro-labore" de ...
650$000 mensaes.

Comunique-se.

Palacio do Govêmo do Estado de Minas-Gerais,
Ouro-Preto, 9dc dezembro de 1889.

JOSE' CESARlO DE FARIA ALVIM.

DECRETO N. fi - DE 10 DE DEZEMBRODE 1889

Nomeia uma comissão para reorganizar a iDiretoria de Fazenda

'Considerando qne, antes da reunião do poder cons-
tituinte deste Estado, tem de ser pelo respectivo Gover_
nador organizado o seu orçamento de receita e despc-
sa, c,

,Convindo estudar o mecanismo da rprimeim re,par-
tição fiscal do mesmo Estado - a diretoria de fazenda,
- no sentido de dar-se-lhe 'melhor e mais simples or-
ganização, de modo que, pelos seus dados de estatistica
economica, que devem ser coordenados, se estabeleça um
sistcIlIa racional, eficaz e equitativo 'Para o lançamento
de tributos e sua arrecadação;

Tenho resolvido nomear uma comissão, composta
dos drs. Domingos da Silva Porto, Domingos .José da
Bocha c João Gomes Rebello Horta para o esludo de que
trata o prcscnte ato.

Comunique-sc.

Palacio, em Ouro-Preto, 10 de dezembro de 1889.

JOSE' CESARIO DE FARIA ALVIM.
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DECRET N. 7 - DE 8 DE JANElI\O DE 1890

f:lIda li c1enominação da comarca do Piranga para a d'l ~ariana

O (;overn:lllor do Estado .de ~linas-Gerais, alen!lell-
'( a q le a comarca cio Piranga alualm?ntc ~'()mpoc-sc
s{ml'ulc do tenllo de :'Ilm"iana e quc eXIste cnada a <10
1 ira]) tinga, composta do 'IIIunicipio. do I'iranga, ? ~endo
'on"ellienle, portanto, evilar-se dUVI(]~lS.na cxpedlçao ela
• lTcspondência, logo que seja CI~lSSlrlcada a. nova co-

marCH, IlIll(!a a denominação da pnIlIelra elas Ciladas co-
IIIarcas para a de - Mariana.

Palnl'Ío do Govêrno, 8 de janeiro de 18HO.

.JoSE' CESAnIO DE FAlHA :\LVIM.

DECRETO N. 7-:\ - DE 10 DE JANEIIlO DE 1890

Crt':l scis logares de {,Ilgl'Il!Il'iros, com o \'CIll'illl('IltO de ,,:000$000
cada unI

O doulor Governador do Estado Ile ;\!illas-(;crais, á
'Visla da ,pro'Jlostada direloria gera! (!as ohras púhlica~,
:resolve criar seis lugares de cngeuhel'l'os, com o veUCI-
Illento auual de 5 :000$000, (\ nomear para preenchel' os
meslllos lugal"es os engenheiros An.ton.io OIY~llho ,de AI-
'1lleidal1ollles, Hygino Soares de Ol1velra AlvI1n, brnesto
von Sper!ing, Theophilo tBenediclo Olloni ~ Alvaro Ho-
lemllC'rg Bhel'ing, ficando a cargo desle ultimo o sanea-
llenlo e obras da capital.

Palaeio do Govl'rno, cm Ouro-Prelo, 10 de janeiro
de 18HO.

JOSE' CESARIO DE FAIlIA :\ LV11>1 •

DECHETO 'i'. 8 - DE 11 DE JANEIIlO DE 1890

LiCCIlcein os empregados dn Secretaria da, ext~llta assembléa
provincial, até nova rrorgulnzuçao

O doulor Governador do Estado de :\Iinas-Gerais:

Considerando que, cxtinta a asscmbléa provincial,
que fnneiol1a\'a nêstc Estado, quan~lo ,provil.lcia, (,UIll-
pre (lar destino' ao pessoa! que fazI:1 ? s.er.vl~'o da re~-

d • 'Uva Sccrelaria, comhi.nado~ os prlnClplOS da equI-
I: de devida a esses funcIOnarlos com os Intercsscs do

Estado, cujos recursos devem ser pOllpadosj
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, - COl:sidcrando quc mandar ndi-los a outras repar-
11~'ocs fora 1lcrturhar o scrviç'o púhlico que já conta né-
las, elll geral, funcionalismo demasiado-
, Considl'rando que lhes concedcr a;)osentadoria sc_

na aumentar o ,pessoal inalivo do Estado, sobrecarrc-
gando o seu Or~:Illle~lto de despesas improdutivas, quan-
do esses flll~cl()nal'lospodem e devem ser oportuna-
mente apro\'el!ados nos serviços das assembJéas, qne io-
rem decl'etados p~I:~ constituinte, ou, antes, em quais-
quer novas r~partlçocs a sc criarem, para :)s quais tc-
.ao pl'cferéncla, ,provada a SU:l idoneidade e aplid:1o.

.Hesolve, quc os funcionarios que faziam o ser\"iço
na Se(:retarw, da e~tlnta assembJéa pl'Ovinciai dêsle Es-
t,:,',do fl~I~I,~m ,1.lcCneIados, com os vencimentos a que te-
Ild~lI dll CIto se aposentados fossem, sendo-Ihcs Ic\':](Io
unIcamente em conta o tempo do S('rviç~o 'PllbJko que le-
nham na repartiç:1o extinta ou em outras.

Palado do Gorêrno, em Ouro-Preto 11 de janeirode 1/l!!0. '

.JOSE' CESAHIO DE FAlIlA :\I.VIM,

DECRETO N. 8-A - DE 11 DE ,IANEmo DE 1890

Eleva os VCnCiI11("I~tos do 'porteiro da diretoria de obl'~'" públicas
e suprune o lugar de M'r,"en1c da 111csnla

O doutor Governardor do Estado dc J!inns-(;erais:
sôhre proposta da dir~tOi'i.l geral d,; o!tr:l~ pll!tli:'a, I e-
solve promover: '

:A porteiro. o continuo da Illesma diretoria. .José
,lusllno dos Santos, com o vencimento mensal de 80~OOO'

A continuo, o correio servente, José Luiz Tei~eira',
tamb.cn~ CO~lI o ,"e!lcimento mensnl de 00$000, ficando
supl'lml(lo este UllllllO lugar,

P:llacio (lo GO\'êrno, em Ouro-Preto, 11 de janeirode lS!!O.

JOSE' CES,\HIO DE FAIIlA :\LVIl\I,

DECIlETO N. 9 - DE 15 DE .IANEIIIO DE 18!JO

Suspende a entrega :do~ 1I11xilios volados pela exlinl., assclJlhl~a
prO"IJJClal para Illatrlzcs C cupclns

O dou'?r Governador do Estndo de :\/iIws-Gl'rais,
tendo em \'Ista o que lhe representou a dirt'!ori~ "eral
das Obras Públicas, respectivamente á disposição d~ n.
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rfI", aro fi .• , artigo 2 .• , da lei n. 3.711, de 13 de
o de 1889, e,
onsiderando a improficuirlade do ('mprl'go de pc-

11' s quotns ali consignadas, algumas alI' de 100$000,
10 ~uxilios a matrizes e capelas, quolas que rcpre-

s Uh ai 1. antes, um carl:1o de lembranç'as dos l'x.deputa-
'1; 'lOS vigarios das suas regiiies, do quI' a sa'isfa~':1o real

~ sada de uma necessidade púhlica;
,onsi(jl'rando que. al{'m disso, faltalll atU:1Jmeilte

III 'ios de fiscalizaç~:1o do dispendio de tais auxilios,
qu' ns respeetÍ\'ns contas, scgundo li p:n':'lgrafo 1fi,

arti "0 4,. da lei n. :-I.56!!, de ~5 de agosto de 1R8R
>ria~11 ser ~presta(las Ú assemhléa legislativa provincial,

I'C xtinta;
CousideI':lIHlo mais qUl' a imIJortaneia desses peque-
auxilios, alil}gindo Ú I'levada soma dl' ISO':1:)7::;710,

ser mais util e convenienlemenl,~ aplicada a ou-
0. erviços c melhoramentos urgentes dc que carece o
. rtarl0 que consu!taI"ú mais eficazmente as Illatrizes e
:l )ela~ que I'calmente carecem de auxilios:

Hesoh"e determinar que fique suSpcnsa a entrega dos
~e ridos auxilios. expedindo-se para esse fim as neces-
aL'ias comunicações,

do GO\'CI'nO, em Ouro-PI't'to, l:i de jaueico

.TOSE' CESAHIO DE FAnIA "LVIM.

DECRETO N. 10 - DE 21 DE JANEIIIO DE 18DO

Crea lima repartição de cstallsli<'a no Eslado

o doutor Governador do Estado de ;\/inas-Gerais:

C nsiderando que é de UI"gente necessida(!e orgallÍ.
I' ('om a perfeiç:1o possivel a estatistica do Estarlo,para

n> '\ respectiva ndministração tenha um campo eonhe-
hl( e halisado para (Ietenninar os seus movimentos no
'nU d ) do bem COIllUIll;

Considenll1do que sem o conhecimento exMo (la
\1'1 óeografia, viaç:1o e qualidade de terras, n:1o Ipóde

. nel'no do Estndo resolv('r com \'anlagem o momen-
o prohlema do seu povonmento; pois, as variadas ap-
- c dos (lue forem con vidados a se fixarem nêle cum-

indicar COIl1 precisão onde podem proveitosamente
] utar ~ sua ,fortunn, da qual tlecorrerú a fortuna do
. ado'



- 12-

. Considerando que é tambem de imprecindive! nc-
ce:~sldade conhecer o que jú existe em materia de indus-
tnas, artes, ofieios, ngrÍLu1tura e comércio de modo a
que o .poder Pl~!J!ico possa ncssas largas ú/eas de mani-
festaç()~s. d.a atIvidade humana saher o que deve ampa-nu' e dU'lglI';

CO~siderando que a população <lo Estado deve ser
cou.lwcHla no seu algarismo quanto possivel aproxima-
d:l (~a v,!"l~dade ahsolutn, nssim como o seu crescimento ou
dlmlnulçao, e causas que o determinem'

. Considerando que cumpre scr averigundo o que ha
felt02 po~' fazel'_se ou melhoral'-se em matel'ia de Ins-
tl'uçao PI!hlica, ,IustiFa, FiJlan~~as, Policia, ete,;

~ons~denll.](fo, fl~lalmente, que as \'crhas de despe_
sas Ul~ltels e lIl,lproflclJaS, de que jú se acha o Estado
suhtraJl!O, permlten.l, com toda folga, o iniciarnento e
conelllsao dos serviÇos apontados:

~es~lve criar na séde do GOV~1'l10 do Estado de :\H-
nas-(,el':lIs uma diretoria dc estatística, que SCI'Ú 0POI'-
tuna!llen,te ,regulamentada c se denominal'ú _ Direloria
da hsta~lsllca do Estado de :\Iinas-Gerais, _ cOln,pondo-
se de tres secções, que terão a seu cargo:

1.' SECÇr\O
Gcografia, vinção e anidise de tern:s.

2.' SECÇXO
Industrias, artes, oficios, agrieultura e comércio,

3 .• SECÇ;\O

População, instrução 'pública, justi~'a, finançaspolicia. e

Palacio do Gov(>I'I10, em Ouro-Prelo, 21 de janeirode lIWO,

.TOSE' CESARIO DE FAIIIA A 1.\'1:'01 ,

DECRETO N, 11 - DE 22 DE JANEIIIO DE 1890

CUJH'{'d~ ao vilicllilol' .\dolpho Lcóll TcixciI'a o premio ,Ie :1:000$000

o doutor (jovernadol' do Estado de :\linas-Gerais:
CO!lsiderando. que o cidadão Adolpho León Teixei_

1~1, agneultor reslllente na cidade de Campanha, deste
J~~t:Jdo! ~)(?I' esforços incessantes de largos anos, e atra.
ves a .lI1dlferença d.e uns, do rnotêjo de outros e da in-
credulIdade de quasl todos, conseguiu, arriscando os seU1j
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(fuenos capHais, e empenhando o ?eu cré~lilo, mostrar
raticamente que a viticultura é uma lI1dustna fartamente

n muneradora; .
,Considerando que a exihição dos seus vlllhos na-

furais, já ;jlroduzidos em. não pequena es~ala.'. oh,te.v,e . na
'tltima ex'posição de Pans, alem das m,lIS 1JsonJell as c
lO11rosas referencias, a medalha ,de ou.ro; '"

Considerando que num regime ll\:re e con,saol ado
ao en"I'andecimento da patria é (Ie taIs 0perarlOs qu~

eve f.1rincipalmente, cogitar o poder .pU!JllCO que os ve
'1'I",ircm dc uma luta tão nohl'e quanto 1~I~orada, pode-
os~s fatorcs da vcrdadcinl educação clvl~a.e d~ for-
Una comUIll, os quais não custaram um ce~tJl~ slquer,

e glll'antia de jul'Os 011 dc suhvenç.ão p.ecunlarJa: .
Hesol\'(: concl'del' ao rcfel'ido eJ(ladao :\d.oIP!JO Leon

'J' ixeil'a nprl'IIlio de :i :OOO!iiOOU, eOlllO dlstlnçao A 1'0J.l-

(rida .pl'lo Estado de :\rinas-Gl'rais ú sua hel1l\!II~I'encla
iHduslrial e ú sua fl~ inquehrant:l\'el nos prodIgIOSOS c
b 'IHiitos resultados do trahalho inteligente c honl'ado.

COIIIllnÍl]Ue-se.

do Govêrno, em OUI'o-Preto, 22 de janeiro

.TOSE' CESAlHO DE FAUIA AI.VIl\I,

DECRETO N. 12 - DE 22 DE JANEIHO DE 1890
Divide em dois lodos os oficios de escrivães de <Írrii()~ do Estado

O Governadol' do Estado, considel"alHlo I~a desigual-
dade dc condição, que não deixa de ser o(lio~a e deve
.desaparecer no atual regime, em que n lei eoloco.u
QS serventual'ios vitaJicios do juizo onde, em cada m~II~I-
'iJJio, funcionam dois tabeliães e apenas um eSCrlvao

de órfãos; . I
Considerando que tal desigualdade IIlal~ ag!,ava(:~

se toma Ipelos onus impostos úquêles e de que est~ e
inteiram~nte .poupado, assim é que, c.orrendo,. exclUSIva-
mente nos tabeliães o dever de ser\'lr no cl'lme" com?
lH\ fOl:mação da culpa, nos autos deeol<po de dell lo,. dl-
H"ellcias para 'Prisão de eriminosos, etc" ele., se_rvlço~
ql~asi sempre gratuitos e que, se ..r~m~lI1erados, o sao POI
lletade, pelas cOI'pora~'ões mUniCIpaIS, .quando. cm ne-

nhum ato, entretanto, funciona scm remuneraçao ~ es-
,'vão de ó..rãos que cm regra se faz pagar por estIma-

tiva, e, bem, uma vez que opera s~m contrastes; . .
,Considcl'ando que sob tal regl/ne sofl"em, pnllcI-

a.lmente, os direitos e inleresses daqu~les nos qUaIS deye



0_ po~cr .píl.hlico maisampaI'o C pl"Olcção lais os ;
faos, 1/l1.crullos, clc" abandonados á nallll:al' '" 0:-
~a~~~,I'~~I~~~d~u~~fr~}~~~e~lu,arios unicos que, ~abe~~r;'lI;S~
quanlo mais c:J)cilai~ 'ac~I\:~~l~~;~~ lanlo mcnos expeditos

Resolvc dividi!' cm d '. I d ' .
V'"'rcs (I 'f-' OIS' o os os ofIcIOs de cscri-,. e OI' aos do Eshdo "1 d '
J'uizo '.,' . , .' SUJCI an o a disll"Íbuição do.os SCIVIÇOS rcspcclJvos,

SCn(Io urgentc o provimcnlo dos' '" " d
valcccrú .pal'a sua efetividadc o dis:' C~I"OS cIJa ~s, pre-
regulamento n (H de 28 d . PIoS o no art, .l,", do
, A I I - .. .'. e novem lI'O de 1881

" o açao sera ,por mcladc da (U • , " '
lllulda, c'a!lI'JHlo aos cidadãos . ,1' ~ .01 a se .lcha IllS.
em tais car'" d',' . P!O~J(_()S, ,I menos de ano,
la confol~mid~d~. 11 ello de reslJlulçao proporcional, nes-

O Pl~l,acio do GO\:êl'n? do Eslauo dc Minas-Gerais, CIU
uro. J cio, 22 dc JanCll'O dc 11l!JU.

Comuniquc-sc,

JOSE' CESARIO DE FARIA ALVIM.

DECRETO N. 13 - DE 23 DE JANEIRO DE 18!JO
Garante o ,juro de 6 % sôhre o ca ilal .1

que se formar l!Psla Ca ital P (e 1.000 :.000$.000 á cmpresa
presa Industrial-Agrícola ~le Vd~~Ri~adenonlJ,naçao de - Em-

O doulor Govcrnador do Esla(Io (Ic 1\II'lla G .
• .••• ( t: 5.1 JcrfílS:

ConsJ(Icrando quc noS '
quando alcndidos llCla Pr'o,PI' a1:scs. nOD':o~ c dcspovoados,
lo .' I '. ( enCla IVJlIa com el' ,s VaI.la( os c sobejos I .' cmen-
como é êslc 'Esla'do co'rr~ ca Ilquera. c, lel~~(l'and,ccimcnlo,
devcr de não deix:u' (UC' opOC ~I pu )IJco o Impcrioso
zoavcl e fecundo :~mpall'o ~~ iln[lqlllJem, á falta de ra-

. .' " "I an( es m'ISS'IS' de '1'quenlllltas geraç(ies cncravara . 1"'" ,capl aIs.
bcrba;s coystl'uçõese obras d~ ll~/Il~, SO o por meIO de so-

ConSIderando que a inl '.. ! I ' •
misler não ipode seI' ain'da ?I' ençao (O (,overno em lal
Icram de improviso il'lbito dl;pe.nsr(~a, P~)J'qucnão se aJ-
de um povo nascido e 'cduc';' (e .J1Ho ~ncI:! e passividadc
dcgradação (lllC el"\ '0 ,do soh o Influxo. da suprema, ,- eSCI"lVO • IJegio, quc era _ o ll"Ono' . , ,'e (O supremo privi-

Considcrando pOr c~elll 1 '
a cida(lc dc Our~-Prelo . (l i~lo,, e ~~ara ~plJcação, quc
mcnlc, a indusiria do fun~!e Cfplol a h,oJc.. cxclusiva-
~. dcprimcnlc, quando não S/I~ll1a l~mo publl~O, prccária
Ja Icvc quando Vila-Rica . blcslllcn.le mclO, mas fim,
sc viol~ntava, não C'0ITOI;111h S?j o l..ehl'llll~n colonial que,

" ( lOcas ( c gl aJlIIc desenvol_

15 -

ufo cconomico c f1orescimcnlo induslrial, quc de-
r uascer á luz clara c firmc c ao calor vivificantc
instituições democralicas;
Considerando que não simplesmcntc por suas tradi-
gl riosas que a constiluem cm pagina brilhante da

os~ bistól'ia, que estarú, pcrencmente, aberla neslas
. 'Slm,IS scrrallias, onde as patriolicas aguias da auda-
I como Tiradentcs, l;onzaga, Claudio ~Ianoel da Costa
oulros, sonhando junto á figura viva c efetiva do des-
!islllo a miragem fl~itiva da liberdade, dcferiram o
<'jue os levou á morte, mas, por seus elementos natu-
de I'iqlleza, conhecidos e já experimenlados, merece

L vc serchamal!a :lO convivio da prodllçiio nacional,
• 'autando'se-Ihe o estigma de méra c esleril consUllli-
I'i.l, na ordem economica;
Considerando quc ao seu clima salubelTimo quc lem

'oicamenlc resistido á incuria dos homcns e quc tende
llclhorar ainda com as obras quasi concluidas de es-

010 c canalização das ahun<lantes c magnificas aguas
! ' a jorros descem de todas as quehl':ldas das rochas,
'unla-sc um sólo apro,priado á cul!ura dc riquissimos gc-
n tos dc exportação, jú ten tada por exito, como a do
!á, da vinha e de todas as mais saborosas fmclas cu-
Q~)ea , o que tudo rpóde torná-la dentro dc brevc tem-
@, além de região - agricola e industrial, mansão de
l'Iouso c rcparação dc forças para os que sc opulcn tam
l dignificam-sc em lutas mais úspcras sob atmosféras
lCrvadoras,

Considerando que corre ao Estado o dever, mesmo
lO interesse scu, dc preparar no respectivo lcrritorio
nas alraenles .para visitantes ilustres, ou abastados,

[ue colaboram cficazmentc no dcsenvolvimcnlo tias Ila-
a"cns qlJC procuram;

,Considerando, finalmcnle, que a uma cidade nas con-
içôes descritas cumpJ'C dar vida prlrpria para quc
assiveis contingéncias as não aniquilem a golpc com
'I'da de ca.pitais enormcs que convém resguardar:

'Hesolvc que fique garanlido o juro de (j "I" sobrc o
. 'ílollital dc 1, UOO:000$000 á cmprcsa quc sc formar na
idade de Ouro.Prelo, para prc.paração do chú e vinhos
~ ltunlis, sob a denominaçiio ele Empresa Industrial Agri-
'( h de Vila-Hica - deslinada ú monlagem dc usinas
, nlrais e suhvcnçües, como fór deleTlninado no respe-
'tivo conlrato, aos agricul!orcs, que se 'proponham a

'15 culturas ou ou Iras vantajosas, bcm como as dc fru-
reputadas finas c de provcitosa cxportação.
O Govêl'no cclchraI'Úconlrato unicamcnte com ca-

.lislas ou industriais rcsidenles na cidade ou munici-
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JOSE' CESAIlÍO DE FAHlA AI.\'I.M.
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1fi - DE 28 nE JANEIRO DE 1890E

, d S Joio Del-Heil. .' do nneleo colonial e , '.
li'l 'l"e o terrlto~ 10 f' nesla ,<lc Tiru<lenles, iHlne pcr-lU; )llrtc cOlllpre,cndltla na I:g Rei

d 1. ,lu ci<lade de S, JOllO Del-
11 l)l o 1'1 G ' t.

r 't do de l\Iinas- cralS, 0-O doutor G~vel'na?or do "sl~e representou cm da!a
I Ô em consllleraça? o quel Icleo colonial dc S;
7 do corrente o dll"etor (O III a circunstancia de

Dcl-Hei, ~ alendendo't .qJI~ em terrilorio compre~
• r-'c u rcfel'ldo I~ucleo SI ~I.l João Del.Hei e S. ,Jose
.'vo- das frcgu~sI:lS d~, t' -)ara dificultar os atos
't'ira(lenles, mUIto cont).].? 1Cc~loni't1 como sejam seu
-)(1-1 COJllUll1 da populaç,ao 'I 'I' .dos nascimcntos

j, ". 1 o rC"lslro CIV. , 1'_111' pollcJall1en o, OI I ~o de ceremonllts re 1-
' I 'I . e a ce e lI'aç.l d 'liI en los e o li os . ' f' ue 'perlenccn o, pU!
I , resolve detcrn~lI1a!, que liludidas frcgucsias, (j
. O afeitos, á )ll'lmelra ~t:'i"lté cntão com1Jreen

611'ilorio do mencIOnado nuc eo, '
I na segunda, '. "

I ' - 110 tls respectl vas camal as_Dê-se con ICCIll1CI •

I) t 28 de J"lIlciro de 1890,Ouro- I"e o, '

JOSE' CESAHIO IlE FAHlA AI.VI.M,

'O N' 16 1)1' 6 1)1' FEVEIIEIHODE 1890DECHEl . -. .

. í\o <lo Curatingu e eleva á calego~la d.
o 1l111uidpIO de S. Jo h d Hosario de Enlrc-fo)hll~. . -I.t de N, Sen ora ofI" gtlt~sln os UIS ri os

e de Santo-Antonio tio lIIonlluassú ' .. ' .,

dE t. do dc l\hnas-GcI aIs.O doulor t,ovcrnador o .s.. , , ,
SUjle1'ficie do :mUI1lCIPIO- ' I . ndo quc 'I enorme t I 'Id.(ln, J( el ~ 'f.' _ It, do o hom andamcn o (a , .lanhuassu tem dI ICU .1

'nistraçãu pública; _ I S Jo'io do Ca-
' I e 'IS Ilovoaçoes (e ,., IIonslderalH o (~U •. R' José-Pedro, Entre-Fo las

11'a, Verlllelho- \ elho.. 10 •• 14 18 23 e 32 leguas,
Cuielédistalll r~spec~lva.llleltlL~~1 s6dc 'do rnunici:pi.o e,
I' j)essilllos canllnllos, d.L a, .. 11 as quatro ullllllas. 7 14 16 e 18 leguas SCjJaI,1I,ti) l1a~ ' , , "~.

I I I"lIllCll'a Po\o,lçao. CO'U lrecndid:1 pelas fre-
Considcrando que Sa ~Ol~ IOI;i(~ do Hio .Jost,-Pedro
"ias do Caratinga, :111,0- n .', 'I llualent:l mil qui-' . . IICl"flCIC supeIIOI" . IlJieté 11'11Iuma su I 'io supcTior a VIn emctros qnadrados e unw popu aç,
a.1mas; I MM9

DECRETO N, 14 - DE 24 DE JANEIHo DE 1890

Delel'Jnina '1lIe filllle sobresludo o enlJl]l"j'"enl0 ,lo al'lij{o -I.n, ]la-
rágrafo 19, n, Il, da lei n, :1,569, de 1888, sôi,,", l'onee"silo
de HU.\jJjO a lu\',r<'luofPs pura ('Usas de colonos.

pio de Ouro-Prelo, que 'provem possuir nessa zona lerra
ou propl'iedades de valol', devendo, lambem, um lerço,
pelo menos, do capital garantido ser subscrito por ha-
bitanles da Capital e a ela ligados ]lor inleresses ou obri.gações públicas,

Comunique-se,

Pa!acio do Govêrno, em Ouro-Prelo, 23 de j<lneirode 1890,

Pala cio, em Ouro.Prelo, 24 de janeiro de 1890.

JOSE' r.ESARIO I1E FAlHA AI.VIM.

O douror Govel'nador do Eslado de .'Ilinas-Gerais;
Considerando que, suprimida a inspetoria geral de

imigração, pelo fato da inlelTllIpção da corrente imi-
gralól'ia <])ara êste Estado, e defeituosa organização do
,respectivo serviço, nenhuma razão de ser tem alualmen_
te os auxilios decI'etados pela lei n, 3.569, de 1888, ar!.
4,°, 'l)arílgr'afo 19, n, lI, para construção de casas des-
tinadas a alojamento de familias de colonos;

Considerando que a efetividade dêsses auxilios fi-
cou dependentc de serem tais casas edificadas de con.
formidade com os planos organizados pela referida ins_
petol'ia, o que j:ímais teve lugar;

Considerando que a auslincia de un-ifo/'lnidade na
construção das I'eferi das casas, a 'preço de 100$000 cada
uma, cm regiões nem scmpre as mais adequadas para o
seniço da lavoura, póde torná-Ias desaproveitadas pela
dcficiência de acomodações fi l'l1t1l dI: obscnancia dos
preceitos de lligiene, uma vez que á sua edificação não
presidiram I1'em ,planos,llem direção de profissionaiscompetentes;

Resolve detenninar que fique sobl'estado o cumpri-
mento daquela dis,posição legislativa, alé que sôbrc tão
imporlante assunto, que tanlo inleressa o futuro pros-
peramenlo deste Estado, sejam tomadas medidas acerta.
das e conducentes ao fim do POvoamenlo do solo c re_
gulaI' sistema de cultivo das suas diversas e dilatadaszonas.
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, 'Considerando que a I' -

CI3I dessas fre"ueshs '( ,P o~Uçao agricol1 e Com
{,~r,me Ul!1 mUI~icj'pio ~~))~ J~~j~~ qU,e s~ficientc P;U'a q~'"t os ,filas, de um mod ,'11 1)) oP:w, e aumenh I
so o c as iJlligl'açiies dcI o rI~pl( o, r1cndo á uhcnhd~ f

C ' lU JJtanles do 1 ,(, . ,onslrlcrando quc é, " . s uga/'cs viziuho.;
:~!l,/~1 frcgucsi,l do CHl'alin~~ns~~eraveI a sUperficie ri
oUd,S ,d? comprimcnto c 1(j0d' \ Isto como tem ela 30 I,
P?11CI[~lS dc Entl'c-Folhas e',largul'a, e que os disfl"it
su cstao nas condições (./ c S,lJllo-Anlonio do ~hnhu'lo

(' " ,e sercm elev'l / . " s,0nsHlerllndo (Il ' ' (Os a fre"uesh'
SU'j i le o '11"''11'11 d C o ., ,',' '. m'j)ol'laneia comercial e" ,o ,a,ralinga, já peh
S/çao e popuhçã ~ ' agnCola, já peh .
do Jl?vo ,mun;ciI~~)~ o tlalura1Jucnle indicado ~)a~~\J~fc'

Consulerando (Ue '
~~~~e~~I~lé:I,I)J'O~'irICi:~1 d:,::I~ 1;~e~~UI~,j,í

l
foi ~olicilada ria

,1\ el:~,ls rllscussües; , en( o SIdo a.1))'o\'ada
ConSiderando que 'I ,- '.

f,u~ldada cm intel'esse : I~,~Ocl'laçao dcsta vila n"" '
Illlcas atcntatórias' 'dê~~~b//I~~' ma,s em convcniênci~~ I;Oo~

Con" I esmo Inlel'csse'• ,~ Sl( e/'[lndo (lU" , " ,
ucnclU, cadei' . e os predJOs IHII'a o' ,
I'am ofcrecido':; a~scG~[~~r~~I:a instrução p/~~~;~I"i~~:1j~lt~~=

Decl'eta; ,

Art 1 o I"(' " ' ' , 'ICa criado o
.aI dtlllga, cuja séde se" nlUnicipio de S J'

nome. ' la a da f/'C"uesi'l ',' oao do
o '. (O mesmoA'rt ') o F'

'd' ',-' 'lcam ele\'ado '
o,s IsII'/tos polichis I T S a categoria de fl'e '
r.Jltrc.Folhas e dc' , (e l Ossa Senhora do R ,~Iesla
mesmo' 1" SantO-Antonio I 'I OSdllO de' s ImItes do (O II anhuassÍl
melllhl'ados d' ;, s, atuais distritos ' 'I: ,', com os

\ ,a I eguesla do C'lI'ali po IClals, des-
li'!. 3, o O nov ' ,', nga,

Ú'eguesias da séde o munlClplO SC comPorá '
,~e Sauto-Antonio d~ ítls d,ua,s no\'amente c'/ia~I,~~n (dl:,~

cnnelho e f\' o .0sc'Pedro S l' • . .lS
. j Ossa Senhol'a d'l C .' .' 'rancisco do

, ,Art, 4,0 O no\, ' ,', oncClçao do CUieté,
}l~S!lça criados por? ,mU!lICljJlO tel'à lodos os ofi "
su, enquanlo não fô ,el: }Icando anéxo ao do :\1clfs .de

A ! I CIlado o IUtJ'lI' cl " • an IU,IS-
. I': 5, o Ficam J'eVO<1d' ' e JUIZ municipal,
contrarIo oa as todas as d' ,

, . ISPOSlções eJU
Palacio dode 1890.
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)BURETO N. 17 - DE 11 DE FEVEREIRO DE 1890

!J~lIllllla Ú jwrillll'tro da l'idllde de Juiz de Fóra

11', vice-Governador do Eslado de Minas-Gemis,
ta do que Ihc rcpresenlou o conselho de lnlenden_

municipio de Juiz de Fóra, emdala de li do cor-
'1 mês, resolve delerminaI' que o perimetro da área

rc pt'cliva cidade lenha a seguinte delimitação, a sa-

cIo {'sle, a começar da pontc da eslrada de ferro
J' ffca mais proxima ao maladouro,

Desse ponlo, por Ullla linha quchrada, que passa por
,'Jnd do espigão .proximo da referida ponte; daí, por

I outra linha, por cima dos mol'l'OS que vertem para
h' 'aras dos eidadãos Ignacio Gama, conselheiro João
i o '\10n des, Frederico Daibert, dI', Fl'3ncisco Alves

II Iido e ?l1:lIloel Bonorio de Campos,
J PIo norlc, a comcçar do morro vertenlc da fazcnda

( i I(ldão ,Ianoel Honorio de Campos, por uma linha
U 'brllda, acompanhando as sinuosidades do mésmo mOI'-

r 'Iti:\ primcira ponle na estrada de macadam, proxi-
1 :'1. fazenda da Tapera; e daí, pelo riheil'ão, alé o

ri) Pand!Juna, c por êstc ao ponlo fronleiro do morro
(11 fiça pouco além da fahl'ica de cerveja de José Weiss,

I iO oéste, a começar por uma linha quebrada do ul-
1110 ponto ao aHo dos morros que vel'lcm panl a colo-

.1, cha('ara de Antonio Pinlo, e passa na pl'imeira pre-
CI' a. ua da companhia de lécidos, e daí ao aHo do

.ti 1'1'0 do Eslado, e pelo aHo deste ao primeiro cOlTego
I '}>lIssa á(!UCnl da chacal'a de Adriano l\leznser, c por

tI, cor rego alé ao morro além da chacara do cidadão
r. Las Casas.
P 'lo sul, a começar do referido mOITO, POI' uma li-

1 11 sinuosa, II':1Ilspondo os mOlTos verlentes, ás I'uas de
.• ateus e Capim, até ao morro que fica pouco além

'hacal'a do Lamaçal, ficando csla c a que foi de Hen-
J'iqllc ,'avicr denlro do perimetro da cidade, c conli-
D: 1 n lo )lor aguas verlcnles alé ao cOlTcgo da Saude,
])OUCO além da fabrica de Fl'izz & Irmão, e daí, pelo
'io P lrai!Juna, alé á ponle da eslrada de ferro, ponto

partida desla inscrição,
C munique-se.

P'dacio, cm Ouro-Prcto, 11 de fevereiro de 1890.

Jolio Pinheiro da Silva, 1,o vice-Governador em
exercicio.
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,"ula dc tílulo é inll'~ns:• 'I 4 ° A ccrtidão dc malt 11~'lr:1scmprc quc CSIIVCI",I" d lar quca I, ,ri ,; para o eon u , " ,

In s rviço, . _ ondulorcs ou cocheu os,
' • -I r) •• Os distinln'os ~os I~' s dcvcrão scr dcelara-,.., . " 'I I IJarllcu .11e,. . (I.. 'l!u"uc. OI I' °

' •. 'TO ~'" t ar .•. , _
~1( lilulo dc quc Ira a o, :os vcículos dc cOIHluça~
• 'I 6" Os calTos ou OIU~I, . com cxccç.ão dos cm-
"J., UCI' dc coc lC!r.l, _ Ic luxo c apa-

IIC1' ele praça" (~las destinados a funç~,cs t'\I'es . serão lo-
• de !I

l

,Jalro, ~do~' mcnsaln~cnlc a par I~~~í~'ei~: 'pinlados
I lo c os ~h(II~S com algal'lsmos I?e~ns ~~silll lambcm nonUllle) ,I. slcrior das caIX,I. , , ..
• I, rlc {'xlcrna e po. _ cr
n~I:'o das Janlcl'nas, '1(IUCr veículo de condu,çao, (~~a,

\ 'I 7" Todo C qU,1 'I ,'''ado a Imzcl, cm ,
1úbJ Ic'o: !I1;CI' pal:\i~ula~:;I'~I~;~:~ ~ ):ll;ÚC, salvo naquclas deI I rn 'IS accsas ( ,

'JIl, ali e " _ stinados a mais
luar "::1'08" Os veículos d~ con,d~lçl:\~lo~c'na ~ccrclarí .da

AI. ' "'IS dcvcrao sei o, 'I cxlcrna, a nu-li. qualro pes,so'I" o II'nzcrem, na Pat, c :' ,.1

0

vcÍCu-
" obl'l"a( os" " (j •• no II1ICIIOI u , .(lO]~('I,!~'CI' qu~ Imla o nrlIgo, I, ,; pOdcrão scr adm!ll-

1r.lt'1 'I~.~O,e fOl'lÇãO além dn qU.l,1 n,~o I )Jclo abuso scm o
1 dI' SI,I.) ,.', "ciros, O respons~vc
os llIalS y'~s~" •.. sua falia, o cochelro.;- qucr dc pnlça
',' 'e\e~OI l) ~ ,~,~:ld~o vcículo ~c CO~~h~~,:,~••I'O, puxado po~

: ~ ' '"iu"ucl dcvc SCI', alem ,( c' s'i"'os c cmbl'dadosIU~I' .c,~ 'o "adcstrados, mansos ,..
nlllIaIS bem , nsil'\I'pcla
,'( 1I\'clliclll110'm~!~\~~ e qualqucr vcíc.u,I?I(~I~ ~::~ss'o ;las cn-

Arl, , , 'otc curto do anUlI,1 ,
'iria le, o fara a II I vcículo
Tuzilhada1st d:~C~~I;~~I;l cochciro ou C.?I~(~I~~I~I(l~e1ll, scm

Arl., I' ou dcsam)Jm,\1 , _ !'SP'I-I
"L dormil' lia bo ea", s' 0nimais parn nao (I. .

(I A le VlftlC O. lt

' n fiá-I(~():~t'.~~~~()~Il~~não'" scjam ela:r~~!~n(f~'~;I;al!lUel'. veÍ-
lITNl1, ( t')' O I)OSSa"cÍl'o quc se s tos csl'lbelecldos,'" 'I ••,. '" a"amcn . ,. AI
(,lIlo rlc 'pr;ça, é ohl;ig~~?Cl~I~~ ~~; "dos animais penlcr c cI '(' 1)01' cflusa (O t
. 1\ vo s I ou cm par c, " I) 'lOS paga-
I 'ifl~CIll el~~1lo" assim scrú tamb~m Obl'l:"~II(l(lo "10;' culpa'"1'1 ,1 .,... • '] "Jusle qu" .

ios '11'1' flJl'llla da lablc a OI;It;IO;' cie,' ocasião a 1l1Con-111('11o'.' lirfl a vontade (o. COJ~, "
li;), ( (OI , inJlo c anImaiS, . I no veIculo de
nicl1,les tl}O Q~lalqucr objél~ eSI~luec~~c~a pclo respccti-Ali, , ' 'I ',sccrclana (a po1 I s{'ra ICV.ll o " I' '. _
li" le ", lcnlro dc 24 101 a,s. I sta provldencl~,) ('ol'hclI O, ( cumpl'llllento (c. • , do CI'I-
O que demorar 05 I"',' incolTcJ'Ú nas )Jcnns' I' dc t (I,IS,

)I' 'spaço maIO " nrt, 260),
I o I{) furto (cod, Cllm, ,

-
Regula o servi~'o de v{'lculos nesla CaJlital

DECHETO N. 18 - VE 15 DE FEVEHEJIlODE 1890

DECRETO N, 19 - DE 18 VE FEVEHEIHO /)E 1890

Manda alJexur á freguesia da cidade da Campanha u fazenda dellO_
lIlinad"l - Bôa'Vista, trallsfel"Jda da do Cambllf!lIira

O dI'. vice-Govel'l1ador do ESlado dc Minas-Gerai.s,
atcn dendo ao que lhe rcquereu o dI'. l~lcxundre Stocylel'
Pinto dc Menczes, par si c por d, .l\f.arin Elvira Stocklcl',
dc Menczes, como IH'OPl'ietário.s du fnzendu dcnomin:lda
-Dôa-Vista, sita nu frcgucsin do CmnhuqUira, municí.
pio dc Trê.s-Coraçõcs do HioVcl'dc, rcsolvc delcl'lllinar
quc fique a nludida fazendn de.smcmbraua daqucla fre-
guesia e município e anexuda á fregucsia da cidade da
Camj)anha, lllunicípio do me.sIlIO 1I0me,

Comunique_sc.

Palácio, em OUI'O-Prcto, 15 dc fCVCI'CÍl'o de 1890.

Jo,\O P!NHEIHO IlA SII.\'A

o dI', GOvcrnadol' do Estado dc Min'as-Gcrais, tcndo
em vísta a IH'Oposta do consclho de in tClldência do 11111-
nicipio da Cal)ital, dalada de 11 do COlTcntc mês, resol.
vc dctcrminal' que Se observc o scguintc regulamenlo, 01'-
ganizado em 26 dc outubro .do ano pnssado, para o SCI'-viço de vcícu,los:

REGULAMENTO
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AI'!. 1.0 Ncnhum cocheiro será ndmitido ao seniço
dc carros, carrungcm ou qualquer outro vcículo dc Con-
dução, sem que se achc dcvidamcnte matl'iculado na "e-
partição da POliCia; compl'cendem_sc neste nÚlllero oscarrocciros,

Ar!. 2.° Haverá na secretaJ'Ía da polícia um líno
Pat'a as malrículas dc que trata o artigo 1." com a leda-
ração do nome, idade, nntul'alidade, estado, rcsidência c
condição do matriculado, hcm corno sc é ou não n pri-
mcira vcz qUe vai servil' de cochciro ou coudutor dc
vCícU,lo, o númcI'o dêstc, o nomc e oumero da casa do
dono, caso n:lO scja do próprio çontdutol'.

Ar!, 3.° Para Scr matriculado, de\'c o condutor do
vcículo apresentar documento dc perícia c idoneidade li
juizo dc llIna CO/J1issãonomcnda pelo chcfc dc Polícia,
além da rcspcctiva liccnça da c:l/J1ara municipal,
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z de gê-durar a escassc' . )io enquanto .' ostura:
naqucle n"I~I,IlI:1~c ~bsel've a segu;nt;iOo'o sôbrc cada
& alilllentFI~lOs~;'hdO o imposto ~Ic,_ c'lda cabcça deA'1. 1.0 Jca , I ')$000 SO)l e , ,'I Ic ban la, e, '"

.'lo qm os I 't do do mUIllCJI?IO, 1 'o' e será pagoo gordo cXPO!, a lo YÍ"oram des( e j.l
.' 'J" Este lI11pOS. , '" , "

\1 I. -, 'de lais gencl o~, ,_ em contrallO,vende.dol s dlSPOS1ÇOCS ,'Al
't 3 o Revogam-sc a I d l\linas-Ger::us, cm' , I EsI'llo c

alácio do Govê;~~oci~'~ d~ Í890,
O,-Frelo 20 dc fc ' J _ PINHEIRO DA SILVA

.00\0

I'EVEHEIRODE 189021 - DE 26 DE
DECRETO N, , e eleva esta f,"egllesia á' Santa-Rita de Cas~la

' o 1II11nicipIOde, categoria de VIla 'Gcrais

E tado dc l\llllas- • i'vice-Govcrnado)' do ~~é;'c O decrelo n, 7, ( e
O dI', " Idade quc lhe ~~ 1" c tcndo cm ,vlst?

. udo da faclI 1889 'li'!. 2, ~ " sl'as de SanLI
lbro dc , ' d'ls fl'e"uc,. 'lI(e noven ,- , dos habitante~ ," s' to da ForqUl lU," 'c »'csenlaçoes I co FS)lll'lto- ,1I1' ,,', AtclTa( o..... _.

I' de CaSSl.l, "f' , I C ssh do mu-
la .. quais se v.e,r~,lc~ia de Sanla Hi_at( e a~~; 'de 7,000

1," Quc na f Ie"'~~~'n U1na pO)lul,açao d~~~lvimcnlo no
]lio de Past~s"v'l exlraordinál'lO tesclmente na cria-

li ' s, já se o JS~I,' e industria, no ave conta os ne-
sl)eclivo COITI..C1CIO "ado vacum, pelo q~ee vila'

c expol'taçao de I~'lra "OZHI' dos forol,s I 1')0 (iuilome-
':11')'0' elemcntos : <1"0Atel'l'ado c IS aS. - ta I'J'I'I de
' j' "ueSI'l . 30 <I an _, ,')" Que are" ,-' 'd 1~'II"JiZO e c,~, , SI, two o " ,S

Ie S, e )US , t (Ia l~orqUllha,. "I S'ln o ,
li 'i'!, ) fl'e"uesia <lo EspIl'l ?-ip' ia de Sacramento,8, Quc a 'I';' tros do mUlllC

( nelo 96 sCfUllolRfta de Cassia;. dos habitantes
o' 'I 24 <Ie an a- 'd 'os intcrcsses, I C'lssia,a, I ., consuitan o ,I, d Sanla-Rlta (e " I

Hcso \ c! I d criar a Vila e .' d s fre"ucsIas (e
a. local),( l! e, 'I compor-se-a, !I. S lo da FOI'.

• clnl a qua I Espu'llo-, an 2 •11 foro C', a Aterrlll o e '" d P'ISSOS, a .
alt'I-Hila de ass<ll., aI. do municlplo ' le S'a'(:I'amento,
.I bra a, , 3 o <lo (e • , . ,IUbu, desmem ';- I PanJizo e a ': . respectivos
( e S, Schasll,lo ~~nstalada depOiS que, o~ do Estado

" vila scra I ", ao <IOlllIllIO
A no\.l e transfiram, d ~IIIlUra e csco-H'lI1tes ofere,çam , .. cadêia, casa c c, ,
Tédios prcclsos, P'!;,f'l )al'a ambos os sexos, , ,

~lc inslrução pl'lma , I , 'do de !\linus-Gerais, em
' ' . G..ovêl'llo do Esla (

PalaclO d? I fevereiro <Ie 18.JO,
o-Prelo, 2(j ( e JoÃo PINHEIRO DA SILVA

-
RESOLUÇi\O N, 20 - DE 20 DE FEVERElIlo DE 1890
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Ar!, 15, Todo o condutor ou COClleiro de qualquer.
veículo é obrigado a trat;l1' com atcnção e lll'banidadc os
passageiros, scndo-lhcs eXj)I'Cssamcntc prOI!Jido PI"Ofcrir
palavras obscênas ou fazcr gestos indecentcs, tanto na.'
praças, ondc se acharcm Postados, como em scrviço,

Ar!, 16, E' prollJido aos condutores dc carroças
carros, quc não trouxerem guias, andcrcm montados nos
varões ou den!L"o dos mesmos, e subir pelos passeios, sal
vo caso de indeclinável e momentânea neccssidade,

Ar!, 17, E' expressamente Proi'bido a todo o condu_
tor dc veículo, de qualquer naturcza ou qualidade qu.
seja, maltratar os animais com castigoS exagerados,

Ar!. 18, Os condutores de VeíctIlos são responsáveis
pelos danos qUe com seus trens causarem a outrem pelaforma prescrita em lei,

Ar!, 19, Assim tambem são os cocheiros e con du-
tores de veículos responsável por qualquer dano que, por
dcsmazê_l

o
, incuria ou impericia, causarem aos animais

ou trens nas casas cm que se acharem alugados,
Art, 20, Todo o IJroprietário ,de est:lbelecimento de

aluguel de veículos, e que os tenha de praça, será o!Jrig;l_
do á escrituração, da qual conste a numeração de seus
veículos e o nome dos cocheiros, baleeiros e condutores
dos mesmos; bem como a participar á polícia, dentro dc
24 1lOras, qual aquele qUe tenha despedido, .pera lhe ser
cassado o título expedido pela SeScretaria da PO.Jícia,

Ar!. 21, Fica designado o lal'go da BaITa par"a o en-
sino dos animais destinados á condução de séges ou
quaisquer outI'os veículos de condução, c bem assim a
aj)I'cndizagem e exâme dos respectivos cocheiros ou Con-dutores,

Ar!. 22, A infração dos presentes artigoS será Puni-
da com a multa de 10$000 e 2 dias de cadêia,

Palácio do Govêrnodo Estado de Minas-Gerais, ClIIOuro-Prelo, 18 de revel'eiro de 1890,

JOÃo PINHElHO DA SILVA

C"êa o illlpost,o de 2$000 sôhre cada 15 quilos de bllllha e 5$000 sô-
bre cada cabeça de porco gordo exportado do municl'Jlio do Sa-CranH'llto,

en
'Juanto durar (\ excassez dos gênl'ros alimenticios,

O doutor vice-Governador do Estado de Minas-Gera_
is, atcndendo á representação do conselho de intendên_
cia do município do Sacramento, de 4 do corrente, re-
solve, sôbre 'Proposta do mcsmo conselllO, determinar
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IlE. l\lAHÇO DE 18!IO- DE 4

de 11i{lotéeas d••
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M \/1('0 DE 18902!i - DE 4 DE , .'

contérll outros UIC-

I)(;('HETO N. 24
L' " , gerul"ia! d'e rcglstlO. lUl1'ur de ,ofl(, PiraciC'uha

{lI'i\'1I1I\'o o "eollllu-ca de 1\" 'Is-Gerais,
E t do de 1111,. r-

o 'n'ulor do ~s a . " aI e de ór aos() dr. vice-C,ovel ',:- do juiz mun.lcIP. IU"ar ded jlresenlaç,1Q I pnva!Jvo o "I Pi
Itl visla . a rfl lira resolve ~orn~l" s na comarca (O _lo tlll"fllO da "~'o "~l'al de lupoleca
fieial (lo regls I " " " Ouro

. I, I 1\1"I1'ls-Gel .\1S,r[H'lea lU , d Eslado l e I,
d GovêJ'no o .•I'alúeio o , de 1890.

Preto, 4 d,~ IIHU'ÇO JoÃo PINlIEJIIO DA SlI.vA

. t ndênCÍa OU•. \yIÇO .da 111e ,. ara. ',os pura cadeIa,. ' í 'uçiío primal'lu pJ)r ;llins p! e,cls escolas de IIlS I
munIcipal e ' .

' I)!ara G IS elll)I)os
' sexos. I te Minus- el'a"- I Esla( o (< "I Govêrno (O

l'alaclO 1
l
:: de março de 1890, IlA SILVAur()-PI"I~lo, ' ) _ PINJlEInO

,OAO

DECHETO N.

. . cuteJ.{oriu de ~jdade e.'1' de PnlulIt"H {! l~, de estati,s1H.'a •
'I",,, " \I .1 d" as , de Minas-GeraIs,

'la(lor do bslado. I 'lo de alender,'ce.Govell, " no JI1 UI .
O dI'. ~ I lidade pública, e T lade de comu~lca-

ulendendn a lon:~( lerritúrio e a. f~c! J((Íe Pa,lmira, LlIlla-
'i 'onligiiida( el l 't nles do mU~lclplO." h'wças, resolve,
'.c

lO
entre os ha li a e suas c/l"CUnVIZlIl

t
'n 7 de 20 deç~ I e l3'lrbacena, '.~ 1" do decre o .nUaI' e "'l'J o arl. 2,0 ~ '

I 'n<lo em VIS '1889' ria de cidade,
nuvelflbl'O dc ',;, de Palmira á ca\~gOej.; transferida

1." EleVaI' a vII1,Ierminnr que pum a II s i inla-J)uUI"le,
'. 'ivil e ( e 'OIllUl"Ca (e • I' 18tH!(om fOI~ c 'I séde (Ia c ')'{ de julho ( e ,l

)/'O\'isol'lalllel~le 1~lleirn n, :L 702, dC
I
,~:)'J (Ie dezembro dlo

' ,1'1 leI 1Il, 85 (e ~,) . no (e('I"I:llln pe , I (Iecrclo n. • , 11'11"C'1o leI I'[" (la pe o '111" COI, ,c cJUSSl Ica.. 1 'Jnexo ames " ', .
• 10 lIcan( o , I ilarbacen.J, .

I lesmo ,11, IIJI'ada da (e ~, • (lo P'II'al!>u-'" lesmell, , I Dores , .
PaJllllld, ( . n fre"uesla ( e d S'ío-Domlll-

') " Transferir p):)lnlll'l""1 ~s fazendas I e.
o
's' seus ter-

-, .,. le a n ',' l'd S tocos '. I'na, IJIl.lnlclJ.ll.O (Velhas, compreep,~1 r de FranCISCo 1\ ,~.
gos, Vml?n,ls ~. " a de ']lrOpl'le a

1
(,e fre"uesia do Qlll-;'itúl'ios, IJI(:hS~Y; desmemhrados (,I '"

illlinnoda. ',I.V 'de Barbacena;lom!>o, IIlll/1lClPIO

-

d'Os !uga"es de Bcgundos 'Ofieiuis da seereJar!
Govérno

DECRETO N. 22 - DE L" DE MARço DE 1890

DECRETO N, 23 - DE L" DE MARÇODE 1890

Suprime um

O dI'. vice-Govel'l1ador do Estado de l\finas-Ger
sUprime o lugar que se acha vago de segundo oficialsecretaria do Govêrno,

Palácio do GOvêrno do Estado de Minas-Gerais,Ouro-Preto, L" de Illarço de 1890.

,loÃo PINHEIRO DA SILVA

Crê" o JUuniclpio de S, D'Olllingos do Prllla e

li categoria de vila

o dI'. vice-Governador rio Estado de ]\finas-Gerai
usando da faculdade que lhe confél'e o decreto n, 7,
20 de novembro de 1889, art. 2," ~ 1.", e aten den do q
na freguesia de S. Domingos do Prata, município
S, ilarbara, Com urna população aproxamada de 7,00
a,lrnas, já Se observa extl'aoNlinário desenvoliveIllenl
no seu cOIllércio e not.avel/IJen te na agricultura, pelo q
Possue elementos para gOZar dos fóros de vila e séde (
um novo município, e considerando:

L" Que a freguesia de S. Miguel do Piracicaba dist,
4 leguas da de S. Domingos do Prata e 6 da cidadeSanta-BarhUl'a;

2," Que a freguesia de Sant'Ana do A)fié distando
leguas da de S. Domingos do Prata, est{l a 11 da Itabira

,3.
0

Que a POVoação de Dionisio se acha situa(1:I n
leguas de S. Domingos do Prata, e a 13 de Itabíra;

4." Que a freguesia de Santo-Antonio da Vadg
cnA,legl"e, distando apenas duas leguas de Siio-Domingos doPrata, estú a 17 de Mariana.

Resolve, conSUltando os interêsses dos ha1Jitantt's
dessas localidades, criar o município de S, Domingos elo
p/'ata, sem fôro especial, composto da referida fregue.
sia, qUe fica sendo a séde, e elevada á categoria de l'ila,
da de S. Miguel do PÍ/'acicaha, SaSnf' Ana do A)fié, ,dn po
viação do Dionisio e freguesia de Santo Antonio dn VaI'.
gem-Alegre, desmemhI'adas a L, e 2," do município d
Santa-ilarbara, a 3.' e 4,' do da Itahira e a 5" do de Mariana.

A nova vj,]a será ínstalada depois qUe os /"espectivo,
habitantes ofereçam e transfiram ao dominio do Estad
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3.° Transfel"ir panl o mUnIclpio e cidade de Lima-
Duarle as fazendas de Vicenle CO/Têa e Filhos dos Gar.
cias, de Anlonio José de Almeida, que ficam ddsmembra-
da fl'eguesia de Rosario, município de Juiz de Fóra'

4." Transfel'ir do municipio rle Tiradentes para ~ de
nal"!Jacena a freguesia de Cm'andai.

Palúcio do Govêrno do Eslado de Minas-Gerais, em
Ouro-Prelo, 4 de março de 1890.

.JoÃo PINHEmo DA SILVA

DECRETO N, 26 - DE 26 DE MARÇODE 1890

C"êa o lIlunidpio de S. José do Chopotó e ele"a ('sta fr~gucsia á
calegOl'in de ,'i!a. com a dcnolllin<lç,io de _ Alto-Rio-Dôce.

O dr'. vice-GovernadO/o do Estado de ]\[inas-Gel'nis,
usando da faculdade que ,lhe confére o decreto n. 7, de
20 de novemhl'o de 1889, ar\. 2.° li 1.0, e atendendo _
q~1C na freguesia de S . .José do Chopotó, município de
Plran?a, com uma população aproximada de 7.000 al-
mas, Ja se o!Jse/'va grande desenvolvimenlo no seu co-
mél'cio e notavelmente na agl'Ícultura, pelo que Possue
elementos para gozai' dos fÔI'os de vila e de séde de um
novo município e consíderando:

. , 1:° Que. ~ f/'eguesi.a de S. C~elano do ChopOló, mu-
nlcllHo, do PII'anga, dlsla duas Icguas da de S . .José do
ChopOlo e 6 da cídade do Piranga;

2." Que a f~'e%l~esia. da Píedade da Bôa-Esperança,
do !11esmo munlClplO, distando apenas 4 léguas da de S.
Jose do Chopoló e eslá a 7 da referida cidade do Piranga;

3.° Que a freguesia de llnssa Senhora do Turvo mu-
nicípio do Pomha, disla de São .José do Chopoló :) I~guas
e li da cidade do Pomba; .

Resolve! consultando os inlerêsses do shabitanles
des~as ,localIdades, criar O municipio de S. José do Cho-
polo, sem fôro especíal, composto da referida fre"uesia
~e S, .José do Chopotó, que fica sendo a sé de e el~vada
a .calegoria de vil~l, com a denominação de _ AlIo-Rio-
Doce i d:~s fregueSias de S. Caelano do Chopoló, Piedade
da Boa-I;sparnaça, Nossa Senhora das Dôres do Turvo
deslllelllb/adas as Irêli pl'imeil'ns do municípío do Piran~
ga, e a qual'la do de Pomha,

,A nova Yila sel'Ú instalada depois que os respectivos
habll:!n!es oler'eçam e Iransfiram ao domínio do Eslado
os predlOs precisos para cadêia, paço da inlendência ou
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escolas de inslrução primária para

fiovêrno do Estado de l\Iinas-Gerais,
março de 1890.

JoÃo PINHEIIlO DA SILVA

2(j A - DE 8 MAHÇODE 1890

~II o 11I~"r ,Ie a"quÍ\'ist •• da inspetoria f(era! da instrução pú-
) 100 e cOlllete as alrihuições daquele cargo ao respectlvo
) -t(>iro

dI'. vice-Governadol' do Es.lado resolve s.uprimir
I I' de arquivisla da Secrelal'la da Inspetona .Gera,]
Ilslrução Púhlica, qu~ acaba de. vagar 'por fa!e~l~en~
cid:Jdão que exercw; tlelerlTunando ql~e as I espec

. funções fiquem f1nex;iHlas ús tio pOI'lell'o daq~.e~a
,. l- ria, o qual percehera POI' esse aumenl? ~e sen !~.o

porl:lncia lia gratificação tio iugar supnlllldo.

p. l'l('io do Govêrno do Eslado de Minas-Gerais,
Iru-Prelo, li dc março de 1890.

.JoÃo PINHEIRO DA SILVA

DECHETO ! '. '27 - DE H DE MARÇODE 1890

'ln'a que •• em!"r,'s.. induslria! (~e Vila-Rir •• está compreendida
I i. f'n\'no Iep;al de direitos, qu{'r st'lhre seus conl.ralos, quer em
-I"çiio 'li 'Iuaisquer objétos 'lue lhe venham deslmados.

O Ir, \'icl'-fio\'el'llador do Esl~d~ de lJ\[i.nas-.Gel'ais:
Considerando llue a última lei sohre o Ill/poslo re-
t menle decrelarla, a de n. 3.714, tle 13 de ago~to de

lU seu al'l. 9." ~li3." e 4.", reconhece e expressa. ,a
II~' nj('ncia de exoner:lr de quaisquer di,:eil?s os obJe-
. lIe se deslinam aos melhol'nmenlos publIcas da ca-

itl dêsle Estacio; \
C nsiderando que lia ordem dos aludi(~os melll.Ol'a-

'lI/os ncnhulll :Jvulta com elevada }a~guesa de. vls!as
(11 inspirou o alo dI' 23 ,de ja!lei~o ultllno, a CUJOS II~'
IIUo: p:llriúlicos deve-se a cl'laçao da El11pI'esa Indus-
U'ial de \'ila-Ric-n; A.

Considerando que deixar essa el11pr~sa exclUld.a dos
de iscnção consign~dos. nos I'e~endos lili sena d~.

tal' a Jll'o\'idência leglslaltva e fel'lr de frente o eSJlI-
prolecionisl~ _Illlll1!fe~tado I)(~los representantes de
\ '1 ciJ'cunscl'lçao IIllnelra;
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Considcrando quc a mcsma Elllprêsa sc distinguc d
quaisqucr outras, cspccialmcntc -pela sua origem quc nii
vciu dc iuiciativa particular estimulad':! pela pcrspccti
va dc lucros a aurcl'ir, mas puramcntc dc esponlant'ida
dc cívica do Govêl'no do Estado, quc assim te\'c cm vist,
dcscmpcnhar-se do gravc cncargo -dc provêr a manulcll
ção próspcra da antiga cidadc, cm ClUCtcm tido scu as
scnto o (;ovêl'llo da capitania da provincia c atualmcnt
do Estado;

Rcsolve, por todos esscs fundamentos, firmar a eI'
claraçt10 dc CJuc a Emprêsa Industrial dc Vila-Bica, esl'
comprccndida na iscnção ,lcgal dc dircitos, clucr sôbr
os seus contratos, qUCI' em rclação a quaisqucr ohjélo
que lhc vcnham dcstinados, Comuniquc-sc,

Pal,ício do Govêl'no, cm OUI'o-Prcto, 14 .ele maJ'ço1890,

.10.\0 PINlIEIlIO DA SII.VA

D ECH ETO N, 28 - DE 17 DE MAHÇODE 1890

Creao oficio pr'i"al!"o do r<'gislro gel'al de hipotécas da comllrCIl do
P.urnibul1'a'

o vicc-ÍJo\'cl"nador do Estado crêa o oficio privati-
vo do rcgistl'o geral elc hipotécas da COlllarca elo Parai-
huna c nomêia panl cxcrcê-Io o cidadão Avclino Lishôa,

Palúcio elo Govêmo cio Estado dc Minas-Gcrais,
dc março dc 18!JO,

.10,\0 PINIlEIlIO DA SILVA

DECHETO 1 T. 29 - Im 18 DE I\!AIlÇODE 18!lO

.\pl'o\'a os uI'ligos de postur.as confeccionados pelo conselho clt" ill-
1endClu'.i(1do 1l1uuicipio do Sueraluento, I'efcr'enfes á sCJ"\'id:io
clagua poUl\'el lJuqu.eln l'idude.

o di', viec-Govcrnador do Estado clc Minas-GcI'ais,
lcndo eIll vistn n 1)I'Oposta do consclho elc intcncl('nC'ia
do município do Sacramento, c usando ela alrihulção quc
lhc con férc o art. 2. -do dcc, n, 218, elc 25 dc fcvcrciro
ultimo, rcsolvc nprOV:JI' os scguintcs nrtigos elc posturas
l'onfcecionados pclo rcfcI'ido consclho, rcfercnles Ú scr-
vidão dagua potável, naclucla cidndc.

Ar!. 1.0 No rêgo dagua dc sCI'vidão pública dcstn ci-
dadc SCI":lO colocaelos rcgistros unifórmes cm os logare
quc cxpcdircm agua para scrvidão dos moradores.

- 2~-

rcgistl'os não poderão SCl' alterados
iql dc dar saida ú maior quantidade dagua,

,.' Aquclc ou aCjllClcs dos moradOJ'c~ quc alte-
r Llros para o fim de que fala .0 artigo an!cc~-

lllullados cm 30$000 c o elobro nas remCI-

Scr:lo colocadas pontcs s !brc o I'cferielo
outos neccssarios para o transitodc ca,rl'Os,
o' c:lrrciros na muIta de :10$000 sc, elclxan-

nridas pontcs, fizerem passar os C3I'I'OS por so-
.• , , estragando-o,

't, ~,u Bcvogam-sc as disposiçõcs cm conlral'io,

elo Govêrno, cm OUI'o-Prclo, 18 ele mHl'ço

.10,\0 PINIIEIlIO DA SII.VA.

30 - DE 22 DE l\IAIIÇODE 1890

r para a freguesia dc IPrados, município de Til'lldClllc;,.' fiS
ldn. denolJliJln<ins .Morcego, lnv.crllllda, Lourenço . I.l,nto,

la ('ulo c Hi1>cirii.o do Ervas, c as .l)crteJlCel~tes nos cl;du-
I O~ Ca •.los dc Sá Ladeira c JoaqullIl Calld,do du Silva

I 'lho

li ulor vicc-Governaelor elo Estado de Minas-G~-
I 'I).do l'IU vista as pctiçõcs dos. ?idadão~ Antolll~

. :\quino, Manoel Lopes da Silva, .1~ao Antun~~
,t (U 'ira, Antonio Boclrigucs dc Souza, Carlos dc Sa
'r' .Joaquim Canclicio da Silva Vcrmclho, usan,clo

il)Ui~'-o CJuc Ihc confcrc o parágrafo 1.°, arlIgo
'crclo n. 7, clc 20dc novcmbro dc 1888, rcsolvc:

Transfcrir as fazendas dcnomina-elas :\IOJ"ccgo,
L Lourenço Pinto, Canla Galo c Flihcir:io do
pl~ojJrieclaelcs cios cidadãos Anlon~'Ü Gomcs d.c

1'):l0 1\1; noel Lopcs da Silva, .Ioão AnlonlOcle C~I'C(I,ICI-
\(Illnio Hoclrigucs clc "Souza, siluadas nos dlsll'ltos
. c Barroso, llIunicipio dc BaJ'!)accna, para a frc

1 rados, IIlunicipio elc Tira(lcntcs,

Deslllembrar ela sédc do municipio dc. '~'il:a.
I 'll'a a freguesia clc Prados, do mesmo mUfllcll~JO,

:I. 11 las pcrtcncenlcs aos cidadãos Carlos Sá LadclI"a
(llilll Canelielo ela Silva VCI'lllClho,

Ouro-Prclo, 22 elc mar~~o de 1890,

.10,\0 I'INIIEIIIO DA SILVA,
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33 - DE 29 DE l\IARÇODE 1890

Instruçõcs a quc se refere o decreto acima

dI', vice-Governador do Eslado de Minas-Gerais,
e delerminar que as comissões e' mais funciona-

dI', vice-Governador do Estado de ;\finas-Gerais:
n 'idcrando o rigoroso de\'el' de se observar a
, "1' cconomia dos dinheiros púhlicos pal'a a rea-
dc todos os serviços da administração do Estado;
nsirlcrando que uma das secções do serviço de

111 lica, cl'cado ,por ato dc 21 de janciro do corrente
, n que se rl'fel'e ao conhecimento do sI o, tem ca-
I' Iransitório e se cxtinguirá em prazo limitado com
n 'lu !io dos respectivos trabalhos;
, n, idcl'ando que, colhidos os dados estatisticos con_

11 nlt's á POPlllaÇ:iO, rcduziI'-se-á gl'andelllente o sel'-
O (~1I' lhe fOI' cUITespondcnte;

.on "idcrando que, pela cxtinção de uma das sc-
's . pela redu~':io da outra, os t]'abalhos poderão ser
tiuuad{Js pela passagem de partc do pessoal para ser-
em repartiç:io já existente, sem a necessidade dn
[I dcspesa de se Cl'em' uma nova;
Considerando, pOI'ém, de ahsoluta c inadiavel neces_

: • 1\ adopção de providencias que ,habilitem a ml-
' i "tr IÇ:io li 1('1' base positiva para agir, no sentido de
1,'( , ilar os imensos recuros natul'ais que possuimos

tt'JT'1 IIheJTima e riquissima, providencias que cons-
'l m em Se aproximar o quanto <IJossivel do conheci-
'nt ('. alo e cientifico do sólo, da populaç:io e re-

I), O de ambos, o que sel':í o I'esllltado da creação do
I 'o da eslatistica;
Delihera incumbil' êste serviço a três comissões,
org,lIlizar:io o trahalho, em confol'midade das ins_

xpedidas lle.,ta [Jpla, e qUe lerão os venl:imen-
UI' ados na tahéla anexa e serão compostas: aI,',
I I resid:.'nle c "etc auxiliares engenheil'Os, um qui-
UIIl r1l'scnhisla,
2,' c :3,' de um presidente cada uma, três auxi.

, elos quais um sel"á o secret:JI'io, quatro Jscritu-
nos, três t'lIliss:lrios, um porteiro e um conlinuo,

OUI'O-P,'eto, 29 de março de 18!IO,

Jo,\O PINIIElHO DA SIL\'A.

f'l'" o d 'creto de 21 de janeiro último e dá instruções á,s
comissões de estatistica

:DECRETO N, 31-A - DE 26 DE MAllÇO Im 18!)Q

DECRETO N, 32 - DE 29 DE MARÇODE 18!!0

SUprj!ll~ ,o distrito de paz denominado _ ,POuca ~Iassa, _ lllll-
IlIClPIO,de Sanlo ~ntonio do Machado, e anéxa o respectivo
terntono lí !res:uesla de S, João Baptista do Donradinho, ,loUleSlJlO DHIDlciplO

'Transfere para a freguesia da cidade de Ubá a fazcnda dCllo_
minada - Diamante

Transfere Jlara a freguesia da Inhauma, fillInieilJio de
a fazenda denominada Saco

DECRETO N. 31 - DE 26 DE MARÇODE 1890

O doutol' vice-GovernadO!' do Estado de :'Ilinas-Ge
rais, usando da atribuição que lhe confere o ~ 1,0, art.
2,°, do dec, n, 7, de 20 de novembro de 1889, resoJv
transfel:iI' da séde do municipio de Sele-Lagõas para
fl'egue~Ia de lnhauma, do mesmo municipio, a fazend
denomll1ada - Saco, - propriedade do cidadão Anta
nio Francisco França, conforme requcreu êste cidadão,

Palacio, em Ouro.Preto, 26 de março de 1890,

JoÃo PINHEIHO DA SILVA,

O douto!, vice-Governador do Estado de l\Iinas-Ge
,"ais, usando da alribuiç:io que lhe confere o ~ 1,", ar1.
2,°, do dec, n, 7, de 20 de novemhro de 188!! resol\',
supl'irnir o distrito de paz denominaqo _ PO:lca Mas-
sa - ,perlencenleao municipio de Santo Antonio do :'lIa-
chado e criado pela lei n, 3,204, de 23 de selembro d
1~84; ficaud.o o ,'especlivo le'Titorio anexado á fregue-
s~a, d!l S, Joao Ba,plista do Douradinho, do mesmo mu-nlclplO,

Palacio, em Ouro-Preto, 26 de março de 1890.

JoÃo PINHEIIIO DA SILVA,

O doutor vice-Govel'llador do Estado de Minas-Ge-
rais, usando da atl'ibuição que lhe cOl1'fel"e o ~ 1,0, art,
2,°, do dec, li, 7, de 20 de novembl'O de 1889 resolve
lransferir d,a freguesia do Guarani, municipio ~Io Pom-
ba, para a CIdade de Ubá, a fazenda denominada _ Dia.
mante, de propl'iedade dos cidadãos Antonio Pereira Pon-
tes e l\lodesto Perei-ra Pontes,

Pala cio, em Ouro-Preto, 29 de março de 1890,

JoÃo PINHEIRO DA SILVA,



d'Üs encarregados do serviço de estatistica, neste Estado,
ohservem as seguintes instruções:

Arl. 1. U Os trahalhos da estatistica são divididos em
[rés classes e com:pl'een delJ1 :

I. Os dados que se referem ao territol"io;
I!. OS dados relativos ú população c scu estado po-

litico, intclcctual c morál;
111. Os dados que se refel"em ú agt'icultura, co-

mercio e inl!ustria;
AI.t. 2." Os trahalhos concerncntes ao territorio

compreendcm:
r. A divisão administrativa e judiciaria;
lI. A dclimitação do tcrritorio do Estado, dos mu-

nicipios e distritos, determinação de sua extcnsão e
posição, de suas condições climatológicas, da direção de
suas lIlnntanhas, rios c estradas;

IH. O cstudo das rochas, minerais, telTas c cultu-
ra, de sua composição e fertilidade;

IV. Determinação da altitude dos pontos mais im-
portantes;

V. Correção da carta geogrúfica do Estado.
Art. 3. o Os trabalhos concel'l1entes á população, seu

estado politico, intelectual c moral com,pl'cendcm:
I. O numcro de pcssoas existentes no Estado, divi-

dido em municipios e distritos, em relação ÚS l"açaS, na-
cionalidades, sexos, idades, cstado, domicilio, fogos ou
familias, religião, seu movimento interno c externo;

lI. O numero de cidadãos qualificados em cada dis-
trito de ,paz do mun ici:pio;
nI. A divida ativa e passiva do Eslado e dos IIIU-

niC'ipios;
IV. O numero, a natureza, o v~lor e a situação dos

imoveis do dominio do Estado e dos municipios;
V. A receita e despesa do Estado e municipios;
VI. O numero de empregados públicos e retribuidos

pelo Estado e .pelas municipalidades ou intendências
cOm especHicação de seus vencim0ntos; ,

VII. A fôrça públic3 e respecliva despesa;
VIII. O numero das escolas ,públicas e paI"ticulares,

numero de alunos e sua frequencia;
IX. O ,numero de escolas de instrução ,primúria,

destinadas a adultos;
X. O numero das escolas normais 'pam o professo-

rado e dos alunos;
.XI. O numero dos colegios, liceus, ginásios e

q~l:1~sque!, ~utros estab<:lecimentos de inslI-uçâo secun-
darIa, puhlIcos ou parlJculares, dos alunos que os fre-
quentam, divididos por sexos e idades;
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o 1ll1merO e sé de dos estabelecimentos de ins-
llpcrior, natureza do ensino e numero (Ie alunos;
. O numero das :pessôas de cada sexo encanc-
nsino ,primúrio, secundário c superior, com as

ri s distinções dc catcdráticos, substitutos, ad-
'pctid'Orcs e preparadorcs;

V. O numero, séde e denominações de to (las as
ll)l'S eien ti fil"as e li terá ri as, dos saci os efeti vos,
ndcntes e ,11Onorarios;
. O nUlTlero e a séde de todos os museus, [)'jblio-
aI (juiYos;
r. . "umero das sociedades de beneficencia, sua

7.a
11. das sociedades de SOCOITOS lTlutuos,

I 'l}ios l' sL'mellJ.antes;
:'\] 'l. N,lII1cro dos estabelecimentos de caridade,
" ti , hospicios, asilos, dos enfel"mos e dos asi-

I . . 'ull1l'ro de crimes penpelrados em ~ada ano,
IÍJI inos()s prl'SOS, (los prOl"essos instaurados, dos
'. (' n~lOpcnais, dos julgamentos criminais, das ab-
i .)'s e l"ondl'naçIies;
: • 1 'umcl"O das cadeias, dos detentos, causa da 'pri-
p 'nas impostas;
:, . 'umcI"o das concilia~-Iies efetuadas ou não,

iH'is julgadas nos diversos juizos de 1.' e 2. a

, "jas L' dl'nwis esclarecimenlos exigidos nü decreto
7.001, de 1878.

rt. 4. o Os trabalhos concernentes ú agricultura, á
(In, tria, e ao comércio, cOlll'preendelll:
l. A superficie de oada cspecie de cultura;
lf. A sementeira, em quantidadc e valor;
!IJ. Produçiío anual Jlor hectares;

O valor e custo dcssa produ~,iío, por distritos,
i ipios e Eslado;
:\1. Consull1o dos ,produtos do Estado, ,por distri.

, J )nnieipios, e pelo Estado;
,1. A viticultura c seus produtos;
[f. O numero de animais domésticos emprega-
II induslria e agricultura;'"1. O numero dos animais consumidos na ali-

n:ta 'ão, a quantidade de carne dos divcrsos animais
uJllida ~JOr habitanle em cada distrjto, municillio
l' stado;
:. As industrlas manufatureiras e de exportação;

As artes, oficios e seus produtos, em quanti-
o valor;
. ~'.-3 lssa
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XI, O comércio interior do Estado, dos municipio
e rios distI'itos, compl'eendendo os pl'odutos da agl"',
cultura, da industria, das artes e oficios, em valol'qU;l/lHdade;

XII, O comércio interiol' dos pl"odutos iml)or'ta
elos de frira do Estado, com indicação de Slla ol"igem, Sl'lIvalor e quanli dade;

XIII, Os meios de ohter êsse comércio, a sahl'l"
ar'mazens, feil"as, mel"cados, depositas, transpor'te pe/:Is
vias fluviais, férreas, estradas de rodugem, e os rcirll-los empregudos,

XIV, O comércio cxtcrior, u sabcr:
c cxportação dos produtos do srilo, da
lcs, oficios, matcrias primas,

Art, 5, o A comissão encarrcgada dos lrubalhos d,
pl"imeiru classe, fcita a aquisição dos instnrmentos nc_
cessarios, iniciará o scniço pelo mllnicipio que fOI" de-
signado pelo presidcnte da mcsma comissão,

g 1, o O lll'esidcnte dcsta comissão cscolhel'á o lIIe-
lhor método para execular os trabalhos, dir'igi-Ios_:i no
campo, 1ll:Il"carú a séde das operaçõcs dc cada municipio,
ou distrito, dc nlO'do Cjuc se obtenham .]JaI'a cada UHI-nicipio;

I, Os dados necessarios Pal'a se formar uma id{'ia
suficicntemcnte cxúta dc sua geografia, afim dc se
I'etificar os mapas existcntcs, fixar os limitcs do muni.
cipio, direção das montanhas, dos rios, das estradas de
fcrro c de rodagem, c as posiçõcs dos principais ccntro:de população;

II, As altitudes dos pontos mais importantes;
.IH, O valor em quilornctros Cjuadl'ados da sUpcrfieiedc cada lJIun iCipio; .

IV, Suas condiçõcs <:1imatologicas, recolhcndo pnr"'1
isso os dados já cxistentcs e organiznndo ccntros dc oI).
SCI"\'nções nos pon tos aIJl"opI"iaelos;

V, A cxtcnsão das estradas, SUa imporlancia c
fado de conscnação paI"a as cstradas de I"odagem;

VI. Quais os rios narega\'eis 011 POI"çÕes na\'egal'Pisc cm quc condições;

VII, Qunis os rccursos quc ofercccm os r'ios
navegareis pal"a a industria ca agricultura;

V/TI, Amostras dc tel"ras decu!tura, elas I'oehas qlle
eO'nstituem o sólo, dos Illincnlis c todos os docUIll('n/os
quc possam intercssar' :i indusll'ia, fi mincl";I~':io, agTielll-tnra, zoologia, hotan ica, etc,

A,-I. G, o TCl"lninado o ('studo de cada lIIunicipio, ()
'JlI'csidcnte da comissão 1"(:1;I(;terú ao gov['l'J1o os des('-
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. I' I' desses desenhos'dos e um rcIatorlO exp lca ,lV~ .d
~ , I la COllllssao que preSl e,I 10 'nlar do:~ (ever?s ( . ir'l!wlhos de call1po

'I 7" Os ajudantes IHlJa os, '.. (IIC
,'nt,:aLados ,pelo presidcnlc dC~~il~l~n~ls~a~ini~llo

r r I Ihes-ú gratificações enlrc o m,
h 'ulé 'a , ,
' , • .O~ cX'lmcs c anúlises dc rochas, mlner,aIs

1'1, I!, , '- f 'I s em um dos lahoraloJ'ws
'\ de cullllra Sel':IO, elO, _ I Fslado mediantc
I: belecimenl?s dc Instruçao .. (.~ J, ~ ;es,peclivos
' I Ill'csldenle da eOllllSS,IO ao, . ,
I~':'lll 10 ',', 'I (IUCm serão cnvladas as I'es-l' 'S, pelo qUIIllH o, ,
, amostras,

rI !l," Ao <luimico incumbe:
' To dos ajudanlcs ao cstudor. Procedel' com o a:I~1 I d'ls 'ro'ch'l~ dos mincrais,

I' li' das terras rcge aiS, " 'li;, forem enria-
' li das as suhstancias ,natUJ:[~J~ ,?~~e \ eos rcsull'ndos,
notnndo a procedenCIa c J egls, I ,I!I,(,o ,
I l s os eselarecimenlos posslvels, ,
I ( II lo d I\'CTSOS mll-n Classificar as lelTas de cu l!ra ( .s . ,', " .' •

' '. 'on forme os métodos mais apl 0PI J,ll os, em
J( , e "-' .. !O"ic'l e o scu leOl' em
• I :"\ slla (,Olllposl~:a~ ,n,llnCl ,I,"', , ' "'ela 'ào
n dos elementos 1II:11SIlnp~rl,1ll1es IdJarora

s
~1~I~Mons~J"H_

I IleJ" or"anrzar qua
~[~Sr PI~~.~~I('~?J~e sl;a fe";-tilidade e cOlllposição,

'I t O As comissões incumbidas do.s IrabaIhl~s
J, , • - ncsla capllaI em C( J-• , 'I • chsse permanccemo " , , I

'o' )úhií~o q;I~' Ihcs fôr designado, ou parlicu ar, con-1 f'do para essc Im, , _ .
1 o O presidcnle dc cada uma dcslas COn!ISS?e~,

I Ó'ld '\o secrclario c nuxiliares as neces:;arlac~~:~~:
. "o' 1)'0111(lcsCm'llenho dos devcrcs n seu , M ,"!.' S 1)'11"') " " " rc

lI' i{~(rllisi!arú de quaisqucr fUnelOllarlO~, ,~u I' -
ti ci 's púhlicas os escIarecimcnlos dc que C,II ecc a
I' 'tiva comissão; as
IfI Pmporú ao governo cidadãos, illoneo.:s, I!ara

I~CS de que Iralam ns prescntes l,nSlrUç(~es, .
n Da 1':"\ {IS mcsll1ns eomissõcs lnstI'Uço.cs .. c nll-
" 1'1 . los qll'H!ros 011 holcllllS,li 'Ir-Ih 'Soa os mOI c os (', '\ :, \, I' 'Irilo cOlTi.

' Exam inarú os holetms '( c e,l( ,I (IS, '.

" ,,;, cllmp/ctanr\o,_os, ql~:IlH!(~.!or ~le~(:,:I~Or~::1I~~~
,. t I/()J' 'Jntermel!1O da COIllISS.lO d,1 SCI 11 n I', ",

'pj, ou de ('miss:Il'los I(loneos, . _ , ,
1 /0":11":"\ ('0111 S('US auxiliares :! ~puraça.o df?~1(,I:~~.
' I '(los 1(""IllI'IIHlo a eslatlsflca dos (IS 1'1 '.

S l"lC(' Ii , , " t' 'Or('I'II'ldori i lios l' do Estado, qlIl' apl'csen ara ao ;... •
1 ., r'l'/'Ilorio dos trahalhos execulados,J I J !lU ("IOSO, _
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- Arl: 11, O secretario far:í a

IJalhos das comissõcs, segundo as
dos presidentes,

S 1," No desempenho des'l) dever ser:í '0 secretario
auxiliado pelas escriturarias, dividindo por eles o ser-viço,

~ 2, o Para apuração final da estalistica e levanta-
mento dos quadros respectivos, sendo necessario, proce-
dendo autol'izaçào do govérno, .podel"á o presidente d:ls
mesmas comissões nomear colaboradores que
ham uma gratificação igual Íl dos escritural'ios,

Al'I. 12, O continuo farÍl entrega da conesponden_
cia, zelm'fI pela Iimpesa d:l repaTlição e executarÍl em ge-
raI as ordens dos presiden tes das comissões,

Da época do levantamento dos' boletins, das pessoas qll
os devem encher e das multas em que incorrerem

Art, 13, O primeiro levantamcnto comcrcia] e in-
dustl'ial serÍl feito em todo o Eslado de :\Iinaf.Serais de
1 a :H dc ngôsto de 1890 c depois anualmcnte ,de 1 a 31de janeiJ'o,

Al't, li, O primeiro levantamento da agricultura.
scrá feito de 1 a 31 de agôsto de 18!J0 e depois anual-
mente, de 1 a 30 de setembro,

Art, 15, O levantamento industrial, comercial e
'lgricola, serú feito POI' meio dc boletins de estabeleci-
mentos comerciais, industriais e agricolas, que serão
distribuidos pelas pessoas encalTcg:ldas desse sen-iço,

~ 1,0 Constitue um est:lbe!ecimento comercial,
para os efeitos do le\':lntamento, toda casa onde se COIIJ-
pnl para vendei' (IUa,lquer mercadoria, par lllenOl' que
seja a quantidade,

~ 2, o Constituc um estabelecimento industri:l! toda
a LilJrica, oficina ou estabelccimcnto, ondc sc exerc.itc
um oficio ou arte,

~ 3, o Constitue um estabelecir:H'nto agricola, para
os cfeitos do levantamento, aquêle em que se cultiva
IlJm terreno, qualquer que seja a especie .de cultura e
aiucL, mesmo que só se cu-ltive pa.ra o consumo pro.
pl'io, •

AI'1. 1G, A obrigação de recebcr, en~her, responõ~ ••
as prrguntas feitas e en.tregar ao agente do levantamento
Q boletim, inculllbe ao proprietario do estabelccimen:J
ou agricultor, de que lI'ala o artigo prccedente (paragra-
fos 1, o, 2, o e :-1,O), ou quem suas vezcs fizer,

Art. 17. As pessoas que rccusarem I'eceber, encher,
respondel' ou entregar CIII tempo ao agente do le\'anta-
mento ou recensealllento os holetins, ou que na reduçiio
dos mesmos alteraram cientemente a verdade dos fato"
pagarão a multa de 20$ a 100$, imposla pela comissão

iVnntamento ali pelo presidente da respcctiv~ ~?:
cohrada executivamente pelC?s agsnt.e~ fISCaIS

, t.' I f'lzenl!'! elo Eslado de :\[lI1as-(,el aIS,In' ol'la (C ,.,. ,.

)'1 18 Par'l exccutar, fnzer excrutar, 1.nspe~clOn.ar
il'iO'j'r o: tn~b~J1lOs do !evantalllento com~rc~a~, ,1Jl:
.' I e a"ricola, haver:í na séde de cnda mun.lclp~O,

1. o Uma comissão, cem posta de cÍ:lco cIdn'llaos
" 'd 'nles, nomeada pelo governador. .,

o deveres dc todos os funcionÍll"Íos PUbJI~,~S, de
adio, reki hu idos ou não pelos cofres ~esLe I~~t,l~o,

il r"' e exercer o emprego, e os que nao ~CCl a:em
,10 o e~crccn'm ficarão su.ieitos .Íls. pe!1as o.a:s lCI~I~)
l'menlos respcctivos, que lhes s~rao I:TIPOS,1.1S,p
~nador do Estado de :\lina~-Gerals, POI pro,Josta do
idcnte da ('omissão respecllva,

. 's t'11110s a"entes do levantamento,2 o lIavera mal., . 'o. , , .. all
d' 'I olllml'ss;"IO (la séde do munlClpIO, £lU, -)S pc 'I C ,., ., . , ,
I . )S 'lIislritós de paz do mesmo munlClplO, .
rem (. .' , . - d 'éde do mUIll-rt, 19. Compele Ú COllllssao a s

'0: o 'olllcar os agenles do levanlamenlo e1cnt,r,e
. '~;IS <ie que Ira la o art~go prece(,Ien~\ dl~~:~~(i~al;:I~:
as que lhe são subordll1a(l:ts, se as o

I~ "I' do l)residente dá comissão res-,eqUIsl .Ir I' I '} . los pelostiv I os holelins que lhe faltarem e llS l'J )li 1- •

o' lo levanlamento, I I as di-
"" l,'isc't1izar os scus ngenles, reso \'en~ o ,.
,), ., d . 0IJCI"lçoesIdades que ocorrerem no curso a~ ,..., ..

, 4 o Ffeluar pessoalmenle na sede do mU~lIrl~,I~
. 'Inl"unc;ltu presidindo ao alo de enchel' ~s, 1S as
b J ltns I' d'~ndo os esclarecimenlos necess:l'l'JOS.
.•• ' Conir'ltar os a"enles do levantamento, qua~.
"l, , " " "', t" '1 'eitar-se aos correlI-s nomeados preflI am ,m cs s IJ ,: I' 'd',
Cio que exercerem o encargo, partl~l.p~'ln( o une 1,1-
nl' aopresidcnte da respectiva ~onllssao, ,
' ü," Proceder, depois de I~rllllnado o !e\:~nlmTI,en~
I', ("1(1'1 l]'IStl"ÍtO fi verificaçao dos holellns, preel~

" ., . .('d-'s eX'lml-ndo ns lacunas, retificando a~ InCX,1 I ~~::, . , . I_
ndo se os donos dos estabelecuTIcnlos flZ~1 ,Im ocu
~ões pelas quais não deram os agentes,'

, 7 " Impor as lIIultas de que trata o ,Irt,' ~7.
~ li o Hemeter ao pl'esidente da comlssao resJ~c-

, ' d' . 'boletins cheios, fazendo-os acompanh,lr
\ I to os os. _ f 'I" (i'Is C'lU-uma !lota explieativa das. cOITeçoe~ el ,IS" :,:,',
quI' 'IS delerminaram, das II1formaçoes (lue JU~o,lI ne-
,ari'l~' e de lima rolação dos a"enles, que naQ ç~lln'
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prirmu cscrupulosamentc scus de\'el'es, c das
lIIultmlas,

AI'I, :W, Aos agcntes (lo Je\':Inl:lmc/lto ilH'UJulie:
I'adgral'o ílnieo, Vistl'ibuil' os boletins, pl'esidil

:to alo do le'"'IIl!;lIucnlo, recolhê-los c entreg:ll' :'1 ('"
miss:io da séde rio JIIunicipio dentro do prazo de que
Il'atam os :I1'tS, 1:-1 e 1,',

Da c;poca tio recenceWllcllto c/a pOfJlI/açclo, c/os /Jo/dil/,
c/IIS Pl'SSOIlS qlle os del/cm cncher e c/IIS //I 11lias C'I/
qlle incorrerem

Art, 21, O 1," I'cccnsc:amclllo da popula~'iío ser;\
fpilo simultanealllente em lodo Estado de l\linas-(;Pl'ais.
/lO di;1 '2,' de sctemhro delll!IO, e depois, dc 10 l'/11 10anos,

'Ar\. <!'2, Todos oshabilanles nacionais c cslr:rll
gciros sCl'ão ,recenseados na casa em (IUe residirem ou
I i \'el'em PCl'Iloilado no /'cfel'i.do d i:1. As pessoas, loda\'i:I,
que nêsse dia esti\'erem ausentes do lugal' de sua rl'si-
!lenda habilual ou que t'iverem PCl'lloilado i'úl'a sCl'iio
lambem ali inseri tas, com a declaração de ausentes,

Arl, 23. O recenseamento sel'á I'eito POI' meio dI'
boletins dI' famiJja, conforme o modelo npresenlado I:
com lodos os delalhcs exigidos nos ,referidos boletins,

~ 1," O mo\'iJllcnlo intcl'Ilo da pOjlula~~ão ser:'1 feilo,
'jlol'ém, POI' meio rle holelins de pal'oquia ou (Ie distri,
tos, conforme o modelo e seus detalhes.

~ 2." Conslitue lima familia, para os efeitos do re-
ccnseamcnlo, lima ou mais pessoas, vi\'endo, em lima 11:1_
bila~'ão 011 pnrte dn hnbita~'ão, soh a diJ'eção de um I:h(,i'('ou não.

~ :-1." Tambcm serão inclllidos nos boletins os llOs-
\)edcs de cnda casa, com a declaraç:io de _ hospede,

Arl. 24, A ohl-igaçiio de receber, enehel', respondcr
Jodas as pergunlas e enlregar ao agenlc recenseador n
lwletim incumbe ao chcfe dc fmnilia, dil'elol' 011 adlJli-
nistl':ll1or (Ia casa, e no caso de niío ha\'er chefc, dire-
tor 011 ndmin:istrador, n pessôa que o agente designar,

Pm'ú/{rafo Ílnieo, As mesmas obJ'ignções, /lIJJ'l:nl,
I'elati\'ns aos holctins pal'Oquiais ou dislril:lis, CO!llp\',
lcm em eada pnl'Oquia aos emprcgados do I egislro, civil
de nas(,imentos, easamentos e obitos.

Das pessoas encarregadas dos /rabal1lOs do recenseamento

AJ't. 25. PaI~a cxecutar, fazcr executar,
nm' c dirigir os trnbalhos do I-ecenseamcnlo~
~éde qe cada município;
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I 'ICO ('idndilOs' - cnmpnsln (C r11, r1 n T ma ('OJIIISS:IO, . f :. "1'1 Ilelo jrll/' dI! ' 1_
, \' I I' 1II'e ell'lI( • \' '1'' '1111's 1)I'l'SII 11:\ I c , " 'li 11'1 f:t1I:1 (eS II', I '111. mU1l1l ., '

1 I f't1I:1 di'slt, pe o Jl, III lle\o "o\'cl'lI:1dul',, I' ,', e nOJllc:\( "I, '.1110 di' po 1(1.1, , , ,~ re('ells.!:I'
, 'I ,'I uIIIa comlSS.lO , , "

~," EUI c:ld:~ dls 1,1~'l~ ' 'nollleada pelo 111('SI-,\, \' I:lnl:O cld,Hdos, e'OIIlIHIS ,I ( c, " _
II'lqlll'ln COIIII,S,S:~.o.., al'ti"o pl'ecedelllc eslao su-
:"I " As ('OIllISSOCS d~) 180 l'II"'I"r,li'o 1,", ,
~' , disposi<;iies do nl'11go " ~. '(1'1 "éd' do IIIUIII-
'~s ,j" , IlIcullIbe Ú COllllssao .,' _I l. _I,

: , ,'.,' I 'nle dn ('olllissií(? I~O I'e~I " Hcquisll:lI' dc? jll eSIH e, 1)'1" '''ie~ (lisll't!:lIS os
' "I 11' pc 'IS (OI " I I'' 'lIlcl110 e dlsll'I III , " ", recensenl1ll:nlo (e r:ll ,I

, 'ns de i':llIlili:l, necessallOS ,lO ,

't 1 - 1)'1"1 o~ dls-'I l). I' • I 'CIP;'~(l~.Ol'e'\ ((' .
' , " Colllnltar agentes 1el ' ('x('r",1 as resue.:tl-' - h )UVl'r qUC111.. >

111•.' ti' paz, Olllll; nao ( "r"o 011 gi':I!lIil:III11'llte,
fun ',iPs, l'IU \'Irtud,c] ~Io\ f."n~ullil'illio pesso:tllllellle o

:1," Fazl'r na sei e : o
1'1S'allll'lllo da, })ol~Ulaf~I~'dO municipio, Ilulos os '~l~-
, "CulIIpnl, n.1 sel,e. "IS tlistl'llo.s, (,\11." '"-,, dislntals enl sei, '"e, das ('OIIlISSO(~ ,,"J " , ,I ").

' f' I ,,) a, c, , I l'e('(,IIS(':I-1,al"t;.(I'aos ,,-" "le tel'Jllln:l{OO "':
' r " I'rol'etier, depOIS c, I', \ ) 'IS observ:lI'oes

I' ,I,: vel'i f il':lçií o dos bolel1l1s, azell (( .' •I () ,I, ,

julgar IlP('l'SS:II'WS, '.,' I 'nle d:l I'I'SI)('('1i\':I ('\)lIIIS-
" "" \lelllelel' ao ]11L~II e '1"IIlÍO faZl'llllo-os.
' I, , I lelJns do 111un I: ,

" I, tios oS papeis e )0 _ '\. ("I(\'ld'"íos I'cl'ellSeadol'esI 're1-l<;ao (OS , . • . I' clllp:lllllllr ( c um,l" " ,,' "l1H escrllllulos:ln\t'11 c:; distrilos, que nao ~lI,IllPlll.
lrlll)o osscusdc\'eles, '1"II'IcI'Irl 17 dando'. lt' S d(' que I,. • , , , ,7 " 111I1101'as 1Il1l ,1. ,'\ t .1'1 l'csllec\i\",1 (,OlllIS-' resl'! en e (, 'IslC: (,ollhecillleHlo ao P ,

" miss'"ío districial:0\1'1, '27, 1I1l'umbe a ,COl,l,1 i"' dislrilo em cineo se-
' I " Di\'idil' o leITltol1O (10 , lislrilo de\'(~ndo
" I '])I"lnger toe o o (" , ,,,' ti, mo( o :1 ,\ '. _ , • "'ar-se de Ulll:l s.-I ~s 1l11'llIbro da eOIllJnlSSaO enc.l1re", ' ,

, l " ,'es 'lO de,>l-I , ., l' ')0 dws an ellO , ,. ,
, ,)" F'IZC1' dcnt10 (e - I' 1'\ 'I"U"C),lO_ hllcllnss -, , . I 'I ( IS ri lU... ,,,' ,I' I 11'11"1o reeenseamen o" I' 1 el11 ("'(I" holelllll0'11 I •• , no 'HlI O. ,'.,

1 '[;lIl1ilias, nU111erallll,o-os, ~, );o\'oac;ões e sitios P;l1',1
(j ('alllilia o 1!01ll~ d~)s ~~g,~I~~ mesmos holelil:'i, eS('IC-

, lUHis ('orelll (!Jsll'lhllll o. , (' r1'I c'lsa __ uma l':ls
\ la\,l'[\s - nom. •• "

1'11I IIilllllp c as \1a. ' :}' I )spil'll colcgio, se!JIlllaJ 10,
s "lIinll's p:tla\Tas: f;~n:1 In'tcH, COI;f~rme o l:aSO d:' que
.. h' , quartel, hotel, etc" e "
C Intar.
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2"' e 3.' comissões

Observações
. . Ia de aleslaçõesser10 .pagos a VIS, em folhas por()

,. \ encimenlos. 'elos j)residenles, 11'SS10 em
" 'al!'Js)J, i l' con .. , ,Xl'lTicio pass,O ' . 'lUxiliares (a. :, le 5$000, e oslI.'silladas. s,:;- mais a dran,\ (

. I ('am po, leI dO d 2$500. I esta-I~'O (e . "em a e , pa"o pe as
nrios ('m v~~'"1 .' 'comissão s~ra '",
pessoal (,I :ci:pio onde esll\'er" 890

fiscais do mUni 29 de março de 1 ,
Ouro-Preto, S VAP'II'lcio, cm J - ]lINHEIllO DA 11. •( ~ .OAO

, 1890- nE 2 DE ABHIL DhDECm':TO N. 34 . ,

• Jarca de Varglllha . G _
Crêa a ,(011 I 1lJl1as- e

' I Eslado (e 1 7 de'"'-Govel'l1a(iOl (O dccreto n. ,
ü !Ioutor \ Ice fO'l'midadc com o "a comal'ca da

ni resol\'c, rle c7~ ano ,passado, crc~ ~omc, desmeJn-
< de no\'cmbro ( d~ lel'l110 do mcsm
"inllH, composla 1 Tres Pontas.

I' .do da comarca (e ') d abril dc 1890.
Ouro P,reto, ~ e S 'A

Palacio, cm _ ])INlII'1II0 DA 11.\.
JOAO , •

I DE 1890DF 4 DE ABRI •
DECRETO N, 35 - , parn _ cOJnnrca

lo Hio Doce- tia COlnnrN& (GlIanhiics
f ld I a ,lt'"omi"nça~e S. :llIgucl de dc ~Iinas-Gerais,

nador do Estado o art 2.°, do
O doutor Go\'e~. :ta o parúgrafo 1i8'89 determinar

c'olve, lendo em') \I~C novcmbro de leIa {ei n .. 3:1~4,
r 'l"clo n. 7, deI ~~io Doce, cread\ I dos mUIllClplOS

11 a comnrca ,( od 1889, e COI~lpO~.a. hoje Sanlo An-
~L 18 de. ollt~ll~eo (~uanhães, e Suas~ê:~ da do Rio San-
e . :\IlgllC I desmcmbrados aq. do Peçan la,t 111Q

7:000$000
35:000$000
4:000$000
3:000$000

~

-
1.' comissão

......

1, Presidente .'...
7 Auxl1iarcs, a 5 :000$000 .
1 Quünico .
1 Desenhista
AJudantes~ - diarias dc 2$ a 5$

g 3. o Designar pessoa que deva encher o IJol
e
!i

em caso de não lwvel' um chefe, direto ou admilJisldor da casa (art. 24).

g 4. o Proccder, nos quinze dias posteriul'c; no (/
signado para o recenseamento, ao recolhünento dos h
lelins distribui dos, devendo verificUl' o bol~tirn Com
chefe da casa ou pessôa qUe o encher, afilll de sere
COl'l'igidos os erros e inexalidões. A' mesma comi
são incumbe encher os l)olelins dos chefes de familia
pessoas encanegadns de enchel-os qUe n:l0 souberem ler.
Ou escrevel', ou qUe tivel'em recusado n enel:e-10~.

g 5. o Entregar, até Irinta dias depois do designa rio
para o recenseamento, á comissão da séde do muni i
pio, os hOle(j.ns recolhidos, acolllpanllndos de uma rela
ção nominal das pessoas que Se recusarem receber, en.
cher ou entregar os boletins, afim de lhes ser aplica<l,a multa do ar!. 17.

Disposições gerais

Ar!. 28, Todos os funCionários ]JÍlblicos, bem ConiO
todo e qna1qnel' cidud:l0 que perceba uma rcmuneraçiiu
do Estado, são obrigados n aUxiliar as comissões e/l-
carregadas do recenseamento e levantamento ou da es.
tafisfica com os dados e esclarecimentos que lhes forem
exigidos, sob pena de i nCOl"l'el'elll na llIulla de que Ir'nla
o ar!. 17, sem PI'ejnizo das penas impostas em virtudedas leis vigentes.

Art. 29. Das multas impostas pelas comissiies da
séde do municipio haver:í recuI'so para os presidenles
das comissiies I'espectivas, com séde na capital, e (!:ts
ItUe fOl'elll impostas por e~tas, para o Governadol' doEstado.

ralacio, em Ouro PI'elo, 29 de mal'Ço de 1890.
Jo.-\o PINHEIRO DA SILVA.

TABELA DOS' VI<JNCDIENTOS DO PESSOAL INCUM_
moa DO SERVrço DE ESTATISTICA DO ESTADODE 1\ITNAS-GERAIS
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CAPITULO I T

Ser;) rOlllpnsln dr lodo o cidadão que p;].
quiz(T pn'slar scrvi~'os :1 causa l'epuhli.

:.I." T"do o ('idad:lo alislallo ler:. uni lillllo pas-
I'l','pl'l'li\'o l'olllandnnle e visndo pelo gllvcr-

do ~sl:Hlo,
1'. L" .\ (~II:lrda Hepuhlkalla rIo Eslndu dl' :\Iinas-
ser: di\'idida l'1II halalhiil's, que tOIlJal'iío a dellll-

fi' JO do 10g:lr 1'11Iqlle forelll criados, fil'ando, .porélll,
'I S <lO pl'l's('nte l"('gulalllenlo e ao (;olllnndo gcral,
o 1'1 ao IIIl'Slno \('Inpo o do hatalhiío da capit:il,

ri, r,," o ('olllandan!e geral scr:. eseolhillll dCIÚre
i 'iais i'feti\'os, rcfOl'lllndllS ou honorarios c\o cxér.

I) )nlearlo pclo govcrnador c10 Estndo,
~rl. li," Todos os delllais orkiais seriío nOllleados
:;:. c'rnador do Eslac1o, Illeclianll' 'llroposla do co-

do 1 lI' do hnlnlhiío, visar\n pl'lo ('olllanc1o gcrnl.
]; l"íp;rlll'o Í1nko, Os inferiores seriío nOllleados c

lU' idos pelo ('olllanc1anle do hatnlhiío, Vrc('cdcntlo
JJ I t. rio eOlllnndanlc c1a companhin,

1'1. 7." A (;unrc1n 'Hc,puhlicana 110 Estado c1c Min:ls-
leI':' o farc1nlllcnlo cujo plano acompanha eslc re_

m nln,
] '1 ':.grafo Ílnico, O fardamcnto serú ú cusla do
1, I dislarlo,
~1'1. 8. o Os ba talhõcs fariío cxcrcicio todas as vezes
O St'IIS c'olllaIH\;lIlles jU\g;\I'I'1ll C'onvel1 iC'l1tc,

P'u':gral'o 1Ini('o, As forlllaturas illdl~pendl'nlt:s
CII se possam realizar cm virtucIe cIos fins ('s'a-

nos parúgrafos 1. o e 2,°, cIo al"ligo 1. o, C exer-
s('riío fritos Ipor ocasião elas fcslas de carúlcr

'lI c oficial.

Do [Jcssoal c lJIa/erial

ri, !)," (ada lJ:llalhiío lerú 1:1 ofiei:ris P ser:' di-
i lo CIII duas cOlllpanhias, eOlll a scguinlc organiza-

n l'olll:IIHlante eOIll as hunras ele tcncnte-coro-
s nuo quc o gcral ICL'Úas de coronel.

o fiscal, com as de major,
1 lfI ajudante e dois comandantes clccompanhia, :1

\ .IS de capilão. :l-

m sccretario c um quartcl-mcstrc! com as dc te-

a/nil de lS!)IJ.

/'I~"EIIW 11,\ S'I.\'A.

lo Anlonio, e ôsle da do li' ,
I.lar'se l'Olllar('a de S ;\/in :11Il;lI'a,nrllha, paSSe a dellomi
l'SSe efeito so/}n'slalÍ'l 'I ",~'d de .('U:lnhiies; /'i('alld.: """
ISIHi, que IIIOdifi('()IJ' , 'I xe('u~':lO da. lei n '\ '1'17 I, I', ' . a c I a daI " .~. ". .. , (,
o flr 1111(:11'0rios lIlunil'ipios ., el n, ,.121, IraIlSfl'l'illcill
dlllldl' !oi ê/e deslllelll/}ni(io~),lI a a du Hiu Sanlo AlltUllio,

/'ahldu, elll OUI'O /'relo, '/ de

.J 0.\ o

OEO/lETO N, il(j - IJE 12
/lE AIlHII. DE 18!JIJ

~11I,fa I
ti Cl'II01l1jll.a~'~lj <lo! fJ'('~II('zj{1 '.. , ,

df. Suhll"u 1)'lr'l Icllo Cu •., aI d 1'..J-H{'v, •• - ('110 !lol"izonh' ..., IHlIlJi(';JJi'J
O duulor (;O\"CI'n'l(/or I '

soh'c delel'/lIin'll' ' I O I~slado dc \Iin'ls I' , ', , . 'C/Uc a frc,'u'o' I " .o- .1'1:IIS 1'('-
1I111111crplOe/c SalJ'I(': . oo '" CZla (O LUITal d'FI 11, .'1111 I ' ,I, /ldsse '\ dcn . ,- C\, ~ - klo"llorizonlc ' ' , O/llII~:II'-sed'or;1 elll c(j:
halJltal1lcs da /lICS/lla f':C,~,O~;'f~1/li C fClI I'ccluel'ido jJc/{)S

Ncslc scnlido ,. ,,'" ", o
ca~'cies, expc~,alll.sc as n eccssal'i,'ls COlllllllj.

l'aIacio, C1ll OUru I'rclo, 12
dc alJril de 11i!JO,

Jo,io I'INIIEIHO 1).\ S .. ,II.\A,-

Cl'caçciu c fins

DEC/lETO N, 37
- DE 12 /lI' AIlHII. /lE 11i!J(J

Cn"',(j UlJJa I{IIUJ'dH I'('JHlhliral1:'
I) fJl'sle Estado

dOlllul' vicc.(;ol'" .
o ,sl'guinl(' I'C."'III'IIIICIII cln,Ie/OI' dclcnnin:1 C/l "" o c I 11Ic sc IJ/)S('I'I'C

cjJulJJic:Jlla do Esl' I IP al~o I1l1ifol'llle para ;1 (;ual'cl,'/
. d( o (e :llln:ls'(;el'ais,

CAPITULO I

'\ 1'/ 1" I"..... , "ICacol1slil'd' •
I d.IS, soh o titulo (Ic rol/. , 1I1 .1 no I~sl;tdo dI' \Iill'lo ('~'III' (" li drch HCI) 11' .., s- fi' •. . I oiS- Icr:IIS, unl:l guarda . .' u ) l('al1:l do Estado fi.
11,/(o das il1sl"! '- ,('O/llo eIcnleDlo I> / f o L

: 1. gol LIJÇoes 1'1genfes '\ (/LI I I c c ( c CS;t e/lla.
L 1 "(" "':1 1'.1Il 1)0' f'

~

/ ,"oad)u'''\I' o "0 - I Inl:
: ,( lo '. c- o vcrn
~. c',ur/lu!J1Jca, InlegTidade do . f da lllal1ulel1çiío da OI',
o Pll l 1,l':ll1a fcdcral, so ° c cJcfeza da callsa rc-

g 2, o Alendcr a lodos
men, na ordcm da lc"alidado' os. apelos do nosso 1'1'''1'

<:> C e Juslica."
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Scis suballcI'nos, scndo: dous com as

quatro com as dc alfcrcs,

,ArL lO, Cada batalhão .tcrá .numero ilimitado
praças, 'nunca exccdente a cem (100) por companhj
tcndo além dc um sal'gcnto ajudantc e um sargcnto qua
tel-mestre, que fOl'manio o estado menor, seis inferior
por companhia, com as seguintes gl'aduações, a saher:

'Um primeiro sargento, quatro segundos e nm forrie
Art, 11, Todo o cidadão que desejar alistar_se de

ver:í a']lresentar_se ao comando do batalhão a que s
destinar, exibindo 'para tal fim Pl'Ovas de:

~ 1.0 Termais de 15 anos,
~ 2,0 Consentimento de seu tutor on pai,menOl' ,
S :{, o Ter con duta excmplar,
~ 4, o Sabel' ler e escrevcr, pelo menos,
AI'L 12, O annamcnto das IJl'aças será

pelo governo e bem assim as munições,
Art, 13, O governo fornecerá um local destinado

á aITecndação do nnnamcntü c ao aqunrtelamento, quan ..do fÔI' necessaI'io,

, ,Art, 14, -O al"lnamcntodos oficiais e sargentos nju
dantes e quartel-mestre será á custn dos mcsmos, que oterão sob sua guarda,

ArL 15, O armamento das Ill'aças dc\'el':í ser re_
colhido :ís nl'1'ecadaçi)es das companhias, logo após asforma.turas,

Par':ígrnfo Ílnico, O al'mllmento, uma Vez recehi,
do, 'ficaní sob a guarda c imcdinta
r1oscomandnntes das 'companhias,

Deveres, direitos e penas
Ar!. 1(i, Todo o cidad:io ter:'l ]lor dcver,perlença a essa gual'da:

S 1, o Cumpl'ir e exccutar fielmente todns ns dispo-sições do presente regulamento, .

~ 2, o Compnrecer no qunrtel no dia e hora designa_dos, com o fm'dnmen lo marcado,
~ 3, o Ter em ,visla o trntamenlo relativo nos dife-

'rentes postos, rendendo desta fórma obediencia ao de-ver.

Ar!, 17, Todo o cidadão alistado terá direito a
conservn/' todas as suns 'j)l'CITogalivas civis e ']Joliticas,sem restrições.
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t d está sujcito Í1s sc-t, 18, Todo o cidadão alis a o

1 nas: t 'dndes 'competcntcs, cmc 't lçiio pclas nu Ol'l ,

"~I 1', - prcsença dos companheirosI loestaçl1o em , _

" l' 'cnsão vel'hal, I do din do batalha0.a '., scritoem Ol'(em , ,
p 'p 'nsao 1101' e. 't I dc sua residcncHI,
tl'nçiio simples no quar e " do corpo,
L nçiio simples no ,estndo ~n~lOr

ris'lO no estado 111nlOr do cOI po,

li Iina~'::io do Gorpo ~ articulnr no circulo
1, As admoestaçocs endl p, SCI' feit~s pclo fiscal' 'verh't\ po emO)))]Janhelros, e , "

, n I mlcs de COlllPaI~~llns~s batalhões e o gera!,
'.I o Os comandantes d, pelentes ]larn n1111--, I - 's s'ío os com
I1 admocs açoe., "'d': 'dinnte parte com as

I 'mais penas estatUl dS: ,1~1e,_ os inibirão de,
' f - cs ns qUdlS nao , 'I ILi HS In ormaço ., ~', ,'sôhre a vcrac(( a( ei I 1'0 'edel' a uma slndlcancJa ,

lllas, -] r, Il'ts cometidas, assIm
3, o A :~Pl'ecia~~,ao, (,~;~r '}i~:;lI1 ao juizo das al.!-
'I. ']JcnalHladps ,I, ,l]l!ICj .. 'competência IpnI'a, HI!I1-
I.s 11 qUl'lll H'qUI. s~ '~,.; LI- s ']leIa máxima Jushçad \'(,IHio sempre sei (I a .I.

PI t'iaçiio, - der'ío exc'cdel' o pmzo
" As delcnções n~~ po I,' l'i 'e' a eliminação,ele Il dias e as prrsoe~ , (C .,

( cOll1portamento o cXlglr,

CAPITULO I V

Escusas e licenças ,
]' t ]0 poderá eximir-se!\ ri HI, Todo o cidadão a IS ac d batalhão, PI'O-'Ilt~ 'pctiçi'io ao comnndante o

: ',' 'cernentes ao inleresse' 1 o :\Inlivos ImpellOSOS c~n, 'ue a ausentar-se da
'I' ul:'lr ;Ie cada IIIII que ? °dll'I~I" meses

I t 11~o }lOr maIS' c se s ",le seu Ja a 1,1 , ,,'bilile de contllluar em~ o !lloleslia que o Iml10SS1 .

-,' • 'd d~ o alist'ldo deverá obler li-.t ')0 Todo o CI a.l .: .•
I , - , t d batalh'lo'
do cOlllandan e o , " . d séde do seu bata-11'111(10tenha de ausentar-se a
' I (j nescs

POI' espaçollllcn~r ~~otivlo dc' ;l1oles'lia não possa
• ,o Quan( o po , 'ás formaturas,

)> I' lriamcnle ~'oJ)JJ~:J1ecel , 'im n'ío proceder incor-
• "I O cHladao que ass , I L
,~rl, •. , . 'd' ' presente regu'amen o.' /)ãS penns estatul .lS no



encHI'lIado,
ll'apt"sio dI'
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CAPITULO V

Disposições {Jerais

AI'I, 22, O regulamenlo do serviço 'inlel'no dos co
)1os do exercilo, nssim como os demais l"egulnllJenl(
que niio fo/'em incompaliveis com esla Col'eaçiio cSJ)('('i:
seriio ohservndos nesla gunrda, no que .lhes fôl' aplcllvel.

AI'!, 2:i, A escrilul'3ção sel'á .feita segundo ns pr,
xes seguidas no cxel'cito ou sob modelo espe('ial, qlle ,
comandanle apresenlará ao governl)(\O/', quando ° ll1e
mo I'cqu isilnr seu exame.

A1'1, 24, O comando gernl fornecerá o modêlo
o titulo de a);slnmenlo,

Palacio do Govél'no, em 'Üul'O-Pl'elo, 12de, 1890,

PLi\!NO DE UNIFORMES A QUE SE REFERE O AIl'/', i,
DO /',HESENTE HEOULA\\I ENTO

Oficiais
Bonele,
Dolman,
'l'nlim,
Espnda,
FindO/' de COUl'O,

,c;alça un mesma fazcndn do dolmnn Oll dcbranco,

Luvas de camurça,

lJONET

• Dc pano azul fenele, rcdondo, Com 11)[Iln inelinad:1
sobl'e os olhos, 0,10 dc allura; cinla .de fita de IIi pn'l:t
('0111 U,UO,' de lnrgu/"a; cO/'d:io de oum O,UlI!j (Ie dia/lll"
11'0 pl'eso lias eXII'l'midadcsda pnla pOI" dous PI'</Uf'IIl1
holões iguais aos do dolnl1lll, Na frenle um eJllhlt'IIJ:1
formado POI' um Iriangul0 COI11um sol ao cenll'O (' cel'.
e:ldul'a dc fumo e eafé cneima-do 1)01' uma esll'('la dI'
1I,OO:i de (liamclro, ludo hordado n ou 1'0, UlellOS o 'I'i:lll_
guIo e :1 cs(rêla, flue o serão n T)/'ala,

Cnpas de hl'illl 1JI'anco ou oleado,
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Dolman

. "In 'IZlll fel'l"élc ou dc pnno da mcsma CÔI',I 'IIH " , . , I ' I 1-
, : de traspasso, com duns ol'dcns (C 01,10 )0 ~cs

m'l (' do compl'imenlo do hl'aço e~lcndldo nle n
i 1"Idc da palma da mão, Gúla dCllada, d,e ",elu.
1•. ma ('!lI' do pano do dólman, Passadell'as _(~~

J I II 111" (Ic 1'11""111"'1nos 01lJhl"OS, BoloeslIrU( o (e ", • ",., I _.
' . lisos, :\Iangas lisas, com :i pequenos )o!oes

l ji os na Cos!ul'a do canhão,

1'alim

pl"elo, COIIJ guins pl'clas e chnpns

Espada
llIl'1:i1, !('IHlo os eópos fechados e lisos,

Fiador
c luro da Ihlssia, prelo.

flHAÇAS

I nê,
I In a,

I a pl'ela ou hl'nnc~, ,
, nda de ,lã pal'a os lI1ferIOl'CS,

130né

brillJ pal'(lo, igual aos dos oficiais, scndo ~l,/hsli-
'r rdão doul'ado POI' uma pequena COI'I"('la d,c

h'''ln('o tendo COlIJO emhlêllJa UIIJ hnlTele d,e casl-
' 1 '~II'na;la, (,OIlJ as ll'ês letras G, H, :\1, enclIlladas
a ('sll'{'la, ludo dounldo,

IJ/usa

do boné, avivado de
meslna c!lr dos \'ivos ('
Ilotiícs prelos lisos.

O {Ise rl/uçrj es

Illllandanlp, fiscal c ajudante sCl'ão monlarlos po-
lia (,lIs!a.

'olnallrlanle gCI':t1 USaf';Í cm cnda mnnga, na a1tuI'a
IIllio, fi (seis) galiies lisos de U,1I0X rll' largura I'
l'lI a angular, e seriio d.?u,'arlo~, _ _,
' 1:Il1r1anll' dI' halalhao usara ;) g:i1oes, iguais aos
, (Titos, sendo o do centro prateado,
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o fi.scnl usará 4 galões dourndos

tiadoO nJUdanle Usará tl'ês galõcs, sendo o

Os dcmais capitães, 3 dourados
Os len,cntcs usarão 2 dourados .
Os ~Ifcr~s usarão 1 dOlll'ado, .
Os InfcrlOrcs usarão:
Os sargcntos ajuci'lntcs

unifónncs dos ofichis', c, quartcl.mcs!l'c, os mCSlll
dc mctal branco, o l;ritn~ir~r~\o Ic~mo d.ivi~a Ullla esf'
do, no esqucrdo. o )J aço dJl'CIlo, c o segu

Os pl'imciros sar"cnl 1-
cslrêlas de casin;ira CJ~Icar~~' er~o. como divisa, 3 (tI'"
angular na altura da carcél.u~a, I ~~lsPoslas CIII forlllB I
• Os scgun dos sar"cn tos.l ,~ )J .IÇOcsqucr'dC?
as precedenles c disPostas lel.l? 2 (duas) eslrelas iglla
ga do hraço esqucl'do, , " aos ados da carcéla da 1IIt1

Os forriéis tcrão 1 (') •
carcé!a da ma;Iga, 'lamhe~:;ll~ fS,lrela colocada

l~' ,permitido á lodas "IS o ~Iaço csquerdo.
uS,aI'cm os unfórmcs CSI:;h~icCi~1aças, quand~ ~n~ passei
JJlldas as passadeil'as do do1 I os para os OfICJaIS,sllpr
forriéis, ncslc unifól:me d I~:l~~,usando os sal'gcnlos
como as CllC':lI'IJadas do' ull~fes, Ie,las, dou~'adas, coloctld'
a banda, olme, de hl'1m, e SUIJl'illlid

Pal:icio do GO\'êrno, 1'~ I- (e ahril de 18fJO.

JOÃo PINIIEllIO DA SILVA-
DECRETO N. 38 - DE 15 DEAlmll. DE 1890

l\fn'nàa 0),""1'\'111' o 1'eglllalllenlo '
deneia de Lavra's puna o ser~r~31~Il3do pelo, conselho de inl"

ç o o ""nllterlO daquela cid",fe
O dou lar vice.Govel'llad d r '

tendo em vista a 'lJl'oPosl 01' o ~slado de i\~inas-GeraL
do município de Lanas, ad~ol ~os~ep>l? ,d.c lll~endência
parecer do dI', procurado/' fi ~,e, CICU'!? fmdo, e (
da, dalado de 10 do cOITcnlscnl

.(~,l lesoural'1a da f:!Zen
que seja obsen"\do o se" . e mcs, resolve delcrminar.
pelo referido cO;lselho 'p;:~:-nleregu.lal11enlo, OI'gnllizar!r
quela cidade. ' " o serVIÇo do cemilcrio da.

SECÇÃO I

SepulLuras e divisões ela área elo cemiterio

I Ar!. 1: A árca do ccmilcrio será dividl'da ellI (111apar cs iguais, sej)a dI'
,ra as pc a alameda ou rua CCIIII'~1,
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:linada 1Ís donzelas e aos mcnores, e outra

11 'nle, 1);II'a lodos os cadávcrcs.
2.• Cada uma dcstas divisões será repartida cm
I IT 'no dc 3 mclros dc largo, em que serão ali-
o sepulturas, que lerão para as designar um pe-
t, le ferro e o número respectivo, em uma lá-

{'ITO ou zinco, na sua cxtrcmidade.
iH, :-1,0 N \ mesma sepultura não sc fará oulro enter-
ot s 'uào depois de passados seis anos do antc-

J:Ilo ahertas as sepulturas sucessivamcnte pcla
d' sua numcl'ação, salvo as quc (orcm jazigos per-
011 oncedidas por 'Prazo maior de seis anos.
.0 'IInca tcrão as sepulturas mcnos dc lm,70 de
didadc e o inlcrválo de uma a outra será de um

,. j fundo das covas serão lançados 10 litros ele
rn .. i dos pcla adminish'açâo.

SECÇÃO I I

Do pessoal

1'1. 4,. Ficam criados os lugares de administrador,
IIplcnle e o de zelador do cemiterio, que Gerá

In ° coveiro.
rt. 5: O administrador servirá gratuitamcnte e

atrihUlções scguintes:
o) 1 rovidencial' para que o cemiterio e a capéla se
n 'lU ~elOpre no maior asscio e decência possiveis;

] Fazer os assenlamentos nos livros de óbitos, men-
1 nc1o-se o número da sepultura, dia, mês e ano do
,'In '!lI), nOllle, idade e eslado do falecido c a causa

rie,
e livro, fornecido pelo conselho de intendência,
vidalllenlc rubricado pelo scu preside'nte;

) ,\prrsenlnr semestralmenle ao conselho de inten-
i. relatório conlendo a estatística da rnortalidarle
i 'ando as medidas que julgar convenientcs;

~ianler' no cemitcrio a necessária fiscalização,
( parle ao procurador do consclho ou -ao fiscal de

1 11 r infr'ação ou ocurrência que reclame provi-
1 ia delcs.

OeOlTer ás despesas para o forncci~~nto de ~~,I
Dlllluras, compra de objétos nccessanos, aqmsl-
I planlns para arbori?;ação e jardinagem do cemi-

rI. 6: O zelador lerá o ordcnado de 360$000 anuais
S l11ensalmcnle; ser:'\ conservado sómcnte enquanto

~Ü' I el11e lerá as seguintes atribuições e devêres:
1889
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a) Abrir fodas as COvas e proceder a inulllaç:1

fodos os oadüvel'cs, sem qUe POssa cxigi!' por isso gficaç.10 dos jJal'liculal'('s;

h) Manter no mnis rigoroso asscio o cemilerio
capéla, zclar convenientemcnte as plantas c cumpri,
delel'lllinações que lhe fOI'em dadas pclo ad

r
uinislrat1

c) Proceder ft cxtração dc fOrllligueiros, mio
Inenlc no ccmiterio. COlllo tamhem dcntro do espaço
fiO mcll'Os, Contados do 1lluro divisório c cxistenll'lerreno lJlíhlico;

ti) Não IJl'occdcr a nenhum entel'l'.(l/lH~nto scm
conslar Cs/arcm pagos os impostos municIpais, Sil
quando forem pcssôas I'cconhccid:lmcnle indigl~nle,~;

e) Conservar :Ihcr/a, selllprc qUe fill' nccess<i"j
C:lpél:l do ccmi/el'io par:l a cclcIH'aç:io de a/os rl'ligio
e IJlU'a o d')jJósi/o dc e:IlIín'Cl'es;

1') CumpI'jr as OI'dl'IIS do ('onselho de inleIHli'lI'
qUer dadas dirl'/allll'nle, quer /101' in/ern}(~dio do :ulnisll'a<1OI';

g) I'r('sl:1I' seu ('on('urso SI'1I1pr',) (IU(' seja IlPccsS:"jll'OCc'.1t'r-se a qua/qu " CXlJllla~':io.

SE(;Ç;\O I J I

RS/l(JI'/U/lls /IIOI'/UlÍl'iIlS

Arl. 7." NcnhulIl (':Id:ívcl', salvo de \lcssi>a indigl'llt
sel':í cn/l'rrado SCIII qllc cslcjalll pagas as CSpúrllllas ""\'
das, scgllndo a c,jasSificaç:io do m'f, 8."

Ar!, 8." As CSPÓI'luJas colll'a':-sc-:io pcla lalJl'la ~guinle:

I, Dc cada cnlelTamento dc adultos e /IIaiores de
nnos, 1'/11 scpulturas rcscrvadas, ou cafaculll!Jas, j)oranos, 10$000.

11. Idcm, idclll, rcsc!'\'ad:1 e PC"Pétua,fiO,'OOO,
111. Idc/ll. sepultllra gel'al, em 1'0Va l'asa, por (j'1$000.

IV.ldcm, idcm, sCjJultlJl'a geral, CIII covalua, :!O$OOO,

Pc/as sCPulturas de pessôas 1Il('no/'cs dc 8('.~porlulas sel',io as seguintcs:

I, Sepulturas rcsen'adas ou calaeulId)as. :tlc":í$OOO.
11 . Idl'rJI, pcrpelll:ls, :W$OOO.
111. Sl'jJUItUI':1 rasa POI' sl'i.s anos, :l$OOO,
I\" Sepultlll'a I'asa, /lCl'jl('lua, 10,$000.
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Dispo,~ições Gerais os
,,- h'lvl'r:'! logal' sejJar~I~~ par:! os corp
<10, I' 'o de relIgwo.

oiS ' ncm por 11I0 1\ 1 'Issim o cnlender, po-
.. QU'lIlI0, . 11 dosri 1"1/0 UIIJ('O. ,,'... rpclua a sejJu ura ,

J lil islr:lll(lI: ([ccll,u ,1.lf jJCV'lriola ou outras mo-'"1 r:lll'clt1o I c II o, '

tn lltissin'is. . ,', de não ler hav!do Il!OI'-O L'I1l ('aso dc SUS'PClt,1 .'f"C'II'-se 'I IllcntllJa-' I~, • I I dc vel', , .
011 d,' IIL'CL'5Sl1a~ ;, ... )f'onlamcnle, dar aVIso

sôa, o zl'lador d<:,'el ,I, Jderá enlCITal' o cadn-J d(, poli('ial (' nao po

I I '1'IIIiss,io dpsla. .. ',I' (lo cClllilerio jJodcr-~c-tIl. SÓIIH'nle na C,IPC .11• de conscrval'-sc 11I_
. S II1IC len 1,IIn "I . I dI'it'lr os corpo, . f' "Indo P"OI)\( o o ,_I" 1111I 1.lia pal'a OUIIO, Ic.

olllras Igl'l'Jas. . Ile podcr':'! o consc-ll'llllfu ;) julgar con'l'cn!c~IO '11e c'ldavcres nas. , . . "I' . l CPUSI , ,
lnll'ndi'n('la pl OI Jil o le scr sepIIIl:Il!os no mes-inda qllando' Il'n la 11I , , .

, 11l't dc 20$000, <lUl' ser-O illrralor pagara a nll'n :olTPndo lalllhclII elo
'J •. h ,'xl'('uliv:IIII('nle, J 'I ' Ih ,",pMa ond,)
".lI, '.' '1'- 011 pI'Ocura( OI • •'I fi Sélt'IIS dO •

11 d('púsilo do ca~l~ve"';lllência poder:l. quand~
t I~. O "onselho dL I~I! I, nle do zelador L' 11I<11-: úrio, llllllll'ar UIII .IJU( ,1

I OI d"llado razo:~.\'l'I'1 'scr':"jo ',hcrlos das 7 horlasf.
1'1 j'() dia dc Ilna«)s,' .: .', c'IJ)éla resanl (l-

' '. '1 (,ClIlllcllO C.I, !. I 101'11'1 Ú' 7 d:1 1101 c o. '1 )S O adllllnls ral.
' "'S'l dos 11I01 I. . 1111'IIS-. (' dia a 11Is,' , .. , dCSIJeSa c a "corTeI' a CSS,I ,r rjz'I~'iio para o . dor

ll"l~' e havê-Ias do procUl ~ '''1 . sC)llJltado anlcs dc. I "Ilhvcr SCI, , . lhI , • 'l'n IUIII Co", 'I o quando a cau;sa .'
posll'roil'l'S ao O!JII(II,'~I.ao'S~l ou quando haja ra-. . I (101'11'''1 con ao '111' I' SI( o ¥'.' ,

ITlposiçiio cadavcllc:l. I dc l'sporlulas nlorlua-, 1" \ 1'l'lIda provcnl~n c . .... clllprcgada nas
,I. , _ 'slH'cral c SCI" '. , I'('s''I'iluraçao c. -. " rcparos dc nlUIOS .
ord illar'ias do CCIl1.'.~~1~~~s pclo adlllinislr~Hlor.J I Ihllr:III1I'IlI11S alllol,IZ'~1 o' )JI'ocllnldor da Inlen-I. 'nlo cI'a 10 "I"J Dl'sse r(,IH lllll " I, . "I raziio de .

' I IUC '11'r'PC,\( ,11, ' " .. IH'I'-f'L"'lllagl'lII ( o I.. , " slrll~'ii(l dc .Jazigosli' ,... pl'rllllllda a con, 11'1 JJ'I"'lIllio-se de
. I, '.. lO"'lr CSCOIIlO, ' •..•'. lI'vi-I I 1':1 r:tllIJllas, no I <;>;00$000 SI'III quc SCjalll ( r

'z :I l'sportllla. ( l' -, '. ) ,ia's inunra~'ijcs que 11-" IIlros IlIlposlos I e ,
I IULI "",zi"os I 'S
lt, s,' fiZl'r('1I1 n~)s J, : ,.. Ú:I([OS oS asccdenll's,. «( _

Il'S só Sl'rao S~llll, 'hollvcr consll'llldo oil'llliios da pcssoa quc
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caminhos públicos, estradas municipais
policia rllral

.João-Ncpomuceno, e tendo em vista o art.
CI' to n, 218, de 25 de fcvcreiro do corrcnte

r V!lr para os devidos efeitos, as seguintes instru-
r' llizadas pelo mesmo conselho, sôbrc estradas e

nlos municipais e policia rural.

1,° fatul'a e a conservação das estradas e caminhos
ul1i 'ipa is, pcrtence exclusivamente á municipalidade,

,. São consideradas estradas municipais aquelas
dão transito púhlico c que se dirigem para qualquer
Inuniripios confinantes ou pam qualquer das esta-

s da ('stracIn (le ferro que atravessa o municlpio,
:to Tamhelll serão declaradas municipais as estl'adas

'rtitulares que, dirigindo-se aos referidos lugares, de-
• 1 transito n flez ou mnis pessôas, pertencentes a outros

t nlos fogos,
4,. A intendência é a competente para declarar mu-

, . ipal torla e qualquel' estrada e julgar da sua necessi-
I le,

rI,. São considerados caminhos de servid1'íopública
travessias que servem de transito a três moradores

inlla quc sejam êstes agregados ou arrendatál'ios.
6,° A conservação dêstes caminhos pertencem aos

pel'! ivos interessados, em partes iguais, isto é. se a
(Tavessia servir a três moradores, a cada um caherá a
onservação da 3.- parte do caminho, não senrlo nenhum

obrigado ao mais, emhora s6 terras de sua propriedade
tl'avessar ela.

7,. A municipalidade nomeará um empregado espe-
ial para o serviço da conservação das estradas e cami-

nhos. sob a flenominação de - inspetor de estradas -,
ue vencerá um ordenado anual determinado pela inten-

1 ncin.
R,. Esse empregado fará a fiscalização qUotidiana e

("ontinua das estradas em todas as paróquias, providen-
'iando 110 sentido das posturas, recehendo dos proprie-
t:'1rios ou interessados as reclamações e entendendo-se
rom a intendência sôhre as mesmas, nos casos de dúvi-
dn suscitada,

9,. Aos inspetores dns estradas compete a aplicação
das multas, no caso de infrações rIas posturas, e terão a
percentagem de 10 .1. sôbre ns mesmas arrecadadns, além
rIo nuto polo qual cohrará 2$000,

10, Quando julgar conveniente, a municipalidade
poderá nomear inspetores paroquiais, e sempre que a
urgência e necessidade do serviço o exigir.

do Governo, el11 Ouro Preto, 15 de ahril de

,JoÃo -PINllEIHO \lA SILVA

DECRETO N, 39 - \lI' 15 nE ABRIL DE 1890

"
nslru"ões orglln;,.,adas pelo conselho de intcndêuc!ahdO~pro\'a as . > _ sôbre estradas, camm os1111111ieipiode S, Joao-NepOllll1CenO,

municipais e policia rural.

O dI'. vice-Governador do Estad,o de l\1in?-s-Gerais,
resolve, soh pro)losta do conselho de mtellltêncla do 11111-

, D cada enterramento que n,êle sejazigo, e conJuges, e
fizer de pessôas cstranhas ou parcntes colateraIS, pa-
"ar-se-á a espol,tula de 100$000, ,
" .Art, 17, O prazo das sepultUl~as taxadas no ar,t}go
8,0 póde ser modificado para menos de 1,0 anos, POl ~m,
nunc'\ menos de 6, quando houver pedido de e~te! ra-
mcnt~ de pessôa da mcsma fal~lÍlia I:e~se m~sm,o Ja,~lgo:_
A esport~la para cssa concessao sera IgUal a da IJllmel
ra concessão, , t

Al'I. 18, Para isenção de e,sP,ortula peJo enten ~men ..o
de in(li "cntes em caso de dUVida opos~a, pelo ))1OCUla-
dor da intendência ou do z?lador, ~e!'vll'a o atestado do
)'troco ou de qualqucr autorldade CIVIl.
I' Art. 19, ,Si, para a subtração do pag~mento d~ e~~
p rtul' morlll'lria al"um cadaver for lanç.ado nas lmc
dfaçõds do ce;nitdrio "ou furtivamente dent~'o do mel~n!oi
() ZCl'ldor IJrovidcneiará para que a autondade po lCIa

. , - 'lutor e 'lOS que
tome conhecimento do fato, e ao seu , d 30$000 de
houverem auxiliado será imposta a pena e , f' ;-0
multa e 8 dias de I)risáo, lavrando-se o at~to de m, I aÇeac_de postura e seguindo-se a ordem do )llocesso I esp
Uvo, d ' f tArt 20 São igualmente considera os m ra orcs
dcsta dispos'içflO todos os que ordenarem ou derem ~au-
sa ú i n fração . . I ' I' -, noA't 21 A falta de cUm))r1l11cnto (as o )ngaço~s ,

I" , -t' eladOl' do cemltenoprescntc re"ulamento 1Inpos a ao z O I '
sel";t )Ilnida" com a multa de 10$000 a 30$00, pe _a prl-
, ~ I d 30$000 ]'untamente com a denussao, namelra vez, e e, '
SC"UlHla, 't ' se. " Art, 22, Si sc houvel' de fazer outro ceml «:1'10, ,
atendcrá a que fique em terrenodelevado ?bqt~eJ1~m'í~~~
h Jara 'lS fontes, Será cercado e uma. se ,e ,;
e\nl vez ~Ie muralha ou parcdc, O cenll~no ~~~~u~~:oa
convertido em um parque de arvores, , e c ,.' ~
que pertencerá á intendencia, sem preJUlzo dos JazIgos
perpetuos,

Palacio
1890,
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11. E' prOlhido atravancar, por qualquer fÔl'lua, as
cstradas municipais e os caminhos de servidão .pública:
multa dc ~O$OOO e a obrigação de restituÍ-los ao antigo
cslado, no prazo de 24 homs, e passado êste pel'iodo, de-
pois da intimação, a multa será dobrada c o fiscal man-
dal"á dcsatravancar á custa do infrator.

12. Ninguem podcrú mudar as cstradas ou caminhos
dc scrddão pública, sem ordem da municipalidade mul-
la dc :~O$OOOc obrigação de restituir a antiga esIJ'ada ou
caminho ao seu primitivo estado, salvo, no segundo caso,
dc PI'évia combinação cntre os interessados.

13, Os valos que se fizerem a par das estradas ou ca-
minhos dc servidão, distarão do meio da estrada 10 me-
tl'OS, pelo menos; multa rle 30$000 e obrigação de d esfa-
zê-Ios ou serem desfeitos á sua custa.

14, E' proIbido abril' caminhos e lirar madeiras
em tenas alheias, sem consentimento dos propl'ietários:
nmlta de 30$000 além das penas criminais cm que o in-
fmtor achm'-se incurso.

l!i. As cstradas municipais deverão ter, pclo menos,
três metros do leito viável e um metro roçado para cada
lado, serão abauladas e com os competentes csgotos dos
lados, dan do-sc saída ás aguas para os valos ou terrenos
arljacentes.

16, Os .donos dos valos ou terrenos ,adjaccntcs nrio
podcrão ohstar por qualqucr fórma a servidão para a
saída das aguas, de fÓl'lna que não danifique a cstrada,
sob pcna dc multa dc 30$000 c de colocar cm SCII antigo
cstado.

17. Os proprictarios 011 arrendatários dc tClTcnos
marginais {IS eslradas, não podel'ão fazer ahertura dc cx-
gôlos 011 valos que deitem agua de modo a danifid-Ia
multa rlc 30$000

18. Os propriet:írios de telTcnos POI' ondc passarcm
as cstradas não poderão impcdir a sua fartum c ncm 11

l'úrlc dc madeiras e o quc mais necess:írio fôr par;1 a
farlura das eslivas, ponfi,lhõcs, pontcs, ou atêrl'Os, de-
vendo scr indenizados pclo justo valôr, quando o l't'c,l:i-
-l1Iarcm,

1!l. Todas as cêrcas, em geral, á beira rIas csIJ'adas,
SCI'ão fcitas á distancia de dous metros pelo menos do
Jeito da mesma.

20. E' proibido:
T. Dcixar abertas de propósito as portciras quc vé-

II:lIn entradas cle animais nas fazcnclas c plantaçõcs:
l1Iulla de !iSOOOa 20$000.

Ir. 'Pôr tranquciras nas cslnHlas c caminhos de scr-
vidão, devcndo-se 'cmpregar apenas, quando nccessário,
porteiras, de b!iter, que terão pclo mcnos três metros de
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I t com pron lo cscoamcn-l, 111':1c' altura COlTCSPOIH cn c c
P:II'[] as []gll:lS. _ ' . f 'ilas as cstradas muni-
::!I. A' pl'oporçao qlle fOI.em)el:1 n;unicipalidade, pro-

ipais, ou reformadas as at~I~ls I co'locadas linhas tclP.fó-
. , . '1' )'lr'l (lue sCJam . t - sirien('wra es ,I " ", lo municípIO e cs aço enÍ('as par:\ as divcrsas paroqulas (

a eslrada de ferro, ,"a será o cncancgado do
')::!. O fiscal, em ca(~a pm Y!lI:I~, p'lra uso graluito dc

I oslc~ Il'lcfôI~ i~o c scrYII'a a In I ",
I elos os IlIUI1lClpCS. llIunicípio c quc nflo

')'\ .\s pcssôas estranhas ao ",' I)aaarflo por-' . . . "nd'ls lIlI1lClP,lIS ~ I
(,OIH'OI'l'ereIII para as I e '.'. (lue US'\I' em favor ( e

I 2~000' o lIIunlCIpe " , Ido ocaela recac o '. .t'",. I (h 'Iinh" telefônica, PI'O\':
lerceiro nrio conIn Hlln eO$OOO '
1',:II(),Ilaaarú a multa de 1, '.

" I ligar as suas ca-'),1 Os proprielários que qU1~cre;l fazcr, pagando a
"IS '-I Il'ualquer posto ccntral o 1)0 cr,1O
", : ')O~OOO . ,
an\l\(\;ulc dc ~'" . , CSII"I"ar dClllohr ou COl-

2;). E' proi,bil~o all~~~anl~l\iniHl 'I~lefôn iea: multa de
l'Ir q\lalqucr poste ou ._
~O:';OOOc oilo dias dc pnsao,. . " o cfetivo uma
- . ., l' h lI' ICI"I cm SCI\ IÇ , .

')ll. A mUllICI\HI I( ,( t', I s c linhas tclcfolllcas,
- , " dorcs clas cs I a( a, - I . . ctort\lrllla clc consCl ~ ,I ' .. ', soh a tlireçao (O IIlSPos de cInco PCSSO,IS,pelo llIen . " . "

das eslradas. • "slc scrYiço a inlenclencla nlllllllC!-
::!7. Pa,ra prover a ~', ~ntrihiiição .de 114 de 1 o o .s~-

I'al cobrara anlH~lmcnt~, ,I, c .... , urbanos de seu nlllnl.cl-
1))'(' o \'alor do~ ImOYCls. IU,I~~ \ontos, isto é, por ll!ai OI'
llio, até o má~IIIIo v.alol .dle, inlcndência não pod,cra co"

. '1101' do Imo\ c , ,I 'I v'llorque se,pl o \:' , , lo quc sôbrc aq\lc c, '. ,
IJr:l1' porccnlagcm l.n~lol c \lC )óde scr (Iaclo a um III,I~)-

')R O valor mlllIIIIC?, (1 I., o de um conto de rCIS,
\"1'11~\I:a a cohrança do ,lInPt~I~~I;I\ôbre csta última, qum~-
islo i', pagarão essa pO.Ic~n. Y" 'Iin~la q\le scu yalor sCJa
lia lodo c qualqucr Imo\ e, ' . ,
IIU'IlOI'. . . . "oslo todo c qualqner ,lIn~)-

'lI) Fica sUJcllo a esle un., . (lo 011 n710 pclo propl'lO-' .' . , '0 ocupa ' _ I
\'el existcnte no mUlllcIPle~, t'erras próprias ou n,ao:- (CS-
dono arrenda(lo, dO~ldOi I fo"'io por conta propl la.
de III;e o morador nc e ,en 'u'm ;~sto será cxecut~da no

:10. A cobrança ~est~ull'~nçamento quinzc (!Jas de-
pl'l'scnlc ano, co~neçaJ1( ~,s . n~adol' do Estado,. e sua co-
pois lia aprova~;ao pclo ."o~ e afixaçflo do rcfendo lan~~-
hrança lrinta dl~s d~pols ~ ~l'OV'lÇão ]lcla imprensa I?,C,I .
llIel1lo c (Ia P\lhlICaça~,(~~1 'lmpo~lo nos anos subsegued-

:11. A cohrança (cs c I" {{Uimo dia do mcs e
I ' . sCI'á feita sem multa a c o(s. .
junho,
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32. 1.0'0",,, o rendo munic;pol, P", "''''"'''' m,i"linio o 50 con,,, a",,,;,, '''á modUicodo, ",b'IiI"",
ou """imido ""c impo"o, b,,,, COmo '''á 'O"""',, di.
IOinu;do dê,dc que '< lim .P'OCOdido • foi"" d" ""0'.das ncCcSsárias.

Palácio cm Ouro-Preto, 15 de abril de 1890.

JOÃo PI1'HIElno DA SILVA

z
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DECHETO N, ,)0 -IlE 1!j IlEAflIIII.IlE lR!JO

\:1 :I~ ill .•••ll'lI~.fj(.S conf<f'ccionadas pelo conselho de init.'Jhiênda
do IIlllllicipin fi.' S . .Joüo lTcponltIC~no. regulando o sf'l'viço de
"''''t':tdIlÇI;O UI' llllp()slos naquele municlplo,

I dI', vicp-Govel'l1ador do Estado de l\Jinns-(;ernis,
e uh P, nos tcrmos do nrtigo 20, do decreto n, 21 R de

1(' f('\','I-eiro do correnle ano, e sôbre proposta do con-
J () d(' in!l'nrJioncia 'do município de S, João Nepomu-
11 , :ll'r(\\'al' pnrn os devidos efeilos, ns seguintes ;ns-
'ti' ('s confpc.l'ionadns pelo mesmo conselho, regulando

rI'iço da :lITec.adnçiio dc impostos nnquêle municipio,
1, ,\ nlTeradaçiio dos impostos mnnicipnis se far:',

I dos os anos, por meio de 1ançamento, devendo os con-
'ihllinll's png:í-,]o á btJcn do cófre, em mãos do procu-
r dOI',

Esll' lançamenlo serú feito pelos fiscnis nas divCl'-
fl'('gucsias, por meio de listas em duplicatas, senclo

ll1a 1','III('lida ao l)f'ocurndor e outra nfixada em caela pa-
,. ljUia, no lugar do costume,

2, O 1)f-orumc!OI-, re\'endo-a, a lançm-á num livro
IJ('('j:i1 n ('nrla pnróquia, aumentando, modificando ou
I!eran do, ('on forme as in fOl'mações que tivcr,

Dl'sla morJificaçiio ou alfel'ação fm-á urna lisla que
J !11('lcl'ú aos fiscais pm-a informarem, no pmzo m:íximo

:10 dias, e determinando a sua afixação na respec[ivn
),l'óql1ia,

:l, Os fiscais fm'1Io o serviço do !Iançamento l1as
U:I.S p:ll'úquins, nos mêscs rle janeiro c fcvcl'ciro, clevel1-
,('I' l'nfl'cgues no prOClll'ador as listns 110 dia 1 de mar-

) d(' cacln ano,

.1 O procurador fará as alterações necessúl'Íns até
,lia :11 ele nbl'Íl, e até 31 de outubro serão aceitas as I'C-
l:lIl1'I~'íi('s cios contrihuintes que se julgm-em Icz:1l10s,

'0111 1'('('UI'SO pnra o conselho de intendêncin,
!í, Term inado êste prazo, procede"á o procul'arlo!'

('.'tração das cerlidõcs, sem interrupçiio na ordem em
qll,' os eoletados houyercm sido inscritos, ficaudo Sll-
m 111('!'Ill h,'anco o Illgnr para a data do recibo c a assi-
ll:lllll'n rio pI'OCllrnOOl'; devcndo este serviço esta,' con-
t'1uirio nl{> n yéspcra do dia 1.. dc janeiro rle cada ano,
(IIr' fica marcado para começaI' n cobrança á hôca do
eMr!',

li Os imlloslos s('rão Dnf.(OS:Í hôca do cMre, de 1,.
rll' jalleiro ao último dia dc fevcreiro, e no oin 1 dc mar-
\;0 illlpretel'ivclmcnte sel'ão entregues aos fiscais as cer-
tidões do imposto em divida, acrescentando-se já a cada
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Crê-a UIll disirHo de jl<lZ com a denominação de- ~Inripá -no ~o-
,'oado d,'nominado - Cor-rego do Meio. - OInnieipio de Mar de
Espanha

serviço de estatística deste Estado, e usando da atribui-
~'ão que lhe conférc o ~ L", al'1. 2." do decreto n. 7, de 20
de novembro de 18S!!, resolve:

1.0 CreaI' o município de Prados, sem fôl'O especial,
composto da fl'eguezia do mesmo nOlUe, desmembrada do
Illunicípio de Tiradentes e elevada ú categoria de vila;
da freguesia de l3alToso, desmembrada do município de
de l3arbacena, e do dístrito da Patusca, que fica elevada
ú categoria de freguezia com a denominação de - Dôres
de Campos.

Palácio, em Om'o-Preto, 15 de ahl'il de 1890.

JoÃo PINlIEIHO IM SILVA
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DECHETO N. 42 - DE 16 DE AIlIllL Dl:: 1890

O dI' . Governador do Estado de Minas-Gerais,
resolve, de conformidade com o disposto no ~ 1.0, ar!.
2." do decreto n, 7, de 20 de novemhro de 18S!!, e ten-
do em vista a proposta da 2.- e 3.' comissões de servi-
~~ode estatística deste Estado, datado de 11, crear um
distrito de paz e paróquia no povoado denominado-
CÓITego do Meio - no municipio de Mar de Espanha, o
qual denominar-se-á dóra em diante - .'IIaripá -; fican-
do-lhe enc0I'JJOrado, !Jara todos os efeitos civis, o quinto
quarteÍl-ão da fregnezia de Dôres de I\lonte Alegl'e, per-
tencente ao município de S. João Nepomuceno; obser-
nllldo-se para a nova l)aró<juía as seguinles divisas, a
saher: I I I

Começando pela fazenda do comcndadOl' FÍl'mino
Françóis Alihert e daí seguindo rio abaixo e todas as
suas vertentes até a fazenda c ponte de Domingos Anto-
nio da Sih'a Trezzo, e daí seguindo margem direita do ri-
heirão denominado - Forquilha -, até em frente á si-
tuação de .José Alves Palmeira; -daí, seguindo um peque-
no cÓlTego acima, com todas as suas vertentes e em dire-
ção á fazenda dos herdeiros do finado Marcellino Tei-
xeira l\lendes; daí seguindo ri oabaixo, até ao ribeirão,
e daí até a hUlTa do mesmo riheirão com a do córrego
du Meio, e daí mal'gcando á direita até o Caetano .José
de ;\ledeiros, seguindo daí um peqncno córrego e lodas
as suas vertentes alé a fazenda de Franklin José Ferrei-
Almeida e herdeiros; daí seguindo as divisas do muni-
cípio de S. João NC]lollluceno até a fazenda de Antonio
FCITeinl Martins, seguindo em direção a fazenda de d.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS _
13 Pam o próximo ano de 1891, as reclamaçoes

serão 'atendidas até 31 de dezembro do corrente a!10, e os
'fiscais serão obrigados a apresentar as suas h.stas n.o
nrazo de 2 mêses, depois de receberem o respectIvo aVI-
so do procurador. .' br

14, O lançamento, para o próximo ano, sera pu 1-
cada pela imprensa local, se a houver.

Palácio em Ouro-Preto, 15 de abril de 1890.
JoÃo PINHEffiO DA SILVA

DECRETO N, 41 - DE 15 DE ABRIL DE 1890

Crêa munlciplo de Prados e eleva esta freguezia fi categoria de
o Vila

O dI' Governador do Estado de Mina~-G~rais,
tendo em ~ista a proposta da segunda sub-comlssao do

certidão a multa de 25$000, que fic~ estipulada, d~ra em
diante, para os contribuintes que nao pagarem os Impos-
tos no tempo marcado.

7. Os fiscais procederão imediatamente á cob:an~a
do imposlo e multa afixando listas nos lugares maIS pu-
blicos, marcando o 'prazo de 15 dias par~ ? pagamento e
procurando os conlribuintes para a efetIVIdade da erre-
cadação.

8. No décimo sexto dia, remeterão a.o yrocurad9r
não só o dinheiro arrecadado, como !ls c~rlldoes .que nao
forem cobr-ad(ls. Das primeiras assmara..0 o reCIbo pelo
procur-adol', e no verso das segundas farao a .de~laraçao
do aviso e testemunharão a negativa d~ contnbum~e. '.

!). Rccebendo as cerLi(lões devolVIdas pelo.;; fISCaIS,
imediatamente começará o procu.rador l~ execuçao da di-
vida 1)01' meio de I'equerimento a autondade competent.e
ajuntando a certidão impressa do lançamento, que serVI-
rá de prova da divida, . , " _

10. Qualquer dos empregados que delXUI de cum
prir as determinações estipula~m;, pagará a multa de
30$000 e terá a pena de suspensao, até justificação com-
pleta. 'd- .,11. O fiscal terú 5$000 por cada cel:tI ao: cUJa Im-
pOl'tância alTecadar, e o procurador ~o~tmu~ra a perce-
ber as mesmas gratificações de 10 I, estIpuladas no
'llu'l1 códi"o de posturas, . .
, '1') si al"um contribuinte não fmnqueaI' aos fI~CaIS
e age~ies fi;cais seu estahele.cimento, para, os eXHlT?e~
necessários ao lançamento, sera lan~:ado sempI e na maIO!
taxa relativa.
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DECHETO N. 4,1 -IlE 17 DE AIIIIII. 111'18!IO

-----------------
. ,

til' li; til' IIbril tI('18!1I1

- 63 ---'

I>I~nl~WI'O j', 1';1

pro\'n as dispnsi~';)l's dt' posturas ol')I;ullizatl:ts 1)(':0 ('OIlSI'lho li •.•
iJlI'~lId('IH'ia tio IIItlllicipio ;<1«' Cristina

IlIda a tleIlOlllinH~':io de Vila tio .1('(Jllilal lJUl'U - VHlI ~tl\'u do
,letlUilui

o dI', (;o\'l'rllador do Eslado de :\linas-Cernis, 1('11110
111visla a l'l'pl'l'sl'nla~'iio do ('onsl'lho de illtl'nd(~nl'iti da

\'ila do .Il'qllil:1Í I' pl'Oposla da comissão do sel'viço dI' e'-
I:llíli"a dcsle Eslado, delel'lllina que dora I'IlI dianle pas-
, :1 rl'i'erid' vila 1i dl'llominar-s(' -- \'ila j'o\'a de .Iequi-

(fi Ij l:iÍ .

1':i1:'II'io, ('m 0111'0-1'1'1'10, 17 dc ahril dI' IR!JO.

.10,\0 I'INIIEIHO I)A SILVA

I'alúcio, em Oum-Prelo, 16 de ahril de 18!J0.

~ 2," A falta de licença ou do - víslo - da :lulod-
rI:,,!(, policial sujeita o dono tia easa, locat<Írio ou CII)j)J'C-
'lI'io ,'1 pena de lI)ulla de :"10$000,

Arl, 7," As inl'l'açiics desla~ poslul'as sCl'fio processa-
lJS fioS I('rmos dns leis ('ompetcnlcs e respeclivos I'cgu-

1;ll1l1'nlos,

() dOIlIOl' lio\'crsador tio I~sla,du de :\lisa,s-(;erllÍs
I'l"tllvl', 1('sdoC'm vi:sta ,a 'prolp{)lsla .do c()'oslSt'lho .de in-
1('nd('sl'ÍlI -do 'lIIunil'oÍ'pto ,da CI'isli'l1a, Idak~dll .de 10 dI'
('Ol'l'l'11le mês, e o '(E~plls'lo 1110al'I. :L" 'dqldl'l'relo In. :!Il)
.,1" :!:i dI' f('\'erei 1'0 fi.sdo, a'PI'O\',III', ,p:lI~a os ,d\'Íldos de!-
I" , :1' sl';.(ui'llles <dislposi~'(jl's 'de poslul'a.s, 'organizad,l,
1',,10 1III'SlllO eon:ielho:

Uso de ti 1'111 tiS 1)/'oiiJitltls

'.\1'1. 1." g' \'l'Írlado o U'S,) 'de al'llla.'1 ,pl'Oihilllas. S,io
(,(/ i<ll'l1a'd:ls al"lIl:tlS IPI'llj'IJhl:ls, ':J,S,dI' fogo, 'l'O':oo: •.spis-
",(rri;ls, r"\'lIjl't:rc's, gal'l'lll'has, ele,; as 'IH'I'fll 1'1111les, ClI'1II0:

:lz:lg:Jias, sOI'('I;I,", ('S'IOqUl'S, elt',; ,I.S ('(jwlanll's, 1'01110: IlIa-
\':<llras, f:le:ls, pUllhais, •.1(',; ':IS l'ull'lunl'dl'lllle.s, 1.:011I0:
e:Il:t'les, elc. Ni'lI'gucm jJ'o'llcrú f:lzer uso Ideslas :U'lIlltS.

DECHETO N. 4:1 - IlE l(j IlE ARIlH. IlE lR!Hl

.JoÃo PINIIEIHO IlA S",vA
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Mal'Ía Umbelina e herdeiros e fazenda de .José da Costa
'Hiheiro seguindo um pequeno córrego e suas vertent('s
'alé Joa;luilll Candido da Silva e seguindo até as cabecei-
do mesmo (:ónego Ú fazenda de Pedro Bmnco, do capiliío
SilveslJ'e Hellriques FllI'lado; daí seguindo as divisas do
município da Leopoldina até a situação de Eduardo An-
lonio dos Sanlos, e dai ú fazenda do citado comelHladol'
Firmino Alihert, fechando-se aí o círculo da pedida di-
\'isiío,

l'al:'leio do Govêl'l1o, em Ouro-Preto, 16 de ahl'il (Ie
I ~!IO,

Aprova as 1I1Otlifi,'uç-ões fcitas ilS }lostUI'US do lllunid,pio de ltnjuh:'t,
na parte J'('ft'I'l'n1c II jogos

U dI', (;overnador do Eslado de M inas-Gerais reso]-
VI', d(' conl'ormidade ('om o art. :!,"do dee, n, ~lR, de
:!!í dt, fevereiro findo, e sôhre a proposla do consl'!ho de
illll'nd(~ncía do IIlllnicipio fie lI:1jub:'l, dal:ldo de 1." do
COIT('nll: mês apl'm'ar, para os devidos efeilos, as segllill-
Il's 1I101Iifica~:ües ús jJosluras uaqut~le Illunieípio, 11:1par-
le l'l'l'l'rl'nll' :lOS júgos Iieitos e ílicitos:

Arl. L" As posluras muníCil)ais do lel'mo de Itajubú
n:l par/e relaliva a jógos licilos e ilícilos, scriío I'nlclldi-
das c execulauas da seguinle maneira:

Arl, 2,° Siío consideradas casas publicas de lavola-
gem as de comércio ou particulares, franqueadas ao ,Pú-
hl i('O em que haja jógos pro'ihidos, qualquer que seja o
illler~sse que aufir:l o dono, 10calúI'io ou emprezúl'io,

SI," Siío jógos jJroihidos todos os dc azar, eomo o
I:lsquencl, loto, vispora, rolêta e oulros.

Arl. :l," Os donos, loealúrios ou cmprcsúrios de la!s
(':lS:lS serão punidos na conformidade do art. :!111 do ('O,
d igo (~rilllínal:

, Arl. 4," S('rrlO aprecndidos e inutilizados os dados,
('arlas, rolt'las e quaisqupJ' ooU'os utensilios prúpl'ios
para o jogo. "

AI'I. 5," O que fúr ent:onlrado .Jogando CII) tais casas,
ou em !ugut'('s puhlit:os, sprú punido t:OIl) a I)ena dI' mol-
la de :10$000, e na falia, ('011) prisiío dc rI dias. , ,

Art, n," As li(,l'n~'as para as casas de jogos 11I'I'llllll-
dos dl'llI:ndl'lIl do - \'islo - da auloridad(' po!ieiai do
dislrito .

~ l." S,io júgos permilicios lodos os de cúlculo, como
hilhar, xadrez \'oJlaircle e outrus,
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~e~n I~cein~n da i'I~!endellloCia, pela ,qual pagarão 2(}$OOO

t
,l!~m, dn h~eln~~a lm'petmda das autori'daides competen~
es. :,lu1ta I'~ll,al 'ao val'ÜI' da licença e o dup'!o n " .
dCI1Cl'1 aI "I Id a.lelllCI-

" < e n . as pemas ICl'imina'is estabele'cidas na I i
~, A,:,t. 2. o Ell1!bora sem HC~llça da ill1,tenrdencia, pOi~e~

1',10 usar dns al'lUas COI1Cell1l1entes a seus misteres da vid
quando em exel'ci'cio: _ '<1,

'.' s .t:: Osci d~dão.s parcificos, como sejam: cobrad'Ü-
I es, maslcatCiS, bOlU1del'I<os, trolpei~'o's trazenda 'Pistblas
facas. ,e

I
~ 2. o O~ carreiras c boi~deiros, trraze'll,do fac3's ma-

c Ja'dos e falces. '

d.
S 3 "." Os clJ1'pregado's na lavoura - facas macha-

'OISe ,foIces. "
.. ,~: ~." Os cal'?illlteiros, alfaiates, sapateiros e 'Outros

()fn;l~ls, :- OoS llnst.elre's ide seus oficios.

I
SI5. As atl.!ondardes e seus subalte'l'n!os a,s armas

que JCS co:mpetllr. ,.
Art. 3. o O cont'l'ilVentor que se opuzer ao lPa,"amem-

lo, das l1Iu~lta~ soú'?rá In,ais cilllca d,ias 'de ondeia ~!O do-
hlo na reIIIl'C'I'<1eolllCIa,aJem da multa. '

. AI'1. ,1. o Suando o i'ndiv'Í'<duo multado não Uv
l~el'OS de 'pagar a .multa com .dilnheiro, a p'a'''aI'á com se~~
v~ço,e~ .~rall)[~lho's I~UU'l1ojcip'3is,se,ndo a Idi'~I'ia de 1$000
p"r,a o JOI nalelro c .2$000 ,para os ondais.

Danças e ajuntamentos tumulL/wI'Íos e estampidos

Ar!. 5." São 'P1'oibhlo,s os batuques c caleretês' em
(IU'al/luer 1,lI'gar do 1l1'1IInicipio sem autorizaçãa prévi; dOis
su:I~:.d~legados. :!ll~S povo,ações e dos in's')Jetores ide quar-
~~II (J~S nos Idlstn!o'S 'lII'brun'Q,~,sob ~Jena de dispersão do
?JUn1a:ll~nto, c muita de 2$000 a cada um deles que se
,),cahm e 10$000 ao dOlllo orl'acasa da reunião .
. iAI'1. ,6." E' q)l"Oiibi'do to'do a a'ju1IHament'0' !umult!Ua-

1'10: .com algazara c voz'e'f>ias, Inus ruas, ClliSoaspublkars c
11mt JI(; li]ares, sob pe'na de se~'diSiperslalda e muHad'o 'O
dOlno l<lacas,a em _10$000 c cada um Ido's i,nfratores em
12$0.00; se a IllIfl'aÇJaü fôr c-O'metiJda ,de Ill'Oite 'a multa ser'
(robrada. ,a

AI'L.?" E' 'praiJ)i!<Jo cantar ou rezar em voz aHa
por oC.HJSJ:lOde gu-aI'<l:w-se cndavcres em casa mortuaria
e '11!:al'l'car alg'az,a,r.rm~ que o ,decoro Idesel'ieldmle do át~
1]J1'OJ!WITl.Multa Ide 10$000 ao 'PI"OIHot()r ,da IreZ'l ou donú
da casa e de 2$000 a 'carla um ,(}los resa'dores '

. Arl. 8. o E' ])I'oibido, dlW tiI'Osnas povo~ções, de
nm!e, l\I\l.ltoa.de5~000, 'alem de 5 dias de Ipl"isãü e 'O du-
plo ,na rel'nCH:mnCJa.
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tArt. 9. o E' p'roihida a que~ma Ide fogue!'es sem ser

nos dios festivos ou scm ,autorização dos,filScais. Multa
rle ~$OOO c O' ,duplo na reoj'nci'delllcia.

Arl. 10. Os il~forn.toresque se 10lpuzer,em a() iCUlll'pri-
Illonlo destas multas sofrerão além ,da's mesmrus, 2 dia's
de .eade.i,a. -

AI.t. 11. Em falta de dinheiro, ,serão .as multas 'paga.s
elll servi~'o'S, C'm trabalhos ImlJlnici'pias.

Danos
Art, 12. E' ,proi~Jiido '!nrnçar fogoclIl 'cam:po.s !Ou ma-

,!a,s al,hei,as: muHa Id'e 30$000, ,a16m ,dlo idan'Ooaus3Ido.
AI'1. 13. ,E' proJhi-do:
~ 1." Lalnç:w 'fOlgo C'm campo,~ ou roçaIS aJroprirus, sem

aviso ao:s c'o:n't"ron-t:l'ntes.
~ ~. u Quei'mar a 'I~ro'])l'ia: roça sem teu' ',feit'O aceiro de

".i'n,te ,pal:mOls, Ipel].o menos, ,e sClm \panli:cipuçãa iUOSvisi-
nlll'O,sIconlfilll:ml1t,es,sôbre o ,dia ,da .que1ma: mJlliIJtuorle 10000,
l)ll:lI1'do a (l'lloCima só ot"Clnder aiO' ,contrav'Clntor: a multa
l'xara'da nO' 'arti'gO' ,antece!t!enle, ({uan1do ofender a visÍJnhO's,
além '(10 almo ,ca'Ulsald'O.

Art. 14. E' .projl)iido HrH!r 'll1aJdeira" .Jeonha, dipós, 'lar-
quanl'S CIlIl tClrrell10S alheios, sC'm IconStmÜ'mClnto ,do ,dono:
lIlulta :de5$000, além do dano ,causado, ,e mais 'penas esta-
lJelc:cildas 'sa lei.

,A1'1. 15. ,g' pI'oi1bido estrulgar-.seceI'c,:~s, vaJos, IIlIUI'O;';
c quaisquer (}ulbrÜlSt':I']HliIUeSque scrvlirem de :feoho ou de
I(\',mnanc.ação de divi,s'a, Imu'1ta ,de 5$0.00 além ,d'O,d3Jno cau-
sado e Im:üs penas ,da lei.

AI"1. 16. E' pl'O'ilbid'o me'tC'rgado e oubros '31nimais em
tCI're,nos alhei{)ls, sem :penmi:ssãO' ido dono: muLta 'de 10$
:l'lém 'C!ü ,dano Icaulsndo e mai!S IpClllas ,da lei,

AI'!. 117. !Senldlo esc:oll'tnado 'Um animal e.m :p}.31ntações
alheios c te,ITC'nO',stH!paidas, msmO' Inãa pl1an'tadOls, l)ag,ará o
seu ,dono, a ,multa de 2$000 1>01' .cada cH!beça, arLém 'do Idano
c:lus:J,d1o, ,sClndO'eS.ses n.nim,ai:s recolhidos lao Icurral ido rCO'n-
se'1hodo'llld'e ,não sailrãü :sem Ique o :dono ,pague a ,multa e
.l' as ~dCSl]J'es:~scom .os IDCiS;m'OSt"eit.a;s.!Na ,l'eÍJn'CÍldenClÍJa,
Illulta dohrada,

~ 1.0 Es,t'a's disposições só terã,o ",igor dQp'ÜiJ~ter sÍJd?
fei'to o I'ClSlP'e.otivo a'v.iso '])001' ,par,te do pI1eJ.UJdlcado, Vi-
Igoraido, ij)orém, o seu .dil,eito ,sôibr,e o Idan()oalulS3!d'o.

AI't. }o8. IE' IlH'0'i1b'irdo,CO'111"er-ls'ca :cavaJ'O nas ,ruas e
'praças, sem que haja motivo justi'fie~do: muHa de 5$000.

Art. lU. E' :prO'iibido ter-se anmnuls al,narrados IHrus
ruas 'e pr3ça:;, 'Jlroi,billldo o tmnsito Ipublirco: mU'Ua dt'
5$000.

D. G. 1'.-5
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..h!. 20. E' Iproibido ter-se ISOltOS'nas lruas, praça's e

estradas, ~\>lliln1ai!Sbr.avos, que IJOISi.~,amofender os trasellHl.
tes: lIlultn de 5£000, nlém ,do :da,no causado.

A,"l. 21. E' 'P'roibi:do deixar as porteiras .abertas nas
eslra'c1:us, pOI(\cndo daí p,'ov,iJr ,p"ejll'iw aos p,roprietavios:
I1IUJt:l de 5$000, além do dano causado.

Art. 22. rSeráproihhlo .cÜ'nSCI'\'ar-se edifidhs, muros
O~I ce"cas (Iue 3I11C'ltC'C'lllperigo aos vi:umlan tes, pe'la sua
ruina.

S 1. n 'Depois de um exame 'por pe"ilos e 'auto feito
pelo fiseaI, ('Ies serão dcmoli'dos, 'quando não se 'prestem
a cÜlnccrto, ou apcnas concertados, quan~l/o '1' prestem;
concel"lo.

A,,!. 23. A obl".Í~ação dedesfaz'er ou reedificar per.
tence ao 'plio'p,'ietal"io ou ao seu procurador.

A,'!. 24 Havendo i'nf,raçiío ,dOIS'aJ'tigüs antecedentes,
sl"rá a .dcrnoliç(lo ,feitn 'por onlcm ,do fiscal, fi custa li
PI"O'pl'i'ctario, scgun do 3' c'()Inta do'cument'Ulda que oferece
o fiscal,

Em briagar/ os
A'I't. 25 . .o emhr'iagado ellcol1ltt~ado !NUS mas, estJ1acta

e outrns lugares 'publicas será IpTeso e enkegue á sua fa-
milia, 'qu:l11'do 'a te1nJw: ougu:nid.ado em CJulStodia, enqu,
tndurnr n emb,"ia,guês, quando não n tenha.

Art. 26. Ü elllbriagUldo cn'coubrado segun1da vez seril
]l'"eso e ,niío sairú da cadeia :sem ass'i'nar tel1mo .de abster
se da elJ1briaguês, sob pena de BO$ooo de multa e 30 dias
de prisão e o dobro na reincidencia.

Repl'es,sclo da vagabundagem

Art. 27. São proihidos nas ruas, praças e tavcrna
~'agahundos ou pessoas desempregadas ou ociosas.

Ar!. 28 . .o fiscal ou autoridade policial marcarú
TJrazo de 8 dias para essas pessoas se mostmrem empr
gadas, e, caso elas não o façam, ficam sujeitas a 10$000 d
IIllllta ou a 8 dias de prisão, se não puderem pagar a ,mil
ta. Na reincidel1cia, multa dobrada.

AI"t. 2!J. O fiscal ou o pl"Ocumdor da intendcncia
eUl'á sujeito á multa de 10$000, se não der execução ao ar
ligo antecedente, por incuria ou negligencia.

Art. 30. Ficam sujeitas á mesma multa as pesso
menores de 21 anos e maiol"es de 14, Ique viverem na va
bundagem, recaindo a multa sobre seus pais ou tutore.

Art. 31. Incorrerá na mesma multa a pessoa qu
dentro das povoações deste municipio, bem assim em se
diversos quarteirões, consentir por mais de 24 horas e
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S'lH1Srasns pessoas ociosas ou vagahundas,. que estejam
n I condições de se C1npregar'el1l 1'111servIço domestico,
(, IIlO ('riados, ou na lavoura COl1l0 jornaleiros,

Jogo.s
Ar!. ;{2, Siío pl'Oibidos 'os jogos de parada em casas

Ih] iC;ls, lavem as, lojas, eLc, : lI1ulta de 30$000 ao dono da
. (, 5$000 a cada UIII dos infratores e o duplo na rein-

i lenda.
ArL. ;{;l. O l1Ienor de vinte e um anos, achado na rua
nelo, sed preso e levado a seu pai ou tutor, o qual

, lI1ultaldo C'lll :>$000: se fôr em casa de outmm, será
l 1I111ltado e!ll 30$000 e o dobro na reincidencia.

11. :l-l. Que!ll fúr encontl'ud'o jo.g.:tnüo oo.m menor
:'1 . nos sc"ú !IIullado em 20$000 e quatro dias de

1'[. :{:l. E' pl"Oibido pedir' esmolas pelas ruas ou es-
,. III lic'el1ça das auLoridades competentes, provan-

. il1l'apncidade fisica, estado valetudinario, ou mor-
, \ 's Pl'ssoa.s a,~,sim Clncol1ltl':~d:l's~mu'Ha de 5$000

\l'0 dias de prisão: o duplo na reincidencia.

Incentivo para educação

, . li. Os pais, tutores, protetores que residirem no
d.as povoaçrJcs c nüo mandarem seus filhos, tu-

11 pl'otl'gidos, mel10res de 14 anos, para as esco.
ujeitos á !IIu1La de 10$000, depois de marcado o

. di<lS para os mandarem para a escola .
. 7. II1('orrel':l na mesma multa o pai, tutor ou
lU . !li motivo IH'ovado e aviso prévio ao pro-

S '11th' que o educando sob seu dominio falhe á
1 i. de 15 dias.
. Fica criada uma vel'ba de 30$000 em cada
Le mUI1icipio para ocorrer ás despesas de
t in la, etc., do aluno reconhecidamente in-

I' lpl'l'Sentar ao delegado literario, ou inspe-
. publica, atestado das autol'idades compe-

nutido.
jn ado literario ou inspetor da instrução

.1 I do fisl'al ou procurador da intendencia
la vcl"lJa e!ll vista dos atestados.
lllultad~s em 10$000 os fiscais e procu-

. ]l'ia, que, de tres em tres meses, não derem
'I' 'un, landada das pessoas intimadas e mul-

uçü destes UI"tigos, sobre instrução



"'- 68 -

Art. 40, Nas escolas urbanas, estabelecidas nus di
versas povoações deste municipio, ficarão sujeitas -ás lIIes
mas nll~llas as pessoas que residirem na cil'cunferencia
de 3 -qUllometl'os da escola,

~ ~,o Aí zelará sôbre o cumpr,imonto dOiS diev,er
dos pa,ls! tutores, ou protetores, cada inspetor em se
<luarteIrao,

Palá'cio do GovêrI){), em Ouro-(P'reto, 18 de1890,

JoÃo PINHEIRO DA SII,VA

DECHETO N, 46 - Ide 22 ele abril ele 1890
Rcvoga o <lccl'clo n. 2, de 5 de dezembro dc 1889 quc eslahelec
concurso pura o lugar de JilsI)ctor gcrul da instrução puhllca

o doutOl'GovernadOl' do IEstado
- Considenllldo que, havendo con'corrido diversos eida
daos ao cargo de .inspetol' ,geral da instl'Ução publica, 110
tumos da pOl'tana de 5 de dezembro ulLimo nenlluJIl S
moslt'o~1 suficien temente habilitado para ex~rce-lo i
,ConsIder~ndo -que seri~ demorada, sinão improficua,

~ova tentali:a neSlSe senlido, e que o vencimento de
8:000$000, ali marcado, só poderia ajll'oveitar a quem I'eve.
la~s~ em concurso os conhecimentos na mesma portaria
eXigidos;

Considerando a inconveniencia de continuar ace-
falo. o dtto cargo, com prejuizo do ensino publico, que de
,n1l:1~lda.oOIll'S'ante e ~egu,J,all' ti iI'cção oC f1i!scal,ização, e que só
lllalS tarde, por /lIelO de (lstudada reforma, poderá sei' me.
IhoI'ado:

Resolve sustar ,a execução da cilada portaria de 5 de
?ezembro, e nomear para ocupar o já refet'ido cargo, de
IIl.spetor genll d.a i~lstrução publico, o dI'. Theophilo Do-
mlllgos Alves RlbCIro, '((ue perceherá o vencimerilo de
5:000$000 anuais.

Palacio do ,Govêrno, e/ll Ouro IPreto, 22 de a1Jri!1890.
JOÃo PINUElHO DA SILVA

DECHETO N, 47 - de 24 de abril de 18HO

Concedc á con~punhia E. F. Oeste de illinaspel'lllissão puroa pro.
IOl!gar os -seus trilhos até -li margem esclue.rda do Hio Para-
nUlba, bem COpIOmudar <I truçudo do trecho destinudo aoAlto S, FrancIsco.

o doutor Governador do Estado de Minas Gel'llis
atendendo á petição documentada {lue lhe dil'igiu a COlll~
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.. tnwil'a de Flenm O&slte de Minas, l'eS']1C1ctiva-
'o!ongampnto d'e 'seus trillhOrs u,té á margem es-
lHo Paranaiha e mudança do traçado do trecho
ao Alto S. Fl'ancisco, e considerando que a pre-,
IIplicanle, favoravelmente informada pela dl-

rnl das ohras puhlicas e engenheiro superinten-
I d' :l1('611(loe'Om o I~ano de v.iação rer,rea por
'10 com rplação á ,p'a,rte Oé,s'te do EsLaido.

'i r:lndo (file o prolongamento em 'quesfão já fol
i lo dI' ulilidade e vantagem pela extinta assem-
indal, qllando votou a lei n. 3.7!)5, de 16 de
1RR9, ('onccdcndo o dito prolongamento, com :I
de juros de 7°1° sohre o capital de 13.000:000~~OO.
'i ll'rando qlle o cidadão dI'. ,Ernesto da SIlva
Im '((u('m aquela lei ,autorizou a celehração do
) contraio (leu plenos poderes :í Companhia
firll'as, para, (''In C1aulslaj)'roJ)l1ila, ohter di Gnvêr-

\ n's ali m('ncionados;
ir:1(','arH!o -que esta companhia, alterando no seu
Irll ado imposto IHI sunracitada lei sem des~ia~ o

I ti" , l1Ielhonl considerai mente o plano da V13çao,
inform:l o (lito su»el'intendente, encurtando a
• ('ntn' os pontos ohjetivos e aproveitando zonas
, rodlltoras;
! '"II'IlI(!Ofi,nalll1'cl1'te que a Oom'Panhi':l OéSlt'e de
'cita. a !'l'dllção dos jur"OS garantidos na supraci-

i 11 a. 7;)!) , confoJ'lne a resolução tomada por este
. tralando-se mesmo de uma estrada de intcresse

lon f::OCIII'SO{IUe tende a desenvolver toda pro-
ri 'ola', a in(llIslria, o comercio de uma extensa e
ma zona;
reta. IIsando da atrihuicão confedda pelo ~ 7 .• ,
do "('('('elo n. 7, de 20 de novembro de 1889.

'1. 1." Fi('a concedido :" Companhia de Estrada de
. 1(' dI' ~Iill-as ItlI'jvi"logío cXlcllusivo IXlwa a oon'.<;tnl-
. ozo do prolO1uramento da mesma. eS!I'ada, par~
.~tfl 'ão .fos PPI'dões. ou suas proxlIllldades, ate

11 l'squPl'(la do R io Paranaíba, na diretriz para
('011I [?'aI'anlia de ,juros de 6°jO ao ano, durant~ a

'fi •. I' '!Ir ':i°lo, quando em ""afgo, sobre o capItal
I' vnnl\(~ddo c'onno n'e'C(lssm'i1o Ipar.a o dito prollon-

fix:lllo pelo ,govêrno 'li vista do orçam~nto e es-
finitivos, na razão de 22:000$000 no maxlIno por
M. d
_ " E' autorizada a mesma companhia a nm ar

) ÚI conlratarlo para o .Alto IS: íFl':lnci,sco,.o pon!o
l\1.e ftJl~1 fixa:do ,nla fózdo R'Io Jacare, afIm tfu 1.1"

~ dfl Hio- P:l'I':'I, {HI suas imdt!inçõe.s ~<)g'o abaixo ')11
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acima das cachoeiras; aplicando a garantia de jut"Os con-
cedida pelo 'contrato de 27 de dezembro de 1888 ao trech
d'a linha Id'a 'cLtLa1de,de OH<veii\'laa ref.erilda fóz do Hio.JJul'à
com um ramal para a cidade do Itapeceric.a, tudo median
te as clausulas que a' este acompanham.

Art. 3. ° Revogam-se as disposiçes em contrario.

PiaM'ai'o em Ouro-J>ret1o, 24 d'e rubril ,de 1890.
JoÃo PINHEIRO DA SILVA

Clausulas a que se refere o decrelo desla dala para
menlo da linha ferro Oésle de ,~linas ás margens
ranaiha e mudança do ponlo lerminal ida linha
IFrancisco

Pl'irneira - E' concedida á companhia Estrada d
.Ferro Oés,t,e ,de ,Mi'I1'[lIs.

~ 1. ° Pdvilegio para ,a construção, uso e gozo do pro-
longamcnto da respectiva linha, com a atual bitola, ma.
preparado o leito para a de um metro', a partir da estação
"})el'dões" ou outra proxima, passanuo pelas imediações
do POI'IQ~RBaJ, !no Rio S. Frnneislco a[té á 'mangem esquer-
da do Ria 'Paranaiba, na diretriz de Catalão. ,Este privile-
giü vigorarú Ipelo 'pl'azlo, ,q\le ai'llIli[a ires'ta, ,do que a eOllllp:t.
goza com relação á linha ferre a da Oliveira, segundo o
lCo,n.tI-a10I(le (j de junho 'ele 18'8:2, fi.canido 'ponlanto exti'nio
ao terminar este ultimo.

~ 2. o Autorização para, com relação á linha já con-
tratada para oS. Francisco, mudar o seu ponto termina1,
iisto é, ,da .róz Ido >Rio .J,wclaré para a Ido H:io-iPoa,rá, ou SUl!
imediações, ahaixo ou acima das cachoeiras ali existente
deixando de ser ponto obrigado a cidade de Pitangui.

~ 3.° Garantia de juros de (jOiO ao ano, dUl'aI) te
cOl~strução do prolongamento para o ,Paranaiba, sobre
capital efetivamente empregado, na razão de 22:000$000
no illaximo, por quilometro.

~ 4. o Garantia de juros de !joio ao ano, sobre o refe'
rido capital, durante 20 anos, a contar da data da aher-
tura do trafego da estação tcdminal do dito prolongamen-
to, complelando o Estado de 'Minas a rcnda de 7°1°, ma
não excedendo, em caso algum dc 5°1° o sem compro-
misso.

~ 5; o Pl'ivilegio de ullla zona de 30 quilomctros para
cada ladó do eixo da linha do prolongam enIo, sem prc-
Juizo de zonas já concedidas, e sem impedimento da cons-
trução de outras vias ferreas [que embora partindo do mcs-
Inl) ponto, mas Iseguindo direção diversa possam aprol\i,
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1 8mo cruzar a do prolongamento de que se

l]1;.IIl!o que dentro da zona privilegiada não rece-
r s ou passageiros mediante freie ou passagem,

1.0 1Il1tl11.lO.
'nl ndido que a garantia de juros concedida
. t~)Ide '27 ,de dezembro 'de 1888, ,par,a a limha ,de

é transferida para a mesma linha, partindo
I, Oliveira ,alé ú ofóz do 'RJio-lParú, no limite

li e (jIPUl:H!O, illldu:sJve o J13!mal ,de HapeceI'iIc'a.
ndn. O Govêrno do Estado de Minas Gerais
, I ('Pc!,' Ú cOI1llpan'hia Oésle .de J\Hnas:
° ) ireito de desapropriar, na forma das leis em

'ITenos e edificios, materiais de construção e
do 111 in iu particular que forem necessario para. o
trada, suas estações e mais dependencias.
A is 'nção de todos e 'quaisquer impostos deste
unil'ipais sobre as maquinas e materiais desti-

ll1strução e custeio da linha do prolongmnento
111 Cllmo Ú navegação do Alto S. Franci,sco e

IíIU', na forma das leis em vigor, e bem assim os
I' s qUI' de ,futuro lf.o'I'em ,oÜ'n'ccdildos UI emprc-
r' -.

1 r 'ferencia, em igualdade de condições, para o
! 'nlo e novus ramais da linha. Esta preferen-
, us' derada como direito ([ue tem a companhia

I hh ,,()!lre as ]wo]1Ü'sotas que aparecerem, ou sô-
s formnladas pelo Govêrno sem necessidade de

L'1 roposta sua. Ouvida a companhia, deverá ela,
(iQ rlias, da data da consulta feita pelo GovênlO,
i JULr ou não encarregar-se das obras.

a Ilegal ivo, em qne sel-ão estas dadas á outra
'\ ouprd('II'deste, 'não poderá a Oést,e de Minas
junção do prolongamento e ramais á sua linha,
bi[ otese terú o Govêrno o direito de regular a
. t rviço e a taxa das tarifas que as novas linhas

1< .11 .'t companhia.
li lado, esla adquiril'ú igual direito, com igual

~. I das novas linhas. iNenhuma das empresas,
\('rú rccchel' passageiros e mercadorias nas
fi e não pertencel'em, salvo por mutuo consen-

. ando-lhe somente estábelccido o direito do

ra. Compromete-se ainda o Govêrno do Es-
iIN1~ (;'\']-a is.

olicit:ll" do Govêrno geral os seguintes favo-
'olllp:lnhia: os mencionados nos ns. J a VI da

1..' las anexas ao decreto n. 7 :959, de 1880, e
r fuito, pela Estrada de Ferro Central do Bra-
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as obras pub) icas, e o lerceiro será remetido ao
fiscal.

.., n io modi ficar o lraçado, depois de aprovndo,
un cOlllpreen d ida enlre doisquilomelros para
do eixo dns Jinhns, sem <Iue primeiro hnja obli-
i 'IÇ; l) rio Govi'~rno ou do engenheiro fiscal. No

'Oll h(,(,(,I", dlll"nn lc a execução ,dos lrahallios, a .
du moclifil'nção além do limite marcado, a com-
ju '1i fil'al':'l para poder ser nuloriznda.

ohserval", na execução das ohrns das estradns,
d(' via singela, hem como nn conslrução de to-

obras d(' .arle, lodas as j)J'escl'ições lécnicas e
i 1 osiç,i"s I'(,(,olllcndndns nn clnusulas 9.' a 14. a,
ión:lC!O c11'(,I'eto n, 7.9!i9, de 1880.

11 translJorlar gratuitamente:
lUtoridades l' esco1tns l)oliciais e respeclivas
lI:lndo f'm diligencias.

, n ic(ips rlf' guelTn e (Iua1rluer numero de solda-
reito, da g-uardn nacional ou da policia, com

'i~is " rpspeclivn bngagem, (Junndo mandados a
d (;0 't'rno a 'qualquer parle da linha, dada a 01'-

111 filH l)plo IneSllJ() Govl~rno, out!'as autoridades
fOl'f'm ;lIIlorizndas.

('olollos I' imigl"nnles, suns bagagens, ferra-
nt('nsilios p instnullcnlos fII'alorios.

s :('mf'ntl'S e plantas envladfls pelo Governo
I desle Estarlo, p:lra serem grahJilamenle dislri-

s 1l\'I'nrlores.,
T ]os o. ~rnel'os de qualquer naturêza, que se-

dos para atf'ndel' aos socôrros púhlicos, exigl-
S~C:IS, inundações, pesle, guerrn {lU outra cn-
fn'lhlil'a. '
. Iransporl:II', ('om abalimcnlo .de quinze (1!i)

1:1 ]os os rlf'llwis pnssngeil'os c cnrgas do Gm'êr-
3 (!l'stl' Eslarlo, não especificarlos acima.
. Jll:ltcriais que se deslinnrem :í conslrucão e
I rnmais I' prolongamcnto da própria linha, e
ã o {IS ohras municipnis, nos rnunieipios ser-

11.' 'strarlas rle que se frnln.
. A pôr :í rlisposiçãodo ,Govêrno gern] ou rlêsle

1 ";I'('llns!ancips cxtrnordinarins. sempre que
r, lorlos os meios de lransporle de (lHe dispu-

t, caso. o Govêrno nnga,rá fi cOlllllanhia o que
II ionac1o 1l('lo uso rIa cslra(la e lorlo o seu ma-

cerl('11(10 (lo valor da rendn médin de pedo-
nos últ imos lrês anos. '

siI, para lodo o malerlal fixo e rodante, utensls e comcu
tivel necessarios ti. construção e uso da linha.

~ 2. o A pagar á companhia os juros devidos na f6rm
dm<; clllllniS'llkl,s8." e 9. adcpO'i,~ :de f,j,rudloca'(Ia <semeslre
pela mora, mais 6"'0 ao ano.

~ 3:" A pagar tambem o mesmo juro de 6"10 ao an
quanto las somas retardadas além dos prazos fixados. JlO
entender o Govêrno não serem dividas, e depois lenha
de ser pagas, por verificar-se não ter havido inexali<lã
de contas.

QI/arla, - Por seu turno, obriga-se a companhia:
~ 1. o A concluir os trabalhos para a determinação

direção geral da linha, dentro do prazo de 30 meses, ('o "
tados da d~ta do presente contrato.

~ 2. o A submeler ú aprovação do Govêrno, denlro d
IPT":lZ'O,de umall10 ,mails, 00 Il)r{ljejoo onmlpleto e dCl~initi'vo
secção da eslrada até ao S. Francisco, bem como o orç
menlto ~cr.a'l l(\Ia dc~pe,sa dessa secçã,o, te.ndo i,gua'J, pra'l
]Jnra a 2.' e ult ima secção.

Esses projelos, 'que podel'ão lambem ser apresenlad
por secções de 15 quilomelros, deverão conler a plan
Q'('ral da eslrada, na escala de 1 :4000, bem como lodos
dClllnis requisitos e delnlhes determinados pelas clausul
fi.', 7.' e 8., do citado decreto n. 7.959 de 1880.

~ 3. o A cOlllecar a conslrução das linhas dentro d
'prazr; de um a'no, da dalada alpil'ov'açã'i do's ,projc.to'S,
s? forem esles aprovados por secções de 15 quilomell'O.
'd'a ,da'l'a (].a a'pl'O\'ação da secção I'cspcclh'a.

~ 4. o A concluil' loda a extensão das linhas denlro ~
pl'azo de 6 anos contados da data da aprovação do 1. o Ir
cho rie esludos definitivos.

~ 5. o A submeler ú anrovação do en genheiro fiscnl
]l1:Inos e mais nesenhos de delnlhe, necessarios ú constru
ci,o das rJ'llrns de m'te, lais como - pontes, vindulos, PO
tiihries, hoe;l"os, luneis, ou os de qualquer edificio das )'.
uhas. hem como os necessarios no malerial rixo e rondn
le. Eista obrigação seril cumnrida um mês anles de dar-s
('omeço 'ús ohrns. Findo esle nrazo, si a companhia n~
liver solução do engenheiro fiscal. quer apl'ovado <lUCro
exig-indo modificações, seri'io considerados aprovados.

~ li. o A fazer em lais planos e desenhos as modirira-
ceies exig-idas pelo engenllP;rn fiscal, ficando salvo o r
('urso ao Governadol' do EsI;Hlo.

~ 7. o .A npresenlar sempre em lriplicata os lrnhnlho
l('cnicos a que :se I'eferem os ~ ~ nnleriores. Um <lo
cxemplnres será devolvido ú companhin com o visto d
'quem os tiver aprovndo, oulro ficará arquivado nadirclo
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~ 13. A 'transportar tambem gratuitamente, em car-
ro especia,lmente adotado, quando isso se torne preciso,
as malas do correio e seus condutores, os funcionários
encan'egados pelo Govêrno do serviço da linha telegrá-
fica, bem como quaisquer somas dcdinhciro, pertencentes
ao tesouro nacional ou deste Estado.

~ 14. A expedir tambem gratuitamente os telegra.
mas do Govêrno, que poderá realizar em toda a extensão
das linhas as construções necessarias ao estabelecimen-
to de uma linha telegraficade sua propriedade, usando
ou niío, corno melhor lhe parecer, dos mesmos postes
das linhas telegraficas que a companhia é obrigada a
construir em toda a extensão das estradas, responsabili-
zando-se a mesma companhia pela guarda dos postes
e aparelhos elétricos que pertencerem ao Govêrno.

~ 15, A exiLir, sempre que lhe forem exigido~, os
livros de receita e despesa do custeio da estrada, bem
como quaisquer outros, e a prestar todos os esclareci-
mentos e informações que lhe forem reclamados pe,lo
Govêr'no, pelos fiscais deste ou outros agentes competen-
temente autorizados:

Ao engenheiro fiscal franqueará mais todas as plan-
tas, perfis e respectivos desenhos.

~ 16. A ,remeter ao Govêrno dêste Estado:
I. Um ano depois da terminação dos trabalhos, uma

planta cadastral de todas as linhas, bem como uma re-
lação das estações e obras d'arte e um quadro demons-
trativo do custo ,das mesmas linhas.

De toda e qualquer alteração ou aquisição ulterior
será tambem enviada planta ao mesmo Govêrno.

11. No fim do mês de janeiro de c'ada ano, um rc-
lataria circunsta'nciado, relativo ao ano antecedente, de
lodas as ocurTencias, movimento de passageiros e mer-
cadorias, receita e despesa, estado ,das linhas e condi-
ções financeil-as da companhia, durante o semestre an-
terior e da estatistica do tráfego.

Esse 'relataria, que poderá ser entregue ao engenhei-
ro fiscal; abrangerá as despesas de custeio conveniente-
mente especificadas, e o pêso, volume, naturêza, e qua-
lidade ,das mercadorias transportadas, com declaração
das distancias médias por élas percorridas, da receita
de cada uma das estações e da estatistica de passageIros,
sendo estes devidamente classifica aos .

1I1. Em julho e dezembro de cada ano, um outro re-
!atorio, igualmente circunstanciado, do estado dos tra-
balhos em construção.

~ 17. A encarregar-se da cobrança dos direitos dês-
te Estado, adic'ionando nas guias de despacho uma coluna
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ara a respectiva verba, das quais enviará trio
1 I' um exemplar em duplicata á dil'etol'ia de

'u'()mpanhado do balancête da renda pública
(ll'la companhia; fazendo entrega a qualquer

TI limites (La linha, do balanço pertencente ao
(li ois de deduzida a comissão de quatro por
") Il'la alTecadação, ou então fazendo a remes-

') d trinta (lias, dirétamente a quem pela mesma
f Ir determinado.
,I ini inção da cobrança, a diretoria de fazenda

jn "Iruções necessal'ias aos prepostos ou empre-
; eOlllpanhia, _
ri ração aqui imposta cessará, quando o Governo

ni nte; mas nesse caso não poderá a com-
. usar-se de presta'!' todo o auxilio, a bem de
1)6a arrecadação das rendas públicas.

Iw' scmpre o trem rodante necessario para
'ulllcntando-o na razão do acréscimo de pas-
'ar 'a" a transporla.r, de modo a haver em todo

(lanLidade suficiente para a satisfação de todas
i des do scrviço.
I' 11 J'otlante compôr-se-á de locomotivas, alimen-

IIILers), de carTaS de primeira e segunda elas-
",'1geiros, carros especiais para o serviço do
I nduçiio de presos, vagons de mercadorins,

s d' gado, lastro e freio, finalmente, de car-
n(luç'iio dc ferro, madeira, etc. '

I :aI rial rodante será construido de modo qu~
I', n a nos Ira-nsportes e -comodidade parn os
'0 .

l'rn ) poder:'! proibir o emprego de material que
'ba lais l'OIHlições.
Ih 'rlura de todas as linhas ao trúfego, o mate-
I '.lwrl'ado Jlelo mesmo Govêrno, de acôrdo com
11 .

~ pagar as seguintes muItas, que serão exclu-
il lI) slas pelo governadol' do Estado:
dois contos de ,réis, pelo excesso dos prazos
I os p~lr:'!grafos 1 .• a 4,., desta cláusula,
tl6bro esta multa, si o excesso fÔI' além de

'~.
UI I a doi:; contos de réis, .semprc que se re-

n-n lerem as linhas o trem l'Odante necessúrio,
parúgrafo antecedente. Imposta essa multa,

pelo Govêrn.o um prazo razoavel, de 4 a
J ')1"1 a ('ompanlua apresentar o trem rodante
, m dianle parecer de profissiona,l sobre sua



- 76-

!No caso de reincidencia, depois de cominada a pri
meira multa, findo o prazo marcado, a multa será do tri
pIo, e ass-im progressivamente, até que a companhia apré-
sente o trem rodante exigido.

TIl. De quantia igual á renda liquida da estrada, do
dia anterior .ao em que se dér qualquer interrupção do
tráfego, se o mesmo tráfego fôr, por motivo não justifL.
cado, interrompido por mais de trinta dias consecu
tivos.

Esta multa serú por dia de interrupção, e cominarIa
éla, o Govê.rno mandará restabelecer o tr:ífego,corrend
as despesas por conta da companhia.

IV. De duzentos mil .réis a dois contos, conforme a
gl'avidade do caso, pela infração de qualquel" das clitu-
suJas presentes para as quais não estejam estabelecida
penas especiais ou não se tenha declarado qual a impor
tancia da multa.

IDo pagamento das multas acima especificadas srí po-
derá a companhia ser aliviada, provando a existencia d
caso de f6rça maiol', que motivasse a falta.

Sua reclamação, porém, não será atendida, se rô
apresentada depois de sessenta dias, contados da data
em que tiver recebido notificação da multa imposta.

~ 20. A .não solicitar prol'rogação dos prazos esli-
pulados nesta cláusula, parágrafos 1.° a 4.°, se não pro-
vando a existência de caso de força maior, que deler
minasse a falta.

A inda assim, o Govêrno poderá prorrogar qualqlJ('n
desses prazos, por mais um ano sómente, precedendo
pagamento dos devidos direitos.

~ 21. A observar os decretos, regulamentos e in
truções que forem expedidos para segurança e polieia
das estradas de ferro, ullla vez que não contrariem a
presentes cláusulas.

~ 22. A aceitar como ddinit-iva, e sem recurso,
decisão do Govêl'no sôbre as questões que se suscilal'l"
relativamente ao uso Teciproco das estl'adas de feITo [(11
perlencerem a êste Eslado ou a outra companhia.

'Fica enten(lido que qualqueracôrdo que a compa
nhia Oéste e Minas celebrar, não prejudicará o direi!
do Govêrno ao exame (las respectivas esUpulações e
modificação rl('sta". se enlender que são ofensivas no.
interesses do Eslado.

~ 23. A submeler á aprovação do govêrno (mies rI
começo do tráfego, o quadro dos empregados e a labéli
dos Tespectivos vencimentos, dependendo igualnH'n!
qualquer alteração 'posterior de autorização eapl"Ova~'ã
do mesmo Govêl'no,
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(lLo - A companhia poderá ter sua séde no país

'Ie, conlauto que lenha, tanto em uma como em
'J tese, na capital dêste Estado um representa~lt~.
d' plenos poderes par.a tratar de .resolver dlre-

[)lU o Govêrno quaisquer questões emergentes,
nt ndido que as questões, ou sejam com o Go-

U 0111 particulares, serão -todas discutidas e re-
le conformidade com a legislação do pais, sem
a;ra tribunais estrangeiros.

ta - A garantia de juros concedida pela cláusula
gr,lfos 3. o e 4.°, recairá sobre o capital 9ue fôr
recunhecido 'Pelo Govêrno como .necessano e su-
para:
Construção de todas as obraspo prolongame1lto

Aqui:ição do material f}xo, 'rodante, e. outros,
E:labelecimento das linhas telegrafIcas,
lllllenização de benfeitorias, antes ou depois de

( s trabalhos de construção da eslmda, e quals-
sa: feitas até á sua conclusão e aceitação d::l-
'er éla aberta ao lJ"áfego público,
Em qualquer hipótese, porém, nunca poderú

'aranlido exceder da soma que fór fixada, Sl'-
'1'llIsula 7,",

, Se em qualquer lempo li companhia precisar
r apitaI, deverú obtê-lo por sua conta e risco, e
u gal"antia,

V'rificaua a hipótese de ter sido esgolado o
Ir mlido, sem ter sido construi da a linha do
n 'nt), será retida nos cofres, C~)J1lOcaução em
'\ illlporlancia equivalente aos Juros calculados

qumtia necessária para a conclusão das obras,
. bases do orçamento geral. Se, porém, a com-

ular lodos os trabalhos denlro de um ano,
oncediuos no pUl'ágrafo 4,°, da clausula quarta,
rcstituidos lodos os juros relidos; mas se ex-
um ano, só terádil'eito a receber juros pro-

i: uu capital garantido e efetivamente empre-

ma - O Govêrno fixará o capital garantido, em
rçamento, fundado nos planos e mais desenhos
r geral, documentos e requisitos .necessários á
de todos os trabalhos, quer digam respeito ao
Ir da, quer ás suas obras de arte e edificios de
atul'cza, quer se refiram ao material fixo e ro-

li linha telegl'áfica.
s esses planos e mais desenhos, documentos e
, nua vez definitivamente aprovados, não po-
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derão ser alterados no todo ou em parte, sem preVIa a
torização do Govêrno, salvo a faculdade concedida pel
parágrafo 8. o,da clúusula quarla,

Oitava - A garantia de juros far-se-á efetiva ua tia
do real emprego do capital, ou sobre o capital deposita
com autorização do Govêrno.

O pagamento será feito dentro de 90 dias,depois ~
entregues as contas do Govêl"nO, em apólices do Eslad
se a companhia qui sé r recebê-las, ou em dinheiro, sc co
viér ao mesmo Estauo. Se a companhia, porém, não ]l
der aceitar o pagamento em apólices, será êle efelua
e.m -dinheiro, denlro de qualro mêses.

~ 1.o Nos capitais levantados durante a construçã
não será incluido o cuslo do malerial rodante, nem o
máquinas e aparelhos de qualquer natureza, nccessilri
ao seu reparo e conservação, o qual só terá lançado c
conta para garantia dos juros, seis mêses antes de ser'
empregados no lráfego da estrada. Excetua-se o mal
rial rodanle indispensavel para o lransporte dos m:
riais da linha (lastro).

~ 2. o Entregue a linha ou parte d6la ao transito I
blico, os juros correspondentes ao respectivo capital s
rão pagos em presença dos balanços da liquidação
receita e despesa do custeio, exibidos pela com]JalllTi
e devidamente examinados por agenles do Govêrno,

Serão compreendidas nas despesas do custeio as qu
se fizerem:

I. Com o tráfego de passageims e mercadorias.
lI. Com a renovação, aumento, reparos e conser

ção do material 'rodante.
IlI. Com os reparos e conservação das oficinns,

tações e,todas as dependências da via fér,rea, tais com
armazens, oficinas e depósitos de qualquer natureza.

IV. Com os reparos e conservação do leito da linn
e todas as obl'as de arte a óla pertencentes.

V. Com a administração da linha, depois de seI' '
aberta ao transito público,

~ 3. o Além da quantia ,necessaria ú construção da
obras em cada ano, a companhia poderá fazer uma clt
mada de capitais no principio do primeiro ano, no vaI
de dez POI' cenlo do capital garantido pam atendcr '
despesas preliminares que tiver feito antes de encelare
se os trabalhos de construção.

~ 4. o No caso de havei' o engenheiro fiscal exigid
modificação dos planos e mais desenhos que tem de s
sujeitos á sua aprovação e de não tê .•las feito, a comp
nhia, será deduzida do capital garantido a soma gasta n
obra executada sem a modificação exigida.
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Se 'I!guma alteração fôr feita em um ou mais
lohos, documentos e .requisitos jú aprovados

I'IIU sem o consentimento dêste, salva a facul-
Iida pl'lo parúgrafo 8.", da clausula qUal'ta a
J rdel"Ú o direito á garantia dos juros sôbl"~ o

u. se tiver despendido na obra execulada, pelos
eJl lias alterados.

1"11I, a allel'ação fôr feita com aprovnção do
esla alt£'l'ação resultar economia na execu-

'a, n melade da SOlJla resultante desta economia
Ilzirla do capilal garantido,1: fias as demais economias que por qualquer

flzeI"l'JIl na execução da linha, resultarão em
1 Estado, dando lugar a unia I'edução COITes-

('apitaI gal'antido,
.I rl'SSO e enl~ll(lido que, cm caso a,lgum, o Es-

nga II palfar Juros sôbre quantias que não te-
, I spendldas com obl'as e material da linha

os que, a juizo do Govêrno, a éla inleressa-
!lentc,
QuaIquCI' alteração que possa ser necessaría
las oh~as depois de concluidas será feita por
tllpanllln, e seu custo não serú levado á conta
lue lem a ganllltia de juros.
'I companhia sofrer a,lgum prejuízo, por des-

Iral alhos (salvo fÔI'ça maior), compreendi-
de sua própria resl?onsabilidade, por paga-

1I1l1l', ('ustas de arlHlramentos, ou por fale-
J) 'ss.õas ()l~c. com éla tenham tI'llnsação, a ím-

I ,lals preJulZos tambem não será levada em
, I !tnl que lem a garantia de juros.
. '11I qll:l!cluel' tempo, depois de construi da e

{l", ~. 'o pílblico tOI~a a estrada ou parte déla,
n J)It\O o 1II('SIllO lI'llfego por II1olivon1io justi-

rup lIlhia dpixarú de receber os jU1'OS garan-
I!' o .tl'/I1P(~ da interrupção, até quc atinja o

." 111('Sl'S, fllld.o o qual, perderú o privilegio,
ladc .t'om o c!Ispos!o na cláusula décima sex-
lC'I'CCII'lI,
I ndil.lo que semelhante perda de juros não

111:'II,Jhla do pagamento da multa cominada no
I 'ragr!lgo 1!l~ da clúusula qunrta, quando a
do trafego fOI' por mais de trinta dias con-

\lé dois m~ses depois de findo o semestre;
:IJ resental'a ao governo, para o pagamento
'onlas de sua I'cceita e despesa, quer com

da linha, quer com custeio da mesma,
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Se o não fizer, ou se em qualquer oc~sião deixar d
franquear os seus livros para os respectlv?s exam.es,
Govêrno poderá demorar o pagamento dos Juros, ate lIU
a companhia cumpra o seu dever.

O exame, bem como o ajuste daquelas contas p~ra_
pagamento dos juros, serão incumbidos a uma comissa
composta do engenheiro fiscal, de um agente .da compa.
nhia e de um empregado designado pelo Governo.

Décimll _ A fiscalização da estrada e do serviç
será incumbida a um engenheiro fiscal, nomeado p I
GovêI'no vencendo o ordenado que oportunamente fó
marcado' pelo mesmo Govêrno e pago por êste, que Jl
derá mandar, em qualquer tempo, engenheiro de sua co •
fiança acompanhar os estudos e os trabalhos da constI~'
ção, afim de veI'Íficarem se são executados com prola
ciência, método e precisa atividade.

Undécimll - Antes de resolver sobre os projélos Sll
metidos á sua aprovação, poderá o Govêmo mandar pr
ceder a expensas da companhia ás operações gráficas 11
cessárias ao exame dos mesmos projétos, e igualmclI
modificá-los como julgar conveniente.

Duodécimll - O Govêmo reserva-se o direito de
zer executar pela companhia ou por conta déla, durant
o prazo da concessão, alterações ou novas obras, cuja 11
cessidade a experiencia haja indicado em relação ú s
gurança pública, ,policia da estr.ada ou tráfego.

Décimll terceira - Se, durante a execução, ou ain
depois da terminação dos ~rabalhos, verificar-se ((11
qualquer obra não foi executada conforme as regras
arte, o Govêrno poderá exigir da companhia a sua d.
molição e .reconstruçilO total ou parcial, ~u fazê.la po
administração á custa da mesmacompanhw.

Décimll qUllrta - Em qualquer época, depois de d
corridos vinte anos de dUI'ação do privHegio, poderá
GovêI'no resgatar a 'presente concessão, se o julgar co
veniente.

Em falta de acôrdo o preço do resgate será fixad
por dois arbitros, um nomeado pelo Govêrno e outro pé
companhia. .

Na avaliação se tomarão em consideração não só
imIlortancia das obras no estado em que estiverem, s
atenção ao seu custo primitivo, mas tambem a renda m

quida da Itstra(ia, nos cinco anos anteriores.
Em nenhum caso, .porém, o preço do resgate que

sultar do arbitramento, será superior a uma soma, c
renda anual de seis por cento seja equiva,lente á re
líquida média dos dois anos anteriores"

~ quinta - Se, depois de haver adquirido fi
da estrada, resolver o Govêrno arrendá-la
nnh ia preferida em igualdade de condições:
o me. mo pI'ocesso estabelecido .na cláusula
f 3. 0.
I S{'.rla - Caducará a presente concessãõ nas
i 't 'ses, salvo o caso de força maior, julgado

iJrq ostas as multas de que trata a 1.' parte
1!l, lia c1úlIsula quarta, e, passado mais seis
IIlpletar um ano, ainda assim não fôr apre-
ljéto llefinitivo, não tiverem começo os tra-
trnrla, ou não forem conclui dos . .
'ollleçada a construção da estrada; ficarem

u"ld:IS por mais de tl"ês mêses, sem prévio
lt do (;ovêrno.
, aberta a linha ao tráfego, ser a circula-

mpida por mais (le Irês mêses.
. er a companhia, 1)01" qualquer motivo, de-

"I Jaz de COnliIllIaI' na gerencia dos trabalhos.
'a os :lcima expressos lerá lugal' a caducida-
I s io, prcl'edendo álo molivado do Govt:rno
para II suprcmo tribunal de justiça, como

'1I acordado pelas parles. .
.\ \(i111/1 - - Realizadas as hipóteses da cláu~

I uI!', e no caso UI' existirem obras feitas, a
ns{'rvarú seus direitos sôbre as mesmas

r' aS pl'Opl"iedades que hOllvér adquirido.
t porém, ,de todas as ten'as .públicas, mndeiras
Ilcri:lis, que tiverem sido cedidos pelo Esta-
m 1 I tolal da garantia de juros que o tesouro
( h U\'CI"pago, e bem assim os .juros de fi °1°
luanlias, ser:io reslituidos.

iI(/lI(/ -- Fica a companhia autorizada a
Ilstrllir o !'amai de llapcce.rica; cOlTendo,

lu i\amentc por sua conta, todas e quaisquer
j:1 hou ver fci to com o mesmo.

a /lona - Obriga-se mais a companhia, se o
• I: do o exigir, a estabelecer .a bitóla de um
h do Paranaíba, logo que o movinlento anual
rÍ'ls atingir a 200 mil tOlwladas, ou logo d~-
n . de t l'Úfego; assim como eslabelecer Irá-
om ns eslradas de ferro que se encon trarem

nh '.
ma Fica a companhia autorizada a entrar
om n eslrada de ferro de Pitanguí a Patos
e transferir esla o respectivo entroncametÍt1

. lide para a li nha do Paranaíba, no Porto-Real
L 1689 '
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Ou Suas imediações, sob as mesmas condições técnicas
cláusulas do prolongamento, ora concedido, conform
condição precedente, e o determinado quanto ao lei!
bitóla estipulados, dependente esse acôrdo de assentimeto do Govêrno,

Vigésima 'primeira - Findo o prazo do privilé
passarão as linhas fórreas, com tudo o que lhes per
cer, ao dominio do Estado, em perfeito estado de cons
vação, independente de qualquer indenização por p
do mesmo Estado.

Ao ato da aceitação da estrada, procederá exam
feito pelo engenheiro fiscal ou por outro ao serviçoEstado.

Qualquer falta ou estrago importante que seja nd
do, a companhia sanará dCll11'0 de prazo razoavel, IIIcada pelo Govêrno.

Se, no último quinquênio da concessão, a conserva
ção da estrada fôr dcscurada, o Govêrno terá o dire t
de confiscar a receita respectiva para empregá-laquêle scrviço.

Vigésima segunda - A companhia poderá em C/U
quer tempo isentar-se de ônus da primeira parle da cláu
sula antecedente, logo que restitua aos cofres do Est:
a importancia recebida em gar:mtia de juros, caso já
não lenha feito em virlude da cláusula trigésima ter i.
ra, bem como indenize o mesmo Estado de quaiSC/ll;
despesas que haja feito para Ocorrer os pagamentos etua dos .

INesta hipótese cessará a ingerência do Estado nnegociosda companhia.
Fica-lhe, pürém, salvo o direito de regula.r de aeo;

do com a companhia, a tarifa dos lransporles, bem co
de mantel" a policia e segurança da estrada.

Vigésima terceira - As vias férreas de que se Ira.t
e suas obras não impedirão em tempo algum o livre Iran
sito das estradas atuais e de outras que para comodiua
pública, no fulu.ro se abrirem .

.Pelo cruzamento da mesma esl-r:ada por outras, ah '
xo, acima, ou ao nivel, não poderá a companhia exi .
encn-go, imposto ou taxa de qualquer natureza.

Vigésima quarta - A companhia, de acôrdo com
Govêrno, para facilitar o transito de generos e passage.
!'Os, bem como chamar eoncurrência á sua linha, pderá:

I. Conslruir estradas vicinais, de ferro, de madeiro
ou de qualquer outro materi,ll conveniente, especbJllle
te a que fôr desUnada a pôr em comunicação o PorIa d
Andorinhas com o de Buritís,
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d' . dentro dai "mais e estradas 01' marIas,

hel:.!. " 'I' .
) S porém não goz:II"ão, nem do pnn eglO,

níias e v::ntagens estipuladas nas presentes
~inha principal. _

quinta - Os preços de. transp_ortes serao
l-if,l::;aprovadas pelo Govern_o,nao podendo

ios ortlinarios de conduçao ~o temp.o da
I: . mesmas larifas. Estas serao reVIstas,

I los os cinl'o anos. .
li Si' -la - Pelos preços fixados nessas tarI-
nhia ser:'! ohrigada a transportar, constan.te-
I:idado exatidão e presteza, as mercadOrIas
,J!un:z.;I, os passageiros e suas bagagens, os
li 'os e outros, e os valores que lhes forem

s lima - A companhia poderá fa,zer todos
p r preços infel"Íores aos das !arIfas apro-

1111 modo geral e sem exceça?, quer em
11 favor de quem quel" q~1CseJa.

de J)l°CÇOse farão ef~tI vas c?m o con-
Govêrno, sendo o púhlIco ~vlsado, por
ios, afixados nas estações e IJ1sertos nos

p nhia fizcl'll'ansportes por lH"eç?s inferio-
j 'IS. s\'m aquêle prévio copsentllnento, o

I'" aplicar a mesma reduçao a lod~s os
i tal calegol'ia, isto é, pertencent~s a m~s-
la iras; e os preços assim redu7;l~os nao

.0 'levados, ('omo no caso de pr.evlO co~-
'!lI íllJlnrização eXJlI'essa do Governo, aVI-

1ú J ic I, com um mês, pelo menos, de ante-

concedidas a indigent-es não poderão
plil'aç:io desla clúusula. _

ilaul/ - Quaisquer questoe~ ~ntre o. Go-
l Ilnhia ser:io decididas por JUlzoarbllral,
hi arbitl"OS. .

II nOllll'ará o seu arhHro, e, se ?s. dOIS as-
I n~o concol"darmn nas suas. declsoes, com-

1'1' na escolha de um terceIro, que des.em-

') ')lese de não haver acôndo nesta ~scôlha,
11 t'ar:" outro arbitro, e denh'L os dOIS o que

l:.h sorll', deci dirú a questão. .
ilros scrão nOllleados engenh~lros, se -as
• 'I rn sobre conhecimentos técnICOS de en-

uens formados em direito, quanto tratar-



Se dci direitos, obrigações e respectivos interesses
partes,

Vigésima nÓ/ia - Quando houver desinteligência
tre o Govêrno e a companhia, para decisão da qual s
necessario juizo arbitral, uma das partes dará avis
outra, dessa necessidade e do nome do arbitl'o
lhido,

Se, dentro do prazo de trinta dias, da data do r
bimento do aviso, a outra parte deixar de nomear o
arbitro, e de intimar a sua nomeação á primeira, o IJ
to em questão será considerado como cedido e aban
nado pela parte assim em falta,

Trigésima - O atado sorteamento de arbitros s
feito na Capital dêste Estado sob a presidência do
vernador, ou na Capital-Federal, sob a de pessôa de
nomeação, e em presença do representante ou pro'
dor da companhia, que assinará com o referido gov
nadar ou seu delegado o termo que se lavrar.

Trigésima primeira - Em todos os casos em qu
tenham de recorrei' a juizo arbitral, a parte contra a
os arbitras decidirem, pagm'á todas as despesas do ar
tramento,

Nos casos em que possa sei' duvidoso para que I
pende a decisão dos arbitras, perlence a êstes adir
de resolver quem pagará as despesas,

Trigésima segunda - O fô,'o das questões judi"
relativas ao presente cO:1tralo será sempre o da Capi
deste Estado.

Trirrésima terceira - Logo que os dividendos
companhia excederem de oito por eenlo, o ex('ess()
dôze será repaliicto igualmente enlre o Eslado e a
panlda, cessando esla divisão, desde que estejam os
fres do mesmo Estauo embolsados dos juros pagos, C'
tuados os previstos pela mórn nos pug:llnentos dCI'ir

O que I'eceber o Estado em virtude dessa d i\'isão s
cre:lita.do á companhia, para ser deduzido da imporl
cia que houver de pagar pelo resgate da estrada. Se.
I'ém, a companhia não fizer esse resgale, não terú dir
a'gllT" a rella"er n ,'eferida imporlanda.

Trigésima ([uarta -- Logo que os dividendo:; ex
derem de 12 "I" far-se-á a redução das lari fas, Estas
duções se efeluarão principalmente em tarifas dif("
ciais para os gl'andes percursos e nas do:; generos de
nados á lavoura e expol.taçáo.

Tri,qésill1(J ([uinta - .No caso de não ser contral
com :I estrada de ferro ~Iuzambinho o prolongamento
á estação de Lavras, fica ÍI Oéste de ~Iinas concedida J
[erencia para esse prolongamento; bem como parti li,
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lenciana, se O Go\"êrno resol\"er auto~izar
tlução, desistindo nêsles lermos dos fa-
3.iI0, ele 1889,

.. x/a - P:11'a os efeitos do pngnmento dos
i I s, pela presrnle concess:lO, e lcvanlamen-
. fi a provisoriamenle arllllraelo el~l " , , "
O ) cnpilal garun lido, sem IHeJlllzo de
t do fisco,

Ouro-Prelo, 24 de abril de lSCO,
J 0,\0 PINilEIRO DA SILVA,

f rmc. O secretúrio in terino, P: Quei~'og~,
lt. (Ia Companhia Oésle lIe ~ill1as, f, C,

'Üreitos de 112 "I" a quantia de 65 :OOO$O~O,
n heI.' illll'nlo n, 6:3, e mais 1 :050$000 de selo
, nforme a verba n, 1.068,

Govêrno, 29 ele :lbril de 1890,

Plmno QUElROGA.

, 48 - Im 28 DE AnRIl, DE 1890

t I 1111111<,xposiçi\o Jlt'rlllllllcllte dos pr~dlltos _"atu-
ta (' illdllslJ'Ías d(lste Estado, c dà IOslruçocs i

rn 1,1' do Esta(io de l\linns-Çer,ais: .
'rundl que os recursos .naturais. de. ~m P?l~

verdadeira fonte de I'Iqueza l~uhlIc.l e P,lI,
110 ás forças da nalureza ~e ajuntam ,os e~-
" '''110 do homelll, de malleIra a tornai aque-

~ is e cnnhecidosi 'd d
(, £Indo quc, se é verdade que a prosperl a e
11111Est:lfjn não púde pTovir excluslvame~te
nUlllcnlal a esla, em todo caso, ~abe PIO-

) '"lt. solieil;lInente a inichl~iv.a partIcular no
({ ns('~uir semelhante ohJ~ll\'O; . ,',

r n lo qlle o Eslado de MIll,as-Gerals, m,lIS
I qu('r outro da União, é admiravelmente d.o-

1 'u1'Iveis e \"arial\ns rlemenlos de opulenclll,
l '11I sido convenienlemente explorados ou

,: 1 lo que as exposições in<!ust.riais, confor-
la experienl'ia e o exemplo de outros po-

'nJ UIll "rande meio de adiantamento na Vida
OI' [a 'ililar aos pl"Odulorcs a oferta, aos con.
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sumidores a procura, sendo para o comércio
de largo desenvolvimento;

Consi,derando, finalmente, que nessas lutas nohili
simas do trabalho, premios pccunarios serão vantajo
Já como incentivo, já como justa e merecida remunero
ção aos mais ativos e inteligentes industriais, pelos '
esforços, que sendo a sua gloria, tambem são a do p
em que habitam;

Resolve:

Ar!. 1,' Fica creada na Capital desle Eslado mtl
Exposição Permanente, que será instalada no <Iia 1,.
novembro do correnle ano, em que figurarão os pro
tos naturais, agricolas e industriais deste mesmo
tado,

Art, 2,' Aos expositores, que melhores e mais ap
feiçoados produtos apresenlarem nesta exposi~~:io, Si"

conferidos prémios, cuja distribuição terá iug:u' 110d
15 de novembro de cada ano,

Art, 3, o Além dos prérnios consistentes em clip
mas de honra e medalhas de oum, prata e bmnze. fie:
tambem creados prémios pecuniarios, e tantos uns co
outros serão conferidos por uma comissão de 10 IJI
bros, que o govêrno nomeará anualmente para org
zar e dirigir a exposição e conferir os prémios,

~ 1, o A' exceção dos prémios pecuniarios, que
destinados a certos e delenninados produ los, lodos
mais poderão ser conferidos a qualquer genero de pr
dução industrial, f

~ 2,' Para a distribuição dos prémios pela comiss-
organizadol'a da exposição e tudo mais concernenle a
ta, se observarão as instruções que a este acompanham

Art, 4,' A comissão de que trata o artigo ante
dente elegerá dentre os seus membros um presidente
um secretário, que serão também o presidente e o seer
tário da exposição,

Art, 5,' Os produtos destinados á exposição será
colecionados pelo quimico da comissão de levanlamcn
to da carta deste Estado, ao qual desde já poderão s
enviados os produtos, incumbindo-lhe igualmente anal
zar as amostras de terras que acompanharem Os pr .
dutos,

Art, 6,' Revogam-se as disposições

Pala cio, em Ouro Preto, 28 de abril de 1890,

JOÃo PINHEIRO DA SILVA.
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que se refere o decreto acima

, - P rmanen.produtos destinados á EXPoilça~oleecionados
I' decreto desta data, serao i
eia comissão de levantamento da carta t c o

.•. <lo com a comissão julgadora de que ra-
do referido decreto,

d t Estado que concorrerem, I •.odu~ores es e f " d 'émios pecunia-
I demo ser con ell dO~1p~ diplomas ele

1'0: 'onsistindo, elJ.l me a ,las e, reservados
r "mios peC'Ul11aI'lOS,porem, sao 't '

~tor'~ de produtos das culturas segum es: ,
,,: ela India, trigo, forragens (alfafa)" caca),
l:ru", batata inglesa (sol?-rum tubclosum,
tis plantas linturiais e apicultura,
Jr 'mios são dos seguintes val?,res:
l'inhH, um de dois conto(1s'OdOOr$~~oi:....•

outro de um conto, ,,"
há da In dia, ume de ~ei~~~~to,s I~IIO~)~S , ••
outro de trezentos 11111I~I?, ,(3~~~~00$000) ,
tri"o um de um conto de)1 eis, , do Peru'
""'IC/IUfOlTagens (alfafa, quma, d qUI", , , ," n prell110 e •

','I, e plantas tl1lIUl'laIS, ~I stas culturas,
'L r 'is (:)00$000), cada u!n,~ de de quinhentos
, I lantas textis, ll1Y p~'el~1Oplantas que dão
00 "000), IJ:II,r~1a ~u rtau~l~e~IJLantas lactecentes"omo o In lO, ,I , 'I ..'I, ,'dc trezentos ml reis "." ao), etc" OUtlO d' fibras gros-'Ira a cultura d.e plantas qu~ ao

J r:o a, juta, a pitelrda, 0q~r~I~~~lt~~O'meAc~éiS• ,.
a apicultura, nm e

) , rémios pecuniarios,
que I OSS? concorr~r ~os ~)testados das autori-
r devera" I~O~melO e rocedem os produ-
do mUIllCIPIO de onde P, . fidedignas re-

do juntar ates~a~(),s de ,pes~,~as
'I1.0 mesmo mUI1lCIPIO, plova , I te

' I ' - l' que produz anua men
I ao VIl110" (' , " de 20 pipas), para o. 100 hectolitros celca
2 :000$000, os 50 hecloli-

que produz anualmente pel~ I~ende 1'000$000.
a de 10 pipas) 'la~a o rI'o ~~e produz anual-
t ao chú da In ~a, - '! d chá preparado,menos 400 qUilogramas e

lio de llOO$OOO,
t elo menos 200 quilo-ue produz anualmen e P

1 Ira o prémio de 300$000.
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Quanto ao trigo, que colhe anualmente pelo mcn
250 hectolitros (500 alqucires)., para o prémio de ,

} :QOO$OOO.
Quanto ús forragens (alfafa), que colhe amwllll'

.pelo menos 10.000 quilograIllas, para o prémio de "

.900$000.
Quanto ao cacáu, que colhe anualmente pelo meno

).590 quilogramas (100 arrobas), para o prcmio de ,
,500$000. .
f. Quanto á quina do Peru', que colhe anualmente 11
,menos 200 quilogramas, para o 1)I'émio de !l00. '000,

. Quanto ú batata inglesa, que colhe anualmentc Il
,menos 250 hectolitros (500 alqucires), para o prélllio
,500$000.

Quanto á cultura de plantas textis: - 1, o. quc
lhe anualmente de fibras finas produzidas pclo linl
•ramie, plantas latecen tes, etc" pclo menos 200 quil
gramas, .para. concorrer ao prémio de 500$000,
.. , .2. o que colhe anualmente de fibras grosseiras pc
duzidas pela juta, piteira, malvaisco, etc" pelo mcn
.500 quilogramas, para o prémio de 300$000.

Quanto ás plantas tinturiais, como o anil. urucum
"mica dos tintUl"eiros, etc" provar que colhe anuallll •
te pelo menos 2.000 quilogramas de anil, 1.000 quil .

. gramas dc urucum, pal'3 o prémio de 500$000.
,. Quan to ú cultura de abelhas, que colhe anualme

te pelo menos 1.000 quilogramas de cêra, para o prén'
'1i: 500$000.

O expositor deverá ainda remeter com o produ
,um, relato rio resumido, indicando:

A procedencia;
A situação e, a extensão do terreno cultivado;
O número de plantas que possue para as

'.arbustos;
" O tempo necessario para a produção;

A época do plantio e da colheita;
, O número' de plantações e colheitas que
, feitas anualmente;
. As precauções e cuidados especiais que
.;1<>mados para o cultivo e colheita;

A quantidade de semente ou o número
•...necessarias para a. plantação de um hectare

(cerca d'e uma quarta) ou de um alqueire
. :braças em quadro;
. 'por hectare ou paI; àlqueire de, 100

-.89.-

ur za do cstrume e a quantidade empl"egada
u~'ào por hcctare ou alqueire dc tcrrcno;
u ';10 por hcctolitro de planta ou por alquci-
tm .;
IInentos aratorios empregados;
s do custcio;
t'unbcm cnviar. do terreno cultivado, amos-

lua is sc possa julgar de sua natureza.
i 'ultorps indicarão o numcro de colmeias que

numcro dc vezes que são crestadas anual-
'ames (IUC pl'oduzem, os cuidados a tomar-se
lhas, a quantidade de mel produzido e sua

, dl'spcsas de cusleio.
11l'UITCnlcs aos )lrémios pecuniarios dcverão
I produtos:í comissão dc exposição até o dia
I Ibm de cada ano .
i iio julgadora, dentro do prazo de oito dias,

lisla dos conClllTen les, quc serú publicada
icial do Eslado e na qual mencionará a na-

I rOl'er1encia dos produtos, bem como os ates-
I nlados e as informações por cles presta-

IS dorumentos de infol")nações prestadas
i!ores, a comissão julgadora receberú, até 30

j I; )luhlicação da lista dos concurrente$ no
'hl, qualqucr reclamação assinada e funda-

I lIdcrú, se reconheceI' quc os aludidos docu-
informações não são verdadeil'os, excluil' o ex-

os c.'positores, contl'a os quais ela é feita,
. conCulTcntes, ficando, ,porém, aos mesmos

dircito dc l'eCOlTer da decisão da comiss:io
1'110.

(lidos os recursos e ol'ganizada a lista defini-
nJissão julgadom conferil'ú no dia 15 de no-
I rél lio pecullial'io destinado Ú. cada cultul'a,

rI' nle qlll', satisfazendo as exigencias indica-
inslru~'i'íes, tiVCI' apl'esentado o mclholo pro-

mesma data serão confel'idos os outl'OS pr';-
i lindo em medalhas de ouro, pl'ata e bronze

!lOS expositol'es que exibil'cm qualquelo pro-
r:ll ou industl'ial, dcste Estado, julgado pela ,:0-
. no de seI' premiado.

Preto, 28 de abril de 1890 .

Jo;io PINHEIRO DA SILVA.
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DECRETO N. 49 - DE 30 DE ABRIL DE 1890

Determina' que o ter.rilorio do então dis1rito de paz denl>min O
- Pouca ~Iassa, - municipio de Santl> Antonio do ~Ia hei!
.passe a pN1encer, em SUas res:pec1ivas partes, ás freguczias
onde fl>i desmembrado.

o dI' .. Governador do Estado de l\Iinas-<Gerais ~
s?lv~, em Vlst~ da proposta junta, determinar que o I
ntono do entao dlslnto de paz denominado - Pou
Massa - municipio de Sanlo Antonio do Machado, p3
~ perlence~, em suas respe~tivas partes, ás fregucl'Í
ae . onde fOI .desmembrado, fIcando nesta parte altera
o alo ~e 26 .de .março findo, pe!o qual ficou suprimi
o refcndo dlstnto e anexado todo seu terrilorio á f
guezia de S. João Batista do Douradinho.

Palaci'o, em Ouro Preto, 30 de abril de 1890.

Jo'\o PINHEIRO DA SILVA.

DECRETO N. 50 - DE 30 DE ABRIL DE 1890

Transfere o di\tritl> de S. Sebastião da Pl>nle ""ova da vila O
Carmo da Bagagcm para a freguezia de S. ~1igual da I'on
Nova, municipio do Sacramento.

o dI'. Governador do Estado de :Minas-{icrais Lcn
em vista a informação prestada pelas comissões de c I
tistica, datada de 28 do corrente .Ines, e usando da ai
buição que lhe confere o ~ 1 .• arl. 2 .• , do decI'cto n.
de 20 de novembro de 1889, resolve delerminar que
distrito de S. Sebastião da Ponte Nova, com suas atu,'
divisas, fique transferido do termo da vila do Carmo a
!Bagagem .para a freguezia de S .. Miguel da Ponte No
municipio do S. S. Sacramento.

,Palacio, em Ouro Preto, 30 de abril de 1890.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

DECRETO N. 51 - DE 5 DE MAIO DE 1890

Detennina que a fazenda denominada - Ponte Alta, - passe
pertencer á freguezia da cidade dn Fl>rmiga

O dI'. Governador do Estado de Minas-Gerais, len
em vista o parecer da 2.' comissão de estatistica de 25
abril findo, sob n. 52, resolve determinar que a fazenda
denominada - Ponte Alta, - propriedade do finado 1'1
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r ues • 'unes, passe a pertencer á freguezia
Formign, ficando desmembrada da freguc-

nlA, municipio de Piunhi.

Preto, 5 de maio de 1890 .

Jo'\o PINHEIRO DA SILVA.

52 - DE 6 DE MAIO DE 1890

h'lto til' paz nn povonçiil> denomiJladn - Varas
Illunidplo da Diaman1ina

1 I Go\'CrnndOI' do Estado dc .Minas-:Gerais,
i La o parecer presLado cm daLa dc Hi de abril
ndo da alI'ibuição que lhe conferc o ~ 1.",

11 li ('rcLo n. 7, de 20 dc novcmbro de 18R9,
\ r a distrito lIe paz a povoação dcnominada
da frpguczia de N. S, da Gloria, municipio

Im.!, o quul Lcrá os seguinles limites: ao nas-
"ucdas du Gouveia e de 5.. João da Chapa-
pon Los, com direção ao pocnLe, compreen-

110 llUl' se acha entre o rio Pardo Grande e
I 'qul'no, alé ao ponlo cm quc este fal barra

Preto, 6 de maio de 1890.

Jo,\O PINIIEIHO DA SILVA.

53 - DE 6 DE MAIO DE 1890

r I drs<lpropriaç:io de a!luas para aha'lteeimento das
!llIS e )lO,'ouçõ<,s dcste Estudo, o processo estubele-
I,' to g,'rlll n. I. GG.I,de 27 dc outubro de 1855.

t r Go\'ernador do Estado de :'IIinas-Gerais,
: con\'Cuicncia de regularizar o serviço, em
I la Capital, de canalização e abastecimento
l vcl, serviço esse por vezes interrompido por
embargos opostos por alguns proprietarios,

E' aplicavcl á desapropriação de aguas para
I lo das cidades, vilas e povoações deste Esta-
o estabelecido no decreto geral n. L 664, de

1'0 de 11155.
s disposições do citado decreto n. 1.664,

das com as mOdificações .prescritas nos al'-
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tigOS 2, o a 26 do decreto legislativo n,
novembro de 1888,

AI"1. 3,. Revogam-se as disposições em contl"ario,
'Palacio, em Ouro Prelo, ti de maio de 1890,

Jo,\O PINHEIRO DA SII.VA,

'DECRETO N, 54 - Dt 6 DE MAIO DE 1890

Eleva a distrito de paz o pOliciai denominado _ S. 1'0111111.

Aquino, Iuunicipio d(~ S. Sebastiflo do Pal"uiso

O doutor Governador do Estado de Minas-Ger,
tendo em vista o parecei" pl'estado pelas comissões de
tatislica, datado de 2 do corrente mês, resolve, lISfllJ
da atribuição que lhe confere o ~ 1, o. al"I, 2." do de'
lo n, 7, de 20 de novembro de 1889, elevar a dislrit
paz o distrito policial denominado S. Tomaz de .-\C(1I-

no, municipio de S, Sebl1slião do PanlÍso, creado J
ato de 24 de agosto de 1887, com as mesmas divisas II~'
cadas no referido ato,

Palacio, em Ouro 'Preto, G de maio de 1890.
.10,\0 PINHEIHO DA SU,VA.

DECRETO N, 55 - DE G DE MAIO DE 1890

Crêa um distrito de paz na povoação denominada _ Espl I
Santo da Agua Limpa, municipio de S, de Além Pal'ai1>"

O doutor Go\'ernadordo Estado de ~Iinas Ger'
tendo em visla o parecer das comissões de esl~tisl'
datado de lU de abi'iJ findo, e usando da atribuição g
lhe confere o ~ 1,., art, 2," do decreto n, 7, de 20
novembro de 188!!, resolve elevar a distrito de [Jaz
povoação denominada - Espirito Santo de Agu:1 LJ
pa, freguezia de S. Sebastião da Estrela, lm~nicipio, d,
José de Além Paraiba, o qual terú as segullltes dl\'ls

Começando do alto da serra de Santa Barba!'a,
direção á serra da Pedra Branca e procul'llndo as til
de Angustura com essa freguezia, abrangendo a f1z
de S, Bel'llan!o propriedade de .João Clemente uc
e desta ús de .Jo~é ~Iarques da Cosia, .José dc Pnll;a (;
linho, alfel"es: Antonio Cados ~Iachado de ~!agal/,ães
desta ultima, seguindo as divisas (la frcguezia da C
ceição da Boa Vista e subindo o cOITego da Ag-Ia L
)la e todas as suas vertentes, até á fazenda de .J('sé G
çalves de ~Iol':les Car"valho,

'Palacio, em Ouro Preto, 7 de maio de 18!!O,
Jo'\o PINHEIRO DA SILVA.

- 93-
56 - DE 7 im MAIO DE 1890

l rito do ['ormne, fel'guezia de Santo Antonio do José
dlllllliciplo d,' S. João do ClIratinga, Ú fregurzia de Sano
n do )Ianhuassu', do IJ1CSnlO Ilulnicipio.

LI Dr Governador do Estado de .Minas-Gerais,
~i't. a in formação prestada pelas comissões de
'I, rc 'olve usando da atribuição que lhe confere
t, 2," do decreto n, 7, de :W de novembro de
(lI' () dislrilo do Pochrane da freguezia de San-

José Pedro, mun icipio de S, João do Ca-
trc"uezia de Santo Antonio do .Manhuassu', do

ullicipio,

"11I Ouro Preto, G de maio de 1890,

JoÃo PINJIEIHO DA SII,VA,

57 - DE 7 DE MAIO DE 1890

tl1l ,It' paz ua povoaçÃo denominada _ S. Sebasthio
do Pirunha, Illtlnicipiu do Ponlhu

t Ir GovernadO!" do Esta(!o de ~linas-Gcrais,
1 (l parecei" das comissües de estatistica,
de aln"il findo, e usando da atribuição que
, 1. ", art, 2," (~O decreto n, O, de 20 de

1 1 'H, I'lso]ve crear um distl'ito de paz na
i 10lllÍnada -- S. Sebastião do Piranha; TIO

PllIlliJa, ('om as seguinles divisas:
nuo pllo 1.)(10 do Guar;lnl no lugar denomi-
, ' 1ll;lrgeIll do rio Pomba, seguindo os li-
z nd,ls du lrnente-coronel Joaquilll Vieira de
'I 'o \ !lil;l dr Souza, e conlinuando pelas

Jo' Joaquim Vi Ira de Souza até ú cacho-
, I" c' u '"'1'0''' e depois de saltar o espi-

ir ar7 (;lnnnua'nd;) sOlllj')re sua dirr~":io, ú
di i :IS da fazenda do fi.n[ldu Antonio

;1, ali' ús da fazenda da Cachoeira eom as
p{" t{'IH'l'nle [l Felisherlo Carvalho de

la di 'isa d{'sla alé ú Bocaina, nos limites
rl hl'rdeirus rie FI'[lIll'isco dos San[()s Lou-

o [J1lI"{',les, ti l'Sq lerda .• respeitada\ as ve~-
In ('0111 lIS lerr\\s da Jazcnda da Cachoel-

li' us limites desta com a de ~Iariano de
nlo, (' ('ontJlllIando por e!l's CIll direção á

I {'{'ir: s dos (,ol'J'egos "Passcs e ~lar'Cos"
o, aiJrangendo a fazenda de E'midio Alves

tOlalidade, seguindo pelos altos, compreell-



- 94-

dendo toda a vertente do ribeirão de S. Domingo
parte da dos corregos de Macacos e Forquilhas, pela .
1'a até aos limites rIa fazenda do finado Antonio Tu\'
de Oliveira, e por estes, em linha reta, cortando o 'o
go, até os limites da fazenda outróra pertencente a Ff
cisco dos Santos Loures, -no corrego dos "Macacos",
parte que confronta com a fazenda de Joaquim :\Iarq
do Amaral; destes, ao alto que vai ter ao carrego do
va, e pelas vertentes deste até á suaconfluencia 110

beirão de São Domingos; por este abaixo e suas ver
tes até á sua foz no Paraopeba; seguindo por este 'Ih'
até ú Cachoeira Grande, e desta ao 'alto, saltando o
e continuando pelas divisas da fazenda do Barão
Avelar Rezende até á3 da fazenda da Barra do Di:~1
te, compreendido todo territorio desta, até o rio Pom
seguindo por este acima até o ponto em que comec,
demarcação.

Palacio, em Ouro Preto, 7 de maio de 1890,
Jo,\O PINHEIRO DASILVA.

DECRETO !li. 58 - DE 7 DE MAIODE 1890

Eleva a povoação de S, Sebastião da Grotu. li categoria <le fr
zia. ficando desmemIJrada da fregueziu tio Je'lucri, muni
da Ponte Nova.

o dI'. Governador do Estado de ;\linas-Gerais, I
em v'ista o parecer das comissões de estatisticas. dai
de 2 do corrente mês, resolve, usando da atribuiçà
lhe confere [) ~ 1,°, art. 2,°, do decreto n. 7, de 2
novembro de 1889, elevar a povoação de S, Seba.
da Gloria á categol'ia de freguezia, ficando o mesmo,
êste fim, desmembrado da freguesia do J equeri, mu
pio da Ponte~Nova. As divisas da nova freguesia s
as seguintes:

Começando .pelo lado de Abre Campo, no COI11
grande, e s0guindo -até á fazenda de Joaquillll 13ae
dai, pelo carrego do Bonfim, até á fazenda rio fin
Antonio Vieira de Souza; acompanhando-se deJlois o
rego do Ramos, cachoeira abaixo, até á fnenela de
Miquilino dos Reis; continuando-se pelo carrego d:
dl'a Negra até o carrego do Pé de l\1olequr.; riai,
carrego dos Florencios, até á fazenda do Jequitib'\'
guindo-se depois Santana abaixo até á fazenda d"
gusto de Souza Netto; continuando-se pelo correg
Santo Anton'io, até á fazenda do finado Joaquim F
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~, e, d~lÍ pelo corrego de 1\Ianoel Antonio, até
e fe!Is-berto, onde terminarão as divisas pro-

Preto, 7 de maio de 1890.

JoÃo PINHEIRODASILVA.

o N. 59 - DE 8 DE MAIODE 1890

to n. 8. de 11 de Juneiro úllimo. e chuma pura o
lj respectlvlls [unções os empregados da secretarin

111 SI'IIlIJ!éllyrovlllcill:l. os quais constituirão umu sec-
li .ccreturJ3 co governo.

vertl1dor do Estado de l\Iinas~Gerais,
lido que, em virtude dos decretos ns, 7 e
novembro ,e 30 de dezembro de 1889, aquele
as usscmhleas provinciais e i':ste autorizando
. cam'lras municipais, aCI'esceu as suas atri-
. '", nizar os s~rviços dessas corporações no
I 1 e economIa dos municipios, bem como

d lesa;
ando, ql!.e a ~ecretaria do govêrno, com o

qu' dlspoe, nao pode absolutamente acumu-
t 'Ih Ilhos, alé.m dos que já estào a seu cargo;
( r 1 I ninar que voHem ao exercício das res-
" s .os empregados da extinta assembléa
I IIcludos por ato de 11 de janeiro uHimo
LHuirào I1ma secção adida á secretaria d~

JllC tenlmlll oportunamente o devido destino,
r enquanlo o ordenado simples, e ocupar-
"d conta~, orçame~to da receita e despe-
st'lS tias IlItendencIas; sendo i"ualInente
I I~iliares da repartição de estaiistica, de
11'las se desempenharão, e do que fôr de-
)0 s crelario do GovênlO,
d. Ia secção que é o oficial maior da se-
'tinla asscmhléa provincial, terá um livro

a ponlo dos seus empregados e observará
ohrigaçiics destes tudo quanto se contém
u vigor, outrosim, encarre-gará a um dos

dos do al'ranjo ClIl1breve pl'azo do arquivo
á sob a gual-da do porteiro. '

em Ouro Preto, 8 de maio de

Jo'\o PINHEIRODASILVA.



Antonio do :\larhado

d{'1l0Jllinada - V{'I"I)l('lho ~o\"o
do Y('rIlIf'lho, 1J111Uicipio do

JoÃo PINJIEIIIO DA SILVA.

-m

I'rl'io, 12 dc maio de 18!JO.
.JoÃo P1NIlElHO !lA SILVA,

1839

Prl'io, 12 (Ic maio de 1890.

,!I)O\O 1'lNIIElIIO !lA SILVA.

Prelo, 10 de maio de 1890,

61 - (lE J2 !lE MAIO !lI' 18!JO

ü:l - !lE 12 DE MAIO DE 18HU

62 - !lE 10 DE MAIO DE Hl80

lHll " polida I cI "11 Ollli1111<.10 - 1'01'10 das 10'10-
IIll1l1idpio de Juiz de Fóra

rl1udor do Estado dc ~Iinas-Gcrais rcsol-
lJ'ihuiçiio quc lhc confcrc o ~ 1.", art.

n. 7, de 20 denovembl"O dc 1889, criar
unlll . nlonio do ~Iachado, composla do
I mo nome, quc fica desmcmbrada da

1111lior ,lo Eslado de ~linas-(;crais, tendo
I' I' da reparti~~:i() de eslatistica de (j do
011'(', m,ando da alri!Jui~':io que lhe eOIl-
:lo u, do dCl"rclo n. 7, de 20 de l1ovcmhro
distrito de paz a povoação do \'ermclho
ia de S:io Francisco do \'ermelho, lIlU-

lin a. ('om as 111eSmaS d'ivisas do distrito

fllador do Eslado (le ~linas-Gcrais. lendo
r la repartição dc cstatistica, datado de

lo, resolve, usando da atribui~,ão que lhe
:lll, ~.". do de(:I'eto n. 7, de 20 de no-
'IC\':lr a distl'ito de paz, o distrito poli-

1'01'10 das Flores - do oIlIunil:ipio
• com as '11H'S'lllaS d.ivisas do distrito ])0-

DECRETO N, 61 - DE 9 DE MAIO DE 1890

.JoÃo PINHEIRO

Crê:) o 'llll(ar de superintendente de todos os trabulhos e m I
mentos do mnnicipio da Capital e colonlas do Estado

DECRETO N. 60 - DE 9 im MAIO DE

96

Crêa um distrito de puz na poyoaçlio denominada - Prol'i
- municipio du Leopol.dinll

O dI', Govcrnador do Estado de ~linas-Gcrais, I
em visla o parccer da rcpartição dc cslatistica de
ahril proximo passado, resolvc, usando do dispo l
~ I.", art, 2.", do dccrclo n. 7, de 20 de novem r.
1889, criar um distrito dc paz na povoação (lel1ol1
_ Providencia - municipio da Lcopoldina, com
guillles divisas: . ._

I]lrincipianllo nas nasccntcs do l"lbClraO
Limpa e eontinuando por f~slc até á fazenda da
compreendendo esta dentro dos limilcs, e .daí sc.
UH linha rcta, passando pelo morro do Perclra e s '
Pedra Nc"ra até ú barra dos dois braços do I'ir~p
c daí sul;inâo pelo grande braço do Pirapelinga.
suas cacbceiras, continuando pela scrra da Leop
passando:: da Cruz Alta, c~bcceira do pequeno IH"
Pirapetinga, scrra do Horizontc, vertentcs do COIT'
Pcdra Aguda, sCl'I'as da llocaina e do Novo. ~Iund
fcchar nas cahcceiras do ribeirão de Agua Limpa, I
clt parlida,

Palacio, em Ouro Preto, 9 de maio de 1890.
JoÃo PINHEIRO DA SILVA:

o <.Ir, Govcrnador do Estado de ~linas-Gerais, á
ta do que lhe representa o engcnheiro <.lo mcsmo Es
Joaquim Francisco de Paula, resolve exoncrú-lo, [I
<.lido, do cargo dc diret61' geral intcl"Íno das o!Jrll'
blicas; ficando encarrcgado de supcl'inlendcr lod
trabalhos e mclhoramen tos da Capi lal, bem como o,
viços do municipio'c colonias do Estado, dc cxcrcer
bem as funçõcs dc fiscal da linha dc bondcs, pcrce
os vcncimenlos anuais dn 6 :000$000.

Outrossim, dclcl'mi'na quc ao mcsmo engenhciro
abonada adiaria dc 10$000 para as despesas dc via
quando cm scrviço fóra da Capital do Estado,

Palacio do Govêrno. em Ouro Prcto, 9 de mal
1890,
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DECRETO N. 65 - DE 12 DE MAIO

Eleva •.• categoria de distrito de paz a povoação
Alegres, Illunicipio da Cristina

O dI'. Governador do Estado de ~linas-Gerais, t
em \'ista o parecer da repartição de estatistica de 1
abril findo, resolve, usando da atribuição que ihe c
ri.' o S 1.", art. 2.", do decreto n. 7, de 20 de nOVl'1)
de 1889, elevar ú categoria de distrito de paz a ]JOI'

de São .Iosé dos Alegres, municipio da Cristina, (,Oll
l.1Í\'isas esla!Jelecidas pela ler n. 2.281, de 10 de j
de 1876. .

l'alacio, em Ouro Pr'eto, 12 de maio de 1890.

JoÃo PINIIEIHO DA SILVA.

DECRETO N. 66 - DE 12 DE MAIO DE 1890

Ix.tenllina que as fazendas 'dCBOluhuldas - JOl-dão, Sjl\"H, nu
J'us, Lages, Jlorcil'rts, (JuilolUho e TórH, pnssenl li PCJ'tl'lI'
1I1Ullicipio do Bonfim.

O dI'. Governador do Estado de Minas-Gerais, I
em vista o parecer da repartição de estatistica de .
corrente mês sob n. 6:-1, e usando da atribuiçfto (jU

confer.e o S 1.", art. 2." uo decI'eto n. 7, de 20 de 110

bro de 1889, resolve determinar llue as fnendas deu
nadas - Jordão, Silva, Barreiras, Lages, l\Ioreiras,
lombo e Tôca p~rtencentes á freguesia de São .lo
Paraopeba, municipio da capital, ex-vi da leilllJn
n. 2.84J, de 24 de outubro dc 1881, n. J, S 2.", ar!.
passe,JII a pel'tencer ao municipio do Bonfim, dOllll.
I'am desmem!Jradas 8m virtude da citada lei.

Palacio, em Ouro Preto, 12 de maio de 18!IO.

DECHETO N, 67 - DE 12 /lI' MAIO DE 18!IO

Crêa o distrito de paz no lugar denominado - SOledad,', IlIlU
de ~Iar de Espanha

O doutor Governador do Estado de ~lillas-(;
tendo em vista o pal'eeer da repartição de estalbtl
17 de abril findo, e, usando da atribuição que lhe
re oSLo, ar!. ~." do dcc. n. 7, ele ~u ele nO\'CJIIIJ
1889, resolve crear um distrito de paz, 11'0 lugar dcn
lIado SoJedade, municipio de Mal' de Espanha, cu

- 99-
do distrito policial estabelecidas na por-

maio de lS89.

Preto, 12 de maio de 1890.

JoÃo PINHEIUO DA SILVA.

68 - DE 12 DE MAIO DE 1890

1I111111l'iJllode S. Gonçalo d? Sapuca.i e !lnCX~ ao de
lo do .\lachado a freguezla de S. I'Tlmelsco de
,chadillho.

r Guvemador do Estado de Minas-Gerais,
t u parecer da repartição de estatistica de
. mês sob n, 52, e usando da atribuição que
. 1.", arL. 2," do decreton. 7 de 20 de n~-
lSS!I, resolve desmembmr do munI-
onçalo do Sapucai e anexar ao de Santo
achado a freguezia de S, Francisco de

bauinho.

m Ouro Preto, 12 de maio de 1890.

JoÃo PINHEIUO DA SILVA,

U9 - DE 12 DE MAIO DE 1890

d' paz lia po\'oação denominada S,. Sebastião dos'
rl Ir s, IllllUidpio de Santana dos l~cl'l'oS

ovc1'l1ador do Estado de ~Iinas-Gerais,
o lHII cecI' da repartição de esta!ist~ca,. d_a-
!Jril findo resolve, usando da atnlHuçao

e o Si.", ~rt. 2. ° do decreto n. 7 de 20
e I11S9 crear um distrito de jJaz na povoa-

da S, Sebastião dos Ferreiros, municipio
I'erreiros, com as seguintes divisas:

I , au nascente, do alto. denominado - l:'er.
divisa com a fl'cguez1a de Dores de Gua.

do ao norte os lugares denominados Xa-
I .. e dai j;ela serra denominada - Ibi-

u,II11lo IJelu mato dentro, com todas suas
r e ta mesma serra abaixo, comjJl'eeIH!en-
t á barra do ri!Jeirão do Barba, ú direita
irão; ao poente, seguindo, á eSlJllCl'da des-
',!to do Cassu', e pelas "erlentes deste
"'uindo pelo cOITego dos Calados e todas

nLc;, compreendendo Alegres e Pinheiros,



100

continunnuo pela seITa, dando suas valias naturais,
'Ilalmente terminando no alio dos FelTciros acima
rido.

Palacio, cm Ouro Preto, 12 dc mnio (;c 1800.

.JO.\O PINHEIRO DA SII.V,\.

DECRETO X. 70 - DE 12 DE MAIO DE 18!1O

Ap.'o\'" u proposta feltu pelo conselho de inte'Hf('nein d., S
hllsti~io do Puruiso, n:guJumentundo os cClulterios pulJllc
quele IlHlnicipio.

Q doutor Govcl"l1ador do Estado dc .\Linus G
tcn do cm vista o quc Ihc rcprcsentou o conselho (
lcndcncia do lIlunicipio dc S. Sebastião do P:md ,
usando da atribuição quc lhe confcre o art, 2.", d)
creto n. 218 de 25 dc fc\'ereiro findo; I'esolve npr
para os devidos efeitos, a seguinte proposta I'egular
tnndo Os cemilerios ]Jublicos daquele municipio.

ReYl/lwlIeIllo jJara os celllilerios jJublicos do
de S, Sebastião do Paraíso

C:H>ITULO I

SefJIIlllIl'as

Ar!. 1. o A úrC3 dos ccmiterios publkos ser:' (H
cm duas partes: uma destinada ao cnterramcnto úe li
tos e outra ao de anjos, que daqueles d istinguelll-se
idade alé sete anos,

S 1. o Cada ullla das parlcs serú subdivida elll
tura.; con ven icntcme'n te demarcadas c numeradas,
anti;) de umas ús outras o espaço de Om,G(j.

S 2," As sepulturas para adultos terão de CUI
menta :!m,OO de largura Om,75 e de profundidadc In
]lara os anjos 1-111,:10de cQmprilllcnto, Om,GO de I!L'
C 1L~,15 de profundidade.

S :-1,,. As scpulturns que tiverem sido ocupau.
IJoderão ser abertas sucessi\'alTlcnte C na ordem Illn
ca, depois de decolTido o pmzo de tres anos;
aquelas em que tenham sido inhulllados os cada\' r
]lessoas falecidas de molcSlia contagiosa, que será
pois de oito anos, empregadas, nessa ocasião, as n
IHlrillS desinfeções higienicas,
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laxns parn ns sepullurn.s serão ás se-

I nrn (\llllos, 3$COO.
I Ira nnjos. 2$000.

P 'rpelu()s, ;)0.'000.
lIni('o. :\ propl'iedndc dos jmdgos ]JCJ']JC-

I ilnda se os seus pos"uidorcs os conscl'va-
uI '.dados,

r,.\PI'T'T!LO TJ.

Elllerramelllo~

nhllTll radn\'('r scrú d'l,Jo :í scpulturn nn-
i O prazo dc :H horn', salvo o caso dI'
dica COIllO lIlc(lida higicn ica.
• <l' ser!! recebido c cntrr!'ado cndnv(,I' nl-
11' \'inlllenlc tenha sid,? cfct~l3d? o Iwga:
Iil'a t:lxa. salvo se for dI' 1I1111genlc c a
de qnalquer autorid 1Ile ou [lo medico

unndo o cnlerrnlllcnto fôr feito com
)1) (' snlenidnde de qual(l'lcl' dlo, fica su-
, 000, ulém dn marcada para a scpullura,

C.\PITULO III

H,rl/lIIaçcio

facultati\'n a cxul11nção dc ossos, cnrn
'I lo conselbo de intcndcncia, n:cdiante
,'000 e cmprcgo de todos os cuidados !li-
nscrvação dos cem ilerios.

CAPITULO IV

r . ac/(}s, obl'i{j(II:rics e eSfJorlull1S

a\'erÍl elll cada eemite:'io um inspetor,
por uni prl'posto, :1 cxpensas suas, cxcr.
d ('ov('iro.
elol" pcrce!JeI'ú n gratificação dc 30"1" do
l 1'6 u seu cargo: .

J. I)oa ('ons('rvação, asseio c higiene do ce-
i1.II1c1o da autoridade competente, CJuando
1 ddos desinfetantcs.
(rdclll e disciplina, decoro e respeito nc-

r :tn lo as pratkas e ritos (1,1' cada reli.
: lldo conflitos, vozcs e ajuntamcntos que
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ofendam a moralidade e perturIJem
requisitando, quando preciso fôr, a
dade policial.

iIlI. Franquear as portas do ccmiterio, das G
da manhã ás (j da tarde, diariamente, ás pessoa,
quiserem visitar, contanto que por estas seja gual'd
devido respeito.

IV. Fazer o assentamento dos oIJitos em li"lo
clal, mencionando o dia, mês e ano do fall'dlll
idade, estado, filiação e nacionalidade do falecido'
lestia que ocasionou a morte e nome do facuJlalil
a atestou.

V. Arrecadar a renda do cemiterio, dando c
mento extraido do livro de talões, em que mencion'
numero da sepultura.

'VI, Apresentar mensalmente ao conselho de i
dencia um lJalancete da receita arrecadada e bem
um relatodo dos entelTamentos efetuados, acomp
dos dos respectivos atestados de ollitos, para sereJO
arquivados e aquela recolhida ao cofre municipal.

VII. Chamar a autoridade policial, sempre ql
ato do enterramento encontrar no cadaver qnalllll
dieio de crime.

Art. 8. o As nomeações e demissões dos in !
dos cemiterios serão por meio de propostas apr'
das em sessão e serão efetuadas por maioria de

Art. 9, o As faltas que cometerem serão lJ
com as penas de admoestação, suspensão, multa d
a 30$000 e demissão.

Da imposição destas penas terão recurso pn'
conselho de intendencia.

CA'PITULO V

Disposições permanentes

.Art. 10. As certidões de obitos serão passaria
secretario da inlendencia, na cidade, depois (Ie I"
dos os livros ao arquivo e pelas quais terão de
2$000, e mais $500 a titulo de busca, calculados d'
em dois anos decorridos.

Art. lI, Si, no intuito de subtrair-se ao pag'l
da taxa devida ou de ocultar um crime, fÔl"alira
cada ver no cemiterio ou em suas imediações, o i
tal' reterá o condutor ou condutores para apn'senL
autoridade policial, afim de providenciar a resJlci

A quem assim proceder serão impostas as pcn
Qito dias de prisão e 30$000 de multa, que serão as

- 103 -

30 dias de prisão e 60$000 de,

despesas com a reparação e conserva-
It rio' scnio feitas pelo cofre da intcnden-
'U dos inspetores, a quem t:unllem serão

s e talões.
rlÍ observada a mais ampla liberdade na
atos religiosos, quaisquer que sejam scus

i 'am aboli(los todos os cemiterios Plll"ti-
I 's no municipio e expressamente p~"àibi-

ele' oulrns.
vogam-se as disposições em cOlltrario,

em Ouro Prelo, 12 de nwio de

.JO,\O PINllEmo DASILVA.

71 -' DE 14 DE MAIO DE 1890

ilfll'uç,i,'s fl':tas às posturas munIcipais de
Darbal'ena

(i vcrnador do Estado de l\Iinas~Gerais,
> l'I'p'"CSentou o conselho de intendencia
, rIJ:lcena, e usando da alribuição que lhe.
2, o do decreto n. 218, de 25 de fevereiro
provar a seguinte modificação feita ás

turas:
l'eso!uçfio n, 3.549, de 5 de outul)l"o de

r nela com as se::{uinles altel'Uções:
inal do art. 48, acrescente-se: e os fundos

m ruas, pmças e caminhos publicos;
poslo (ie 10$000 de que trata o ~ 76 do
cobrado somenle das pessoas que vende-
te mais de cineo litros de leite na eidade .
'uprimido o impcsto predial de que trata

uprimida a pena de prisão relalivaao art.
a (Lemulta.

a cales de figuras de gesso, quadros, or-
'as, objetos de armarinho, fazendas, etc.,

nduzidos ás costas, ficam ,dora em diante
,lo de 60$000 de licença por um ano,
ixas dos mascates ou negociantes ambu.
ter pregadas nas tampas aS respectivas
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-DE 17 DE MAIO nE 189U
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L" 1.'

,I qun! de\'crá ser feitn a extração das ,10-
transcrito em scguida, ndotado pelo aludIdo
('uquanlo não fôr modificado pelo poder
l' eita ,esta modificação, podel'á o cont:a-

'.1 11.15extrações que houver de fazcr, I~-
l ulorizaçiio deste governo, mas com p'rc-

nos jOl'lJais mais importantes da CapllaJ
L' E,tado,

da lol"l";as cOJlcedidas ao cidaclüo Eugeni.
.11tinha ~. mo(lifit'R o respectivo pluno

\' J'nudol' do Estado, atendcndo ao que lhe
i Inrl:ill Eugenio Fonlninha, encnrl'egad~ pelo
1:" ri. selemhro de lSS!l, dc fazcr extrair! na
'7. d Fúra, as loterias dc que traia a .1cl n.
d agosto do dito ano, e tendo em .vlsta as
I • 'l'ldns a rcspeito, I'esol\'e dctcl'm~nar que
llr lo seja exccutado com as segumtes al-
1I111(1asdo regulamento de 22 de mar.ço do
, e,'pedido pelo ministerio dos negoclOs da

I n. [10, resolve creaI' um distrito dc p3Z n3
S. Pedro, Illunicipio de Jui:l; de Fóra, com
divisas:
I da fazcnda de Santa Hosa, pejo riheil:ã?
ui cio, que desemboca no rio Cfl~ado ate a
unoel Dulra de ~Ioraes, pcla dl\'lsa com. a
}) Igal!o ~[alla; dai se¥uirá até, á sesm:!rJa
r nde, fnzenda do llarao ,d'c AI~m Par:uha,
luida) ('ompI'eendendo a de Albll1? .dr: Cer-
: acompanhará a divisa do JIlUIlICIPIO de
I I Ifi' ao rio Cágado abaixo da ~azeJ1'(la .d~
j la c, suhinl'.o á mal'gem deste 1'10, seguIra

c partida.

Preto, 16 de maio de 1890,

.TO.\OPINIIEIHO 11,\ SII.\'A,

2 .•
~ep sito de 10°10 de quc trat:~ a c1ausu~a se-

I. con,lrato, o contratante fara 1Il!~ outr o. no
. Il'tl do \'alor de 20 contos de rCIS, eqllIva-
d. cada série de uma lotcria, afim de que

DECRETO N. 72 - IIE 14 DE MAIO DE 18!IO

DECHBTO "T. 73 - DE 16 DE MAIO DE lS90

Dá instruções pro\";sol'ias para o sel'\"iço a elll'go ,la SIIP

teJ1l1t~Jll'la dos trahalhos e nll"JhornllH'ntos do JlllllliL'Ípio
pitlll c cio M""'iço colonial cio Eslaclo.

g 7. o E' proibida a caça de aves
pos do municipio, durante
Illarço.

~ 8. o Ficam sujeitos ao imposto de 5$000 anu
indivIduas que semanalmente mandarem cargucir
generos para serem vendidos a particulares, ue jJ rporta.

Art. 2.
0

Hevogam-~e as disposições em contra
iPaJacio, em Ouro Preto, 14 de maio de 18!IO.

Jo,\o PINHEIRO DA SIL'

.To.~OPINIIEII\O liA SII.\'.

O dI'. Governadol' dcste Estado detel'lnina Im
que seja definitivamente organizado e aprO\':ldo
lumenlo dos serviços a cargo da supel'in!endencia
trabalhos, melhoramentos do ll1unicipio da capita
serviço colonial do Estado, sejam obsenadas as ,'r'
instl'uções pr visarias:

A cOITespondencia ofieiaJ se fará diretall1cnl'
dI'. Governadol' llara o superintendenle; todo li S
de terras e colonizaç:l0, na pal'tc relativa aos inl
parliculares destc Estado, fica subordinado Ú I
superinlencia, bem como o pessoal respectivo: .
'turação das despesas que se fizerem com os di".
mos dos lrabalhos que COITem llela mesma sup
dencia, sel'á feita na diretoria de fazendn do E:ln
diretores de colonia e hem assim os engenheiros de
quer obras que corram pela dita supel'intendcn("
auxilial'Csdesta c recebem ordens dil'ctas; si o
lhos, porém, exigirem outros auxiliares, n!i'/lI do
cionados, o supcrintendente os requitará do (;o\"

Os serviços, porém, que já csliverem iniciad
tinuarão a cargo da diretoria gcral de o!JJ'as puhli

'Palacio do 'Governo, em Ouro p.reto, 1 j de lTI.1890,

Crêa um distrito de paz na po\"oaç,io de S. Pedro, 1I11lJII'
Juiz de Fóra

O dI'. Governador do Estado de :\1 inas-Gcrai'
em yista o parecer das comissões de estafistica, ct
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'lOdo-se o caso ele sairem dois dos maio-
<uullleros com o mesmo final, pass:ll'ào os

Preto, 17 de maio de 1890.
Jo,\O PINHEIRO DA SILVA.

300$000
200$000

600$000

5:000$000

1 :000$000

1:000$000

5:000$000

10:000$000
2:000$000
1:000$000

500$000
600$000
SOO$OOO

Plano

de 10$ para o final
2.. o JlI'emio. . . .

o irnu~~ões para o 1."
I ia, a :iOO~. , , .
, para ~) 2, o prémio,
O.:. . , , . " ' ..
pam o ~. o premIO,

U , , , , .••
t s, rliv' 'os em de-
., a 8;'OlO. , 40:000$000
GO\'PI'nO, em Ouro Preto, 17 de maio de

nio de, ,
I ia de ..

io de. , .
ia de .
i s de 200$000,

l1io' de 100$ .. ,
1ios de 20$ pam os
rislllos finais do 1."
1 ia. , . . . . ,

de 20$ para os 2
li' do 2," premio. .

de 10$ para o alga-
O rin,tI do 1.0 pre-

9, "

t lllte fi<:a tambem sujeito a cumprir todas
siçües do preci~ado I:egulament.o e d,e ~l~-
. 'pelUdos, aphcavels ao servIço d,1 ex-

ias.
o jlresente ato no livro de cont.ratos, e

('oJlia ao contratante das loterias, ~tue
11\ 1'0 de<:\arações de a<:eilur as modIfIca-
la, .
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3. "
As loterias serão extraidas na Capital Feder,ll s

presidencia do fiscal das loterias d(' aue tmla o mel
nado regulamento; ficando, portanto, 'extinto o lugar
fiscal de que trata a clausula terceira do dito <:onlI'
prejudicada a clausula quinta .

4. "
Além dos documentos, a que se refere a c!au

quarta do mesmo contrato, apresentará mais o <:01
tante ao referido fiscal das loterias o conheeimenlo
deposito de 20 contos de réis de que trata a conrll
segunda desta portaria, sem o que não terú lugar a
tração de 10tcI'ia, nem a venda de bilhetes.

5. "
A importancia dos prémios não reclamados alô G

ses depois da extração de cada loteria, será reco
ao Tesouro Naeional, á disposição do Governo desl'
tado, para os fins determinados na clausula se:l
contrato,

este Estado passa responder pelo efetivo pagamento
premias sorteados e pela restituição do preço dos o'
tes vendidos, quando se não levar a efeito o sOl'tei ,
forma do artigo 4. o do precitado regulamento, par,
Ia unico, letra C. Este deposito, que poderá ser j
por meio de caução de titulas da di vida pubJil'a,
levantado depois de p.xtraida a ultima loteria, e rei
do á medida que (ôr sendo desfalcado, ou reforma 1
plano da loteria,

6."
A séde da tesouraria das loterias será na Capital

deral, podendo haveI' agencias nas cidades deste E l
pam a venda de bilhetes e pngamentos de prémios,

7,"
Provada pelo contratante a impossibilidnde de r.

extrair todas ou parte das loterias concedidas pel I
cilado contrato de 12 de setembro de 1889, serú est
cindido, para ter lugar o levantamento das quantia
posiladas na fórma da clausula segunda do presente

8. "
As agencias de que trata a alteração sexta, fi

isentas de qualquer imposto deste Estado, desde [JII
dam os bilhetes .sem agia, por conta da respectiv.l
souraria. .
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Preto, 20 de maio de 1890,

Jo,i.o PINHEIRO /lA SILVA.

i7 - DE 20 DE MAIO DE 1890

Preto, 22 de Illaio de 1890.

Jo,i.o PINHEIRO DA SILVA.

IlIgarot.s dt' 2.° andais da diretoria de fazenda

\ 'rlwdol' do Estado de :\linas-Gerais resol-
111"'11' de 2, o oficial da dil'etol"ia de fazen-
o,s 'qucncia da exoneração do cidadão Zo-
(lU ocupava, visto ter de ser reformada

qu '1. rcpartição,

;o"\'crno, em Ouro Preto, 20 de maio de

'( .', 78 - DE 22 DE MAIO DE 1890

1'0 do corrente ano, resolve aprovar o se-
uto ús respectivas posturas.

l [) lÍs posturas municipais do Curvelo

i:' . ""ão poderá ser aberto botequim, em
ljl behidas alcoolicas nas ruas, travessas,

c' I da cidade do Curvelo e arraiais de seu
pré\'Ía licença, de ,que se cobmrá o im-

O por dia e noite, sob pena de 10$000 de
ras de prisão ao contraventor; revogadas
rn ontrario.

I flUI. os pollriais de S. JOÍlo do )Ianhuassu' e
" p 1!t:IH'fnlf's no ulllnicipio do ~lanhuassu'

'ovel'llador do Estado de Minas-IGerais,
o pal'CCeI' da repartição de estatistica,

UC cOl'l'en te lllês, sob n. 5ii, e usando da
III confel'C o ~ 1 .• , art. 2. o do decreto 11.
~ muro dc 1889, I'esolvc elevar a distrito
iai': (lI' S. João do l\Ianhuassu', freguesia
ri da, ('0111 as divisas estabelecidas na PO,I'-
<Iucil'o de 1886, e de Santana, fregueSIa

d'l' do llIunicipio do :\1anhuassu'; ficando
I ndelH'ia do I'efel'ido Illunicipio obl'iga-
li 'isas deste ultimo, e submetê-las á apro-

1'1) •

DECRETO N. 75 - IJE 19 DE MAIO DE 1890

Craê o lugar privativo de oficial do re~islro geral dI' !li
ela comarca de Leopoltlina

Aprova o adilamento ás posturas IIlllniclpais do Cur\"

DECRETO N, 76 - DE 20 DE MAIO DE 1890

o dI'. Govel'llador do Estado dp :\linas-Gerais,
ve erear Q lugar pl'ivalivo de oficial do registro" 'r
hipotecas da comarca da Leopoldina,e nomeia p
mesmo lugar o cidadão João Luiz Guilherme Une I

Pala cio, em Ouro Preto, 19 de maio de 1890,

Jo,i.o PINlIEUlO DA SILVA,

o dI'. Governador do Estado de ~Iinas-Gcrab,
em vista o parecer das comissões de cstatistica, de
abril ultimo, sobn. 50, e usando da atribuiç:io C/11
confere o .~ 1 .• , art. 2. o do decreto n. 7, dc :W d
vembro de 1889, resolve, para a boa regularidade <!
gistl'Q civil dos nascimentos, casamentos e ohilos,
na antiga freguezia de S. Sebastião, lllunicipio de.
ana, suprimida pela lei mineira, n. 1.998, dc H tl
vembro de 1873, um distrito de paz, cujas divisas
as até então estabelecidas por lei da extinta asseIprovincial.

Palacio, em Ouro Preto, 20 de maio de

Jo,i.o PIN/lEI.RO DA SII.V,\,

DECRETO N. 77 - DE 20 DE MAIO DE 18!1O

prêmios sujeitos á terminação do segundo
1'0 imediatamente superior.

Palacio, em Om"o Preto, 17 de maio de 1~!)O.

JOÃo PINHEIRO /lA SILVA

Crêa um distrito de paz na anliga freguezia de S. Se!lllslilÍ
nicipio de )Iariana, suprimida pela lei .n, I.9!18, de 11yembro de 1873.

O dI'. 'Governador do Estado de ~linas-Gerais,
dendo á proposta que lhe dirigiu o conselho de .
dellcia lIlunicipal do Curvelo e tendo em \'ista o. (
tos ns, 50 - A - de 7 de dezembro de 18S9 e .
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DECRETO N. 79 - DE 22 DE MAIO DE 1890

Aprova as allernçt3es feitas pelo conselho de inlenuencia ,I
cipio da Lcopoldina Íl tabela A de impostos, a quc se

rcsoluç'lO "1. ~,828, de 1 ü de agoslo dc 1889

O doulor Governador do Estado de Mina'
tendo em vista a proposla do conselho' de inlen
municipal da Leopoldina e usando da atribuição
conferem os decretos ns, 50-A, de 7 de dezl'rnl
lS89, c 218 de 25 de fevereiro do conente; reso!v
vaI' as seguinles alterações feitas á Jabela A de im
a que se refere a resolução n, 3. S28, de 16 de a'
1889.

j!lierações {eiias á iaúela - 11, - a qlle se refere
lllção n. 3.828, de 16 de agõsio de ISS!!

Art, 1. ° Serão cobrados anualmenle mais o
tes impostos:

I. Sobre arreios de qmi'lquer procedencia, ar!
couro e impermeaveis, 10$000; de quaisquer out
vender, mais 10$000.

11. De cada individuo que vender peixes II
importadas, pelas ruas e estações, 6$000; vende I

zcndas, mais 10$000.
lU, De cada oficina de sapateiro, que vend

do de fÓI"a, além do imposto a que está sujeita,
10$000.

,LV. De cada vendedor de fumo em rolo, não I'
do no municipio, 50$000; residindo, 20$000,

V. De cada empreteiro ou constru lar de oh
qualquer especie, 20$000.

VI. De carro existente no municipio, :kOUU,
V.1I. -De cada licença para vendeI' aguardeI

grande escala, 100$000.
IVIIl. De cada estabelecimento situado fóra d'

de, freguesias ou distl"itos, estações da estnlda li
mais 50°1".

IX. De carla mascate de mercadorias não esp
das, sendo de origem estrangeira, o que está lIlal ,
on. 25 da tabela - A; - sendo do país, 10.;UO ,

Ar!. 2, o A classificação para a cobrança dl'
tos dos negociantes, profissionais ou industl'iai,
sim regulada:

, 1.' classe: os estabelecimcntos que fizerem
de 16 :000$ para mais.

2.' classe: os que fizerem superiores a 8 :00
feriores a 16 :000$,

fizerem superiores a 4 :000$ e in.

fizerem superiores a 2:000$ e in-

s lil.:enças pal'a negocios de 1.' e 2. R elas-
r endida a de vender drogas proprias de
I de ferragens.
S revogados os ns. 6 e 62 da tabela - A

O i ôcs em contrario.

lio\'dno do Estado de 'Minas-Gerais, em
, de maio de 18!!0.

JoÃo PINlIEIHO DA SILVA.

HO - J)e 23 de maio de 1890

'nlre 11 freguesia da vila de Call1hul e a do
m J,'sus .de Corrego daquele lIlunidpio.

'o\crnador do Estado de l\Hnas-1Gerais,
P:Il't'CL'r da repartiçã o de estatística,

corrente, so1J 11. 60, resolve determinar,
a l'l'nsl'lho de intendência do munid-
que, e o1Jsevem as seguintes divisas, tra-
,th o l'onselho entre a freguesisa de vila
)/Il ,lI' us de COITegos, naquêle munici-

1 in('ipiant!o no rio 1taim, 110 lugar onde
u 'no cllrrego denominado - Carrego
o, que é, acima da ponte, na estrada

C,lpi \ ari, a celll braças mais ou mellos
11L' LI dito rio ltaim acima até ás divi-

d Jaguari com a an tiga freguesia de
, I, aL'ol1lpanhando sempre as mcsmas
I ,1[', :\ pN[ra denominada - Pedl'a de
la S(,~lIC, acolll'pa,nhan<l1o a's divisas da

I uri, até frontear o bairro (Ia :\lombaça,
ti dL',agua para este bailTa e para a fa-

• US{' \.Juintíno da Fonseca, no !ugal' de-
L111no os. - Daí descc pelo espigão

do COlrego lias i'aulas, c desta atra-
rO L', em rumo dil'eito, segue ao alto

lide se acha a caminho que desee para
~hll .Io,(~ 1'creinl, ficando sempre á dil-ei-
li 11 ío - Cwp,[jo da Quilna. - Desta ell1-

]le!o caminho que vem para a casa
até o pequeno carrego denominada -
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Corrego de Cima do Reino, - e, por esse abaixo ai'
barra ,no do Itaim, o'nde pri'ncipiae finda esla (

Palácio do Govêrno, em Ouro-Preto, 2:l
18!JU,

JoÃo

DECRETO N, 81 --

Transfere n fazendo denominada - Pedra de Cc,'nr - da f,
do Piednde dos Gemis, rnunieipio do llónfim para
dnde dc Entre-Hios, '

O doulor Governador do Estado de ;\linas-(,
tendo em visla a proposta da repartição de csla'
data'da de 20 do cOl're'ntc mês soh n, 61 eu" I

atribu'ição que lhe confere o 's 1.0, art. 2,° do ti
n, 7, de 20 de ,novembro de 1889, resolve tl'UI1
faze,~dla denon\ilna:da - Pe}(ira de Cevar - prO'pr'
do clld'u:dão Bennla'l'dino Joaquim de A'miJ':rtlc, da
sia da Picdade ,dos Gerais, município do Bonfim
a cidadc c município dc Enlre-Rios,

Palácio, em Ouro-Preto, 23 de maio de 18UO,

.JoÃo PINIIEIHO DA SII,

D!EJORETO N, 82 - De 24 m(lio

Dá instruções Jlora a cobrança de impostos

O doulor .João Pinheiro da Silva, governador
tado de ~Iimrs-Gerais:

Considerando que o modo de eobrança dos ill1
dc exportação até aqui em vigor, sendo eslalJ.1
sôbrc diversas unidades, ao mesmo tempo quc (IH
a aITec:Hiação pela quasi impossihilidade (lc l'onh
os exalores as quantidades das mercadorias cujo i
devem perceber, complica a escrilu,-al,'ão e'm I r
do faciJ lJIIl'(iamcnlo do serviço;

ICons'ildel1an.uo que ,de gra:nl{\c parle da arr"
das rendas do Eslado eslão incumhidas as COlllll,
de eslI':tdas de ferro e que, portallllo, é de :UI11\
gem u'niformiznr qua:nlopossivcl o sislema, sc n
qual é calculado o imposto com o que sen'e de I
co1rra'nça dos freIes;

Consideerando que os gênero s 'de exporlaç'<J:
Eslado estão sujeitos, além do respectivo imposto (
portação, á taxa itinerária cobrada segundo
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o pêso util, e na

l:asos sôllre a unidade dc capacidadc,
10 l nidaucs arbitrárias, o que embaraça
bl'ança, quc não pó de deixar de ser até

bilrário, prejudicando, ora a fazenda pú-
Irihuinte;

que ncnhuma vantagem', ha para o Es-
, I pardal e sÍluultünea de dois impostos

'n >1'0, em \'CZ de um único que lhe seja
I I;o pouco para o contribuinte, e que ao
ullipliddadc dá logar aos inconvelüentes

lo ..
q;1C fica suprimida a taxa itenerária

I 'tos produzidos por indústrias ainda nas-
o dcvcm meI'ecer todo auxilio do go-
'us produ los possam concorrcr nos
'illlilares de outras procedências, on-

IIlduslria já se acha em pl'eno desenvol-

I que fica súprimida a taxa itinerária
I i hre lodos os gêneros iscntos do im-

o (Iue é necessário para a organiza-
I 1\ prorluçtlO e consumo do Eslado, que

illl 1110 de todas as mercadtlrias expor-
'; e que êsle I'cgistro, sendo uma fon-
V' m para estas conCOI-rer os in teres-
na supressão da referida taxa itine-

que, por não ser de justiça collrar
I' IS dc produção e criação, além dUj ta-
lo sôbn' o café cuja cultura é das mais
lá isenlo da taxa, cobra-se somentc
culturas dos primeiJ'Os sôbre serem
rellluneradoras são exploradas quasi

no Javra[lores que, dispondo de pou-
OI privados ele ulilizarem-se quer no
l'neficiamenlo de seus produtos idas
os aperfeiçoados da indústria moder-

laladas lodas as pOl'cen lagens reduz in-

que a supressão da taxa iti,neraria
J Wllufaturados exportados, só por si

n 'idel-:wl'l redução e que a porcenta.
eslavam sujeitos, é por demais re'du-
ida a Il-~fl'l'ida laxa;
(fue as qnolals das taxas iHnerarias
IIcreac10rias importadas são eX'CeslSi.

1I1uito I'cdu1!iorlas ,para outras, e que (con-
I r.e elas uma fiscaHzaçã'o maLs equi.

lssa
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lativa e compalivcl ao mesmo tempo
classificaç,ilo p'ossivcis
uuç.io;

Considerando que a clausula "saluCls as j.
para as mcrcadorias introuuzidas dirctamcmtc
Javul~,I'a O'll ,para as fáhrioos, oul'fle são uHli;r,a(
matoria prima, nilo ,determinan1d'o precisumen1c
a que silo :l'Jil,icavci,s, dcü'xa ,ue cül"rcSll)Q.n'uer no
ro l:HlSOao intuito da lei, que é favorecer a Ia\' li!
que as lII'aqui'll'as e uten,silios a ela dçstinados
~h'eisde imposto dC'.~de que não scUUlm ,d.jll'ct:~1l
ll'oduzidos, o que sucede COIll os pequC'nos lav
r JlO segundo dá lugar á con~tantcs reclamaç(
'qucnles :r1msos ,em prcjuizo ,da fazenda;

CO'll'siüer.:Jtlldo que o lançamento e '::\'prcciaçà
po:lo ,de i,n'dústrla e 'prMissão têm ~ido alé : g
.~e.gualdo o r-:;,\ulamcnlo n, 95, de 5 de dezcmbro
que, .s6bl'l' 'it.;I' dcfiC'iC>llte cm pOlnlo;~ esscnl'Íai',
aos exalr,rcs o maior arbitrio na delernJi,na~'.:io I.
do imposlo, em dclrimelo dos inleresses, ora li
ora dos coleklldos, s,cln,do a,lém diss'o 'defeituosa
,sns UiSla'b~ll:Js', {jlwe a'co'll1~Janhmn a êsse Te,gulam')

'Co,n'si,dcrando quc, scndo m:lnHes'to o [lI'
:mmcinlo dü t: m(woio e indúslrias neste Esl:lIt.1u,
p31'a 'c£!, entrela,nlo não está em relação o au n
.scnola 'na ,arroeadação ,do i'IllIposto de i.IH!úS'lri.
fissões;

,Oo'nsi'clcrall'do que tão extl"-llúl'(linaria anom
a)Or <C:1Usasniío só o m3U si.stema .de lançam 'nt
cadação do imposto adotado pelo refcri.do regu
c o defeito das labelas, nas quais não estão '
a maior parte das i'llrdústrla'S e proüssões IIHl'
S3l'>, quede preferê.ncia de\'CiIl1 sei' tl"ibula'd: s,
aI,hitl'io sempre Iprdudicial de que se a.challl i 1
(}S eX[llnrcs p[lra delcrn1i>n[lç.fío da quota do i 1111
r.abe .pagaI" c:adacolctado, l'esu1tal1ldo disso qu
,negoCJio e inldúst'l'ias de .nature7:a e cfIJteg,orias "
'g'Ulll taxa 'di \'el'S,a, maior ou menor, 'segullltlo ,n \' II
e!'lIsiva ,do c.n'c:l'l1n'g:.lido do l:1,n~~mnento, oque s
justo é sumamente prejU'djcial aos interesses ti:
do Estado;

c:.o'ns'ilticr.ando que co'nvém, portanto, fazcr d
'cer ês'sl's i'niconvCJnien'l,es que têm ilmlpeldi'do (1 In
n1Cintü d'a aITec[IJdaçã'o do ilmp.o,st'o, n1do\l:lJndc-,
.tahelas, n.a's quai's figurem por classes tO'dcys os
eerem i'l1'dÍlSltl,i,a,ou Iprofi~são ,sujoita ,no ill1'po 1
ler.mN!o-sc P[lI1[l o 1::Ulç'amNlto do imposto prin'
I'cgr,as iJlv.arlaveis q'lle excluam o :wbitrio d
('xatores, facilitem e simpLilfiquem a arreCU'da
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um o'n\IS igual para todos ede m:1-
J lado pague o 1mposto em relação aO

a natul'C1Ja da in'dÍLstria ou prof.i.ssão

de exportação
labelas oU. êste

a S\ [Jliimi'da a taxa iti'neraria de 3 réis
I, a quc cshwam sujeitos os ,gener,ols ma-u prmlu~'ãu, expu1.tados,

J;J' III isenlos do im:po'sto de expol.tação
quc não esti\'ercm espel:ifkadüs nas

lH'x'as,
con'hccinwnto 9U no la 'de ex'pcdição

",pellidas isentas do iml}Oslo d'l eX-
t:L'a iILnl"ral'ia, ser.á c'obnlJda um:: taxa
u 'r quc seja a quantli1dade ex'pedid'H.
li ('cnlagem <lo i'l11pas'to de exportação
I' produção c cri'açã'o fica reduzida a
m clOlll'(,Simo iml}Osto sobre ns genero'S
n elevada a 4°1", ,

!'Ix'ns itilnel'rurias sóbre ,as mer,:tc'ador,ias
(' l1}!'aclns scgundo a tahela n. IH

respectiva taxa itineraria
in llorta<lÜls que pela' tabela ciHada ,não
ujt il'us, qualquer que seja o desUnG

. 11 nmenlu c alTcc,a1cJ,ação do imu)oS'to de
r' 'sê) s ,s(wão feJillos .se'f,'tIIn'dn o regula-
\ B, c: (D ao meSlmo an.cxas c que com

l'evoga,das as lli'spos'ições em

em Ouro.Preto, 24 de maio de

JoÃo PINHEIRO DA SlI,VA

1 E SE HEgERE O DECRETO ACliMA

Bxportação

anexa. - o.s gcneros manufaturados
tabela são ()S ul1li,cos .sujeitos ao impos-

, ) cujas C/uotUJs respectivas estão men-
cO'lunll.
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Todos os geneI"OS desta tabeIa

i-bi,neraria" Tordos os ,dmnai:s gcneros ma,nlu,fat
nela .nã,o ,mencionados, ,estão i,,>entos quer do imposto
da taxa"

O imJlosto é cobrado sôbrc o pêso bruto.
Tabela n. li anexa. - Os gencros dc produ

criaç1io constantcs desta tabcla são os únicos sujei{
imposto dc cx])ortação, cujas quotas respectivas
meniCionadas na .j. 'colurna,

Todos os gcncros de produção ficam isento.
taxa itinerarias; os generos dc criação, porém,
nua/n sujcitos ús rcre/'idas taxas indicadas lia 5.'
na, com as allcl'açiics rcfcl'illas nas observações,

.-\S quotas sôbre o café heneficiado não figur:u
tabelas FOI' serem avaliadas cm pautas ml'lIsai',
serão 'l'clllctidns ús estações da al'rC'cadação.

Ao café em casca, não beneficiado, e no cm cu'
concedidos os seguintcs abatimentos no pêso:

Ao café em casca não beneficiado, 16 °1°.
Ao café em, côco, 30°10•
Fe ito o abat imen lo, apl ica-se ao pêso restan

mClsma quota a que estávcr sujeito o crufé benefici

Ta,l'as itinerárias sóbre as mercadorias procedenl
outros Estados, que tmnsitarem nas estradas

dêste Estado

Tabela /l. III anc;m, - Todas as mel'cadoria
minadas nesta tabcln estão sujeitas, pelo trânsito
estmdns dêstc Estado, ás taxas ncle fixadas, cobr.
sôbl'c o pêso bruto dos volumcs, salvo aquelas qU
tive'l'clll eXl)l'eSsarncnte dec1araida's isentas na lU
tabela.

As taxas a cobrarem-se pelo trânsito de animai
as segu'i,n tes :

Dc cada rês, cavalo, égua, jumento, bul'O ou
:-120 réis,

De cada porco, 100 réis.
tOe cada ovelha ou cabra, 80 réis.
O sal continua sujeito á taxa de 3 réis

m~ i,ndlj cada na tabcla n. lU citada,
P~la'S merca:dolri:1S não cspe,cif,icrudas na tabela

hraI'-sc~á a haxa de 30 réis POT quilogmma.

IlIIjJosto srJbl'e jJassagens nas Estradas de Ferro

E' cobrado na razão de 10°10 sôbrc os
passagclJ1s veni(Jj.das pelas COIllIHl'nhi:as de
ferro conslruidas no Estado por emprêsas
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:'I\'ci~ pclo pagamcnto do imposto ao Es-
r isso autorizadas a elevar suas tarifas

Il mesma proporção.
brc todas as passagens, quer de salda,
I l)ar'l o Estrudo.

ri ga:ngciros, desde que excedam de
, (' tão sujcita~ Íl taxa de 30 Téis por

f) I o qlll' rxceder,
nda' ('sião igualmente sujeitas A mesma

fel/lur-st' li cobrança dos impostos

I ,h' f('rro a arrccadação será regulada
'1 'rminario nas notas de expedição, ex-

'njo tax,a (o cobra'rla 'Por cabeça; e nas
11'I) as lIlercadol'li'as tJ'ansportadas em
i ou l'm calTOS, o exator verificará o

JTIPrcar!ol'Ías ou computará a carga de
120 qui,l'ogl'ama e a rios carros confor-
tes,

) nn dl'vP'l'tl o exator cobrar por um co-
no {Ie 200 réis, a,in1d'a que o produ~o da
I ou rla taxa pelo pêso da mercadoria

o pm quilograma, seja inferior Aquela

adorias sujeitas ao imposto de ex'po'rtn-
'til1f'I'ítl'in nlé 10 réis por quilogramas,

frações de men'o's de 10 quilogramas.
I ohrado sôhre o pêso multi pIo de 10 que
ar. Jlor ('xc['sso, do pêso conferido ao
I .
I" 'ac1llrins sujeitas no imposto rle expor-
.lincrál'ia nU' 30 réis (inclusive) por qui-

onsi(ll'rnrão frações ode menos de 5
'nnoslo sl'r:í cohrarlo sôhre o pêso mul-

. is se aproximnr, por excesso, dlo peso
expc(Urlo.

11 ,'lI) 011 :' 1:IXll ('xccerler de 30 réis por
. b"nrll) :Mlre o ppso exalo que se ve-

ou importndas
I . pohrnr-~f'-Íl a taxa <Ie 200 réis pelo

1 noli! ele cxrpc.dição, qualquer que seja

P'OO' m, a bagagem dos passageiros.
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$320
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$100
$080

2$000
5$000

Palácio de Govêrno, em Ouro~Prelo, 24 de
1890,

Em todo o conhecimento deverá o exator m
a nnturc7Ja e quantirdade das mercadorias e b
as importâncias parciais e lotaI dos impostos qu
cobrados .

Sôbre os animais e carros, quando em trâsi
estraúas de rodagem do Estado, cobrar-se-ão
tes taxas:
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JoÃo PINHEIRO DA

Do
Paraibuna

De cada animal sôlto, cavalgado,
que conduzir trens de escuteiro
pôs lo " ., " " .. " " .. "

De cada rês, cavalo, égua, burro
ou besta tocados sem carga ','

De cada p'orco ,.
De cada carneiro ou cabra
De cada carro sem carga
De cada besta ,nova .. .. .,



Tabclla n. 2 - do imposto de cxportilçiio sobre os generos de prodncção e ('ria~'ão, e tiL\"aS itil~erariils
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~Ê IGE~gROS ""'" Unidades !Ire 'l qual re- hnposto em Taxas ItI- OBSERVAÇÕESo

cahe o Imposto réis nerarlas~Q.,...
'"ó-

Ag'uas Mlneraes .... : ...........• 4 °/° kllogrnmma $320 $013Algodão em rama. . ............ > > > $300 $012
> com carOçOS ........•.. > > > $100 !004Anlmaes não classificados .•••.• > > um - $300 $160 :Arroz em casca ...•.....••••..••. > > kllogramma $150 $006Aves domesticas ......••••.....•• > . c $,';00 $020Carne fresca ••....••....••••..... > . . $400 $016

> secca ou "/lIgada .......•. > . . $500 $020Dhlfres ..••....•...•• ". • •....... > > $100 $004Couros seCC08 011 salgados ..... > . . $400 $016Dnfé •. " ......••.................. . c > - - - JGado Cabrnm ou lanlgero ....••. > . um - $120 $040,
c cav"llnr •.................. > . > - 3$000 $160
> muar ....•......•.•••...•..• > c . - 3$600 $160» vaccuTn ••••.••••••••••••••• > > > - 3$000 $160> sulno ......... '" .......... > . > - 1$200 $050 (~cljão c fa\.a:=.................... . > kilognullulâ $12;; .,00;;

~eite ..........................•• c . . $300 $012:,enha ................ o •••••••••• . . > $025 $001 (.Iadelra de construcção em
torus. vigns. cOl1çoeiru.~, tu-
boa~. dormentes, etc, ...••..... . . > $003 *003Hlho ••......................• '" > . $050 $002iel)o •.•......... o •••••••••••••• . . > $375 W15
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Isenlo

Iseutos

Obse•.vações

Drogas

Iseutas
[scntos

30 •
30 •

50 »
:lO •
30 •
30 •
30 •
30 •
aO •
:lO •
:10 •
aO •
:lO •
30 •
ao •
:lO •
50 •
:10 •
5 •
30 •

5 •
30 •
30 •
5 •
5 c

5 réis
50 •
30 •
30 •
30 •
30 •
30 •
5 •
:) :lo

5 •
30 •
50 •
30 •
5. •

B
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Caulhu ............••............•.....
Cabeças de boi, ne carneiro, etc .
Cabelo •............. •. .
Cabelo em obra .
CabOSde arame.... . .. ....•......
Cuhos de canhamo ..•................

Mercadorias

lJacalhau.... .•.. . ..
Ball'flteIll...........•.........•.....
Illl~, vaslos ........•...•...•.......
aInlos.... . .
Bl\"lI1~as .
Balões ........•...•.•.....•..•...
B 1111)ú:; ...•.••..... 0.0 ••••••••••••••

Hl.illCOg de ferro............ . .
UIlIl('O~ de mn<1cit.lt .
Bancos de l'u•.plntelro .
B,lllgl1ês .............•..••..••••..•...
Hllnha pal'ft cahelo .
Bauha (lara parco .
Bnrracas rle::Ht.rlllurlas .
Ilanlcas "astns .
B,n't'is "asios.................... . ..
I{urro ' .
Bastidores de teatros .......•......
Batatas .
Behl<las esplrltuu as ...............•
Il<'ugalas......•...............•......
B.,..~os ....•.••..•................•...
flllhnrcs ..•...•........•.............
BiscoitO' ........•... " .
Blsulflto ,Ic cal... .. .
Bolachas .
Ilolsns dc vlagcm ......•.....•••.•...
Bombas explosivas .............•....
!lombas para agua .
Botijas vaslns.... .. .. . ..
Bren. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .
BrInquedos ..................••....•.
BI'ochas para pintar c calar .
Ilronze bru to .. .. . . .. . . . . .. .
Bronze em obra... .. .
Ilrnnldorcs de 101'1'0 .
llur •.as ne café .
Bustos I .

Observaçõer;

(Arames paracel'.
cas)
Isentos

Isenta

30 •
30 •
30 •
50 :t
50 •
30 •
5 •
30 •
:lO •
30 •
30 •
30 •

30 "eis
5 •
5 •
5 •

Isenta
30 •.éls

30 .
30 .

J
80 .
320 .
320 . J Por cabeça100 .
320 .
30 c

30 .
Isenlos

30 •
5 •
5 •
30 •
30
30
30 •
30 •
30 •
30 •
30 •

30 •.éls
5 •

~Iercndorlas

Anlagem .........•................
Anil ...•......................•..•
Animais empilhados ou emhalsa.
mados c. ' " .

Animais pequenos em caixões ou
ceStos .

Animais cah •.um e lanige •.o .....••..
Animal Cll vala.. . .
AnimaI mua •...•.................•...
AnimaI sulno ..•............•........
Au!mai vacum ..................•....
J\nls ".
Aparelhos pnm cxpe •.lenclns f1slens

ou qulmicas .
Aparelhos pam gnz ..........•......
Apnreihos teiegl'llfleos ............•.
Aparelhos telefonlcos ..•.....•..•....
Ararlos " •..............
J\rlllnc8 " '" ••........••••.•....
Arulnes farpados .•.•••••••..•......

Arbustos vivos ••••••...............
Archotes ................•............
Arcos rle ferro ..............•.......
Arcos de marlelra .
Ardosias... .. ..••••.........•.••••
Areta ..• '•••........................
Argila ....••••••..••...........•....
A•.mação para guarda.sol. .
Armação pam Igreja ..........•....
Armação para lojas.... .. .
Arlnas brancas ..••.. o ••••••• o •••••

Armas de fogo ..........•............
A•.relos .•.............................
.1\ rraz ....•.............. . .
Artigos de armarluho .
A•.tlgos de desenho .....•...........
Artigos de escritório .
A•.tlgos de folhas de Flandres .•....
A•.tlgos de luxo e fantasia •.••.•....
Artigos nc pacotllha não nenoml-
nados ••.............................

Asfalto .. . .......................•.•
Açúca •.................•...........•..
Atallde •...............................
Avcla .. " , .. . . ..• .. ..
Avelãs ................•..............
Aves domesticas .......•.......•....

1~:ISte~mgl~.I~~~:~.•~~.~.~~~IS~.~~~~~
Azeitonas .....•................•......
Azulejos ............•••••.•••••••....



Ohservações

Isentas

Iscnto
Isentas

Isent""

5 rtHl"
5 •

:iO :t

30 :t

:lO •
:lO
:lO
30 •
30 •
fi •
50 :t

:10 :t

5 •

30 •
50.

50 réis
30 •
30 »
3ü
30
fi •

30 •
5 •
5 •

:lO •
30 •
30 •

5 »
30 •

5 réis
5 •

30 •
5 »

30 '.
30
50 •
5 •

:lO •
30 •
30 »

Me,'clulorh,s

'li ('alho, 0.0 ••••••••••• - ••••••••• o ••

ftSI'll~ (h~ urroz................... .
('fl~('''IÍ'\ de arvores pnrn cortmnes ou

lfllllll":ll"ia .....••.•..••.•...•.•. 0.0.
('ll~l'a.~ UC l'OCO o.' .••••..•...••••.

{'allufldIOIlC hruto .
t,;aOlllt'hOllC em ohra .
{)c"oln~ ........••••••............
Cf'hollnha .••••• ~. '" ••••••.•••••
Ct'l1teio .........•.•............•.•••.
C~rll h•.utll .
Cem cm ohra .
C""lIl11ieI1(artigoii não dellomlnados)
'"rellls não denominados .

CUT\'cjn, •.•... '. " " •......•.......
c.~tos rasios .

Ce\"LCIIl.... .. .. ' , , .
Cevfldt~irn lHtrR mandioca .
t.vadlnha .

Ohá ........• o •••••••••••••••••••••

Chap"" de [erro ou zinco para co-
hertlls 00 o.

ChllPll8,Ie ferro Jlal'll fogã') ....•....
Chllpellll'ill (Ilrtlgos não denomlull'

tios). .. .. .. . • • • • •• '" •.•...•.....
Chapeleiras .......................•.
Chlllleus..........•..... ' .
Ch.rrulls.... ' .
Churutos••••••..................•.
Chifres••••••....... , ...•..........
CllOcolllte.... .. •. . .. . .. .
Chouriço , ..........•...
C1humhode caça ...• ...........•
Chllmuo CIII linguados ........•......
Chumho elll ohra .. _ . .
Chumbo velho Insserv\vel .
Clp;arros..................•.•.........
Cimento....•.•.......•.......•......
Clnzlls .
Coadores para mandloea ....•......
Cobrc em chapa ............•........
Cohre em IIngllado ..•. .
Cobre em ohm .........•.•...........
Coure velho........ . . .. •.. ... •. .....
Cochonllha " ' •..• . ..
Cocos......•..........................
Cognae...........................•.
Coque.............•••...........•..
Colchões......... . .
Colheres de madeira .
Colla......•................•.......
Coll1leias......•.........•..........

Ohservações

Isentas

Iscntos

1801110

[8entos

Isentos

Isentos

Isentos

Isentos

[sentos

:10 réis
•"i •
[) )lo

30 réis
5 •

30 •
30 •

5 réis
5 •

30 •
30 •
50 •
30
5 •
5
5

5 •
5 •

30 réis
30 •
:10 •
30 •
30 •
30 •
5 •

30 »
5 •

30 "éls
5 •

30 »
5 •

30 •

30 réis
30 •

30 reis
50 lo

30 •

=============7===;:;",=a",p==;======",
"0"0
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Cuuos de fcrl"amenta ..•••.........
Cabos dc vassourll.s .............••..

~lêil~m:5\:;.:.;:;;•.•••!
Café em grilo •......................
Café em. cercJa 011cm côco ... , ...••.
Café mOlflo....•........ " •.•...g~::~~~~:.::':.:'.':.::: ::'::.::..
Cll.lxas de folhas de l<'Iandres I~~:

delra ou papelão vaslas .... .'..••..
Calxlllos com vidros .
Cnicáreos e cal.... ..: ... ::: ::: .::

g:lâ:~~~'::.:.:::..:...:::::::::::::::::
Coldelras de maquinas a vapor ...•.
Camas de feno, dc lona ou de ma.
~ dei ra ...............•............ "
Campainhas eJétrloas :
8:mpanas de vidro para jardim '"

g:~:~i.~~':':':':':':::'::.::.:.:.:.:.:.:.::::::::::
Cánh.,mo hrllto .
Camlll da Indla :
ganoas .....•........•. " .
anos dc barro .

Canos de feno para agna ou csgo.
tos : . . . . . . .. . .

Canos para chaminé de fogllo. " ..

g:~~~~~.:.:.:.:.::.:.:.:.:.::.:.:.:.:::::::::::::
Capoeiras vaslas , '" " '" .
Carhurlna.... . . •. . . .. . .
Cardas.. .. . . . . .. .• .......•. . .
Carnaubn (cera de) .......•..........
Carnanull. (palha de) ..•..............
Carne frescll ,
Carnc fumada. salgada 011 sec" .
Caroços de algodllo. ", . . . .
Carrinhos de miio......•........•....
Canlnhos para criança .
Carrocinhas de mllo .
Carvão anlmal........ .. .
Carvão de pedra....... ...1 .
Carvão vegetal.......... .. .



[,enlos

[senlo.

5 reis
30 .
30 .

[sentos
30 )'éls
30 »

[sêntos

30 réis
[,entos

30 réis
:lO »

[SI'nlOS

5 réis

Ohsel'vaçu 'S

henlo'

Isentos

[sentos

[sentus, se 11 do
pal'll o Eslado

[sellto, 11'11\1,,10
for 1'0" COlltu
do Eslado

5 réis
5 »
30 »
5 »

30
5 •
30 »

50 réis

30 »
:lO »
:10 >
50 »
50
50
:lO
30

50 réis
5 »

30 •
30 »
5 »

:10 •
30
30
30 »
:10 »

30 réis
30 »
30 »
:lO •
30 »
:lO »
30 •
:lO »
30 »

5 »
30 »
30 •
5 »
5
30 •

• 30 •

,
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Mereadorlus

En'tllIus sccl.as .
E"I{'lldns de 11I i\ OH •••• ••• • •••••••••••

E<e"dlt. liam elllflclo ' .. ' .
I.,<calel'es ......•....................
I, ('orn:;, .•.•••.••••••••••••••••••.•••
~;l'lcovut'.... .. .. . ..•.•..••.••.. " ,
L'I""III ••....... ' ...••....•.•..•....

E-"ed"rlas .........••..... O .
E,"elhon ..............•....•........
F;:-:'lll'flnacetc , .......•••....
E IJjng'tlrda~ ..................•......
J~"'Jliritog nua denominados .
E !,oldas ..••....•.•....••...•... _.
E"polljas .
Esporas orulnllrfns .
"''Iueletos pnm esln<lo anatômico ..
E~:'l\~llcftlg.... •• •• •••• •••• •••. ••• ••
E!'Otlll':US pnra Cel'CHs .•..•••••••••••••
gstllnlPn.S cm foll111.:-I •••••••.••.•••.•
E.tam""s em quadros .
Eo;(UlIllo em hruto .
E tunhos em folhn:-; ou em obra .
Estantes de fpl'l'lJ ou do madeiro .
E-llltulI .
1':.tell'1l, da [nl\[n .
Eslcll'ns Ile tnhoa .
E3(OjO~ de fllstrulIl('ntos cfrl1l'gico~

ou llllltematico~ .
E.-tO"a .•••....•.••..••..............
EsloJllm - .........•..........
E-trllclos pnm vngõcs ..•...........
Extrncto3 não de1l01nfnauos .
J.:x.trumes ..•..••....................

F
Faehinns (val'us de) .

J~::~fl;~ã'li; 'Ijr;i,~'ç~' ~,;' ;I'e' ;r;~s't~'r'd~
I'nl'inha de tl'lgo. • • • • • .... . ..• .. ..

bl'\'U doce. ~" o •••••••• o ••••••••••••

'Ell'lll" mediclnaes _ .
I ('TIl 1Il10 dCllomlnada~ .•....•.......
ElIIll\rn .................••...........
£lIelll,,\(los de loua .
l!:n 'crulios parll nlf.~~a. soalhos. etc.
);nXcr,llll-S para lluimufs .
}~nxl'rgôt':-i. , ..... , .• " •••••..•.• " ' .••
EQuipalllento mllltnr'nuo I\enominado

Ohservações

r~elltu.s

30 réis
30 lt

:lO
30 •

30 rt\is
30 »
30 •
30 »
30 »
5 •
:lO •
5 »
30 •
30
30
30
30 »

80 •
:Jo »
30 •
30 »
30 •

Mercluloriu.

Dehulha<lore. de milho .
Dentes artlflelal •...................
Dcntes de "-Ief.\nte ••••••...........
Descaroçadores de algodl1o .
Descaseadore. de cufé ou de arl'o,
Dcspolpadores de cufé ...........••. ,
DOcc:-:l •••••...••..•••••••••.•...•.•••.
Dortnentes .
Drogas .
Vlnamltc ....•..............

Colunas Ile ferro funlllelo ......•.....
Colzn (grua on oleo) ..••.............
Comhu.tl\'ci. nua denomIna<lo •.....
Come.tlvels não denomlnallos .
ConfeltElrlas (artigo. nua denolnlna.
dos).... . ....•..

COIli;ervns em lutas ou em vidr08 ...
Cordas de emilh'" e outl'l1. 110 pai.
Corda de linho ou eunhumo .
Cordas pura instrumentos de 1Illlsicn
Correntes rle Cel"l.o .
Correntes ele outro. melais .
Cortlça hrntu ................•...•...
Cortlç" em obra ...•.•••..•...... , ...
Cor ti nu dos " ..
Cortlnus .
Conçoe!l'l\s ...•••••...................
Conro em ohra .
Conros .ecos ou sulgEldos .
Conros tmhalhados on lnvernlzadO:'
Creosoto " " .
Crina vegetal ou unlmal .....•.....
Cristal de rocha hrnto .
Crlslal em obra .
Cuho. l'al"ll engenho .
Cubos "um rodas de caminho de
ferro.... . . .. . . .

Cuhos "um rodas de vcieulo. ardI.
nal'ios., .

Cuias .
Cutelaria (artigos nuo denominado"

E
Eixos pum vcieulos de estradus d,
ferro .

Elxus pura veiculas de eslrudu
orllinut"ias 0.0 •••••••

,
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Isentos

Observuções

Iscntus

!889

Isento

Isentos

:\0 •
30
30
30 »

5 »
30 »
5 »
30 »
50 •
5 •

30 réis
30 »
30 •
30 •
30 »
30 •
30
30
:lO
30
30

30 réis
:lO »

30
:10 »

30
50
30 »
30 •

30 réis
30 »
30 »

30 reIs
30 »

30 •
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Mercadorias
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H

lIJOIM.... .... .... ..•. • • •• •• ...•...
Gallnhlls ...•.........•......•••..•.
ameias <I"pun .
rrafas de cristal ou vidro fino .

,rmfas ortllnarias vasias .
rrarOes ordlnarlos vasios: .
M.~luho........ . ..•....•.......
ozollna......•......................
l:'lhl.tina........ . .

8ê,';a~.::::::::::::::::: :::::::::: ::::
ênchrll .
cllgiln'u, ..•..•..... 0 ••••••••••••••••

é ~o ~ ~ ~ .
gos vaslos ..........•.....•........

IOlz •.•••••••••••••••••••••••.••••••.
Gloioos<le\'idl"O on de louça .
lohos geografleos ••••..............
llllcose , .....•..
Ooiaha(lIt .
omll aruhi ClL. • • . • . •••• • ..••...•.
G01l1asnilo denollllnadas .... '" .
Grndcs de ferro on de llladeira .
Grnxn HlIhnal .•.....................
Grnxupura calçado ......•......•....
relhas de ferro ........•............
Guano....•.............•.........•.
,uflruná o ••••••••••••

Guaritas ......•...........•..•........
Guardas sol. .................•...•...
Guinchos.•...........•......•....•••
'ullHlIhles .
Glradores pura estl'lldas de ferro .

lIu'!'as .............................•.
!1ortallças f,.eseus....•.•...••.......
Idem C1l1conservas ...•........•.....

Ol):sürvaçôcs

Isento

Isentas

Isentas

Iselltns U~ fOl"lJlla
IlIas para lIUt-
quinas tl vallol"

5 réis

30 réis
30 »

30 »
30 •

5 réis
:lO »
:lO •
5 •
[lO :I

30 »
:lO
5 •
5 »
30 •

5 »
5 »

30 »
5 •
5

30

30 réis
30 •
30 •

30 •
30 »
30 »
30 •
30

30 •
5 •
30 »
5 •

30 •

Forragens ..............•.. '" .
Fouces ......•...•....................

Mercadorias

Farinha <lemilho ou de manlllocll
Farinhll" não dcnollllntlllas.

~~~~:~I.S::::::::::::::::.:::::::::::::
Fazendas tle seda .
Fazendas 11e lã, linho on nlg"odiio
Feclllll!ums ........•...•.......•.....
ll'ecul118 .•••.............••.......•......

~~:!f~.:.:.::':'.::::':':':':':':':'::.:.:::::~~~~:::::
Ferra<luras ................•........•.
Ferragens não denomlna'!as •••••••
Ferramenta de carplntclro, pedrei-
ro, cavoquelro! canteiro, COfrcetro.
sapateiro, ferreiro, marcillelro, scr-
ralhclro c 11e ontras protisslles
elementares ..................••..•.

Ferro em harra ou chapas .
Ferro em obra ..•...•.....•.•........
Ferro gu81.1................ ..... . .. . ..
Ferro velho •.. _•••..................
Ferro de engolllar •...•...•...•.....•.
Fibras textls ......................•.
Figos secos............. . ......•.....
FU tros.. .. .. . . .. . . .. .. .. •. . ..•..... :
Fios dc aldogão ................•....
Fios de Iy, linho ou scda ••••••....
Fios tclcgrnflcos.. . .
Flcchas " .•...•.......•....
Flores artificiais .
Flores naturais .................•....
Flores <le cadas e outras para en-
chlmento ..............•...... " ...

Florcs medicinais ..................•.
Fogareiros .......•...•.....•.....•...
Fogões de ferro ..•.........•.••...•..
Fogos artificiais ..........••.........
Folhas de cohre ou de chumbo ou
estanho .
FÔlha de Flandres .•....•.....••.•...
Folhas medicinais........... •. .
Foles.... . .. .
Forjas portatels ..•.......•...•....•.
Fôrmas diversas ....•.........•......
Fôrmas de açúcar ....•.•......•••....
Formicida ....••••••..........•..•.
Fornalhas de ferro .........•.•.•••••
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Isentas

Isentos

observuções

Isentos

Isento

Isentos

Iselltos
Isentos

5 réis
5 •

30 réis

30 reis
30 •

30 réis

30 réIs
30 •
30 •
30 »
5 •
30 .•
50 •

30 réIs
30
30
30
30
5
30
50
30
5
30
30
:JO
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M

~Iueucos de ferro.... •••••••••••••..
MnculTl10e outras massas allmen-
tlclas ....•.....•....•••...••.••••..

Maelludo~...•...•.....•..•..•..•....
MtHIlllnnR n vapor .....••••..•.........
M'"l"llIns destinadas ao preparo
tle IJI'oduetos ugrleolas •...•...••.•

Muq"lnas agrlcoins .•....••.••••.•...
Ma'lulnllS eleetrlcus ..•...
Maqulnus de eOlllJlressão e de ar
eoml'romido. ". .• .... •• . .••..•.•.

Ma'l,,!na de cortur cartões ••.•....••
~la'llllr"ls de costura ....•.•...•.•...
Maquinas tle lmJll'Ímlr bilhetes tle
eSIII'lI,I"de ferro .•..•.•......•.••.•

1~IUlni1ltl8 de tecer .
Alllquillflstle fermmentn .•....•.....•
Maq"IIIl\~grandes não denomlnlldus
Ma'l"lna" metnllurgicll8 on rninerues

MercadorIas

Lu 110 t'm l.llurn ou ctn oura .
Lf'g'IIIlHI8, hcrvns, repOlhos, etc .
Ug'lIIHC::i ctn cOllservus •••••..••••.•.
ltll'lll sêcos .•..•. " ...••....••••....
L.::Jtr'em conservu ou condensudo ..
Lenha .
L'1I~lIl1a~•.•.... _.•••..••..•••....••..
Licores..•.•.......•...•.••..•..••..
Lhnnllln tle ferro •.......••.•....•..
fAlnllK de uço ....•..•......•.........
Llllgllas f,'eseus ou salgutlus •.•......
Llllf(ui~as " .....•••.•..•...••.•.
Llnhaçll.......••.•••.•.•.••.•...••••.
1.111110IIrnto ou em fios ••..•.•...•••
Unho manulatnl'lltlo •.•.••..•.•••..•
Lite!ras•..••......•...•..•••..•..••..
1.1vros •.•.•.......•••....•.•••....•...
Lixa......••......•....•...•...•..•..•
IJOCOIIlOVCÍS .••••.•••.••••••••••••••••
Locolllotlvus .
Lomllo de porco .•.•..•....•....•..•.
Lon~....•.....••••••••.•••••.••••••••
Iollt:a , .•..
LOUZll ••••.•....••••.•...••••••••••. '

I.ul'nlo..•....••..•....•.•.•.•••••••••
IJu!:ltres .......•....••.•....•••..•....
Luvas " .....•.............•....

Isenta

Isünto8

Isentos

Isento~

Isen tas

Isentos

30 •

30 •
30 •

5 •

:lOréis
30 •
30 •

30 réIs
30 •
5
30 •
30 •
50 •

~o réis
30 •

5 réis
30 •
30 •

50 •
30 •

Mercauorlus
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Imugens '" .•.. •..• ••• . •...
IUlllIl •••••. 0.0.0.0 ••••••••••••••••

JlnprCS80l'4 .
Incenso .
Instl"lltnCllto8 a.gricolnH ............•.
Instrumentos de cil'l1rgiH~ engcnhn.
rIa, ótIca C llcústica .......•......•.

Instrumentos dc mnslcu .
Ipecacllllllhu o ••• '" ••••••••

Isoludores de telegrafo .

Lan llrutu •...•..............•..•...•.
ldcln 111nnufu(!tllrn()a .
Lacre •....... ' ..•.. •.. ., .•...•.. .
Ladrllhos de louça, de bllrro ou mal'.

Inorc _.. . .
Lages brutlls ou apurelhadus ..•....
Lalllllre1lulns •.•...•............••..
Lllmpees e hllltel'lllls .............•...
Lunelltls '" o •••••••••

Lanternns IllllgÍC118 ~ ........•..
Lupltles PUl'll sepulturas .
Laranglnha... . .•.. •.. . . . .. . . . •.•.•.

J

Jueás vusios ........•........•...•.•.
Jangadlls ...•....•.....•.•••.•..•...
•Jar'llnelrus .•....•.•.••......••.••....
Jaspe ..................•..........•.•.
Jogos de dominó. xadrez, dumas.
gumão e outros ............•...•.

Junco •.•.•...•...•••.............••.•.



observaçõe8

[sento'

Isentas

Isentos

[sentas
Isentas

Isento

[seu tas
5 réis

30 rél8

3').
30 •
5 •
:10 •
30 •
30
30
30 •

30 •
30 •
30 •

30 réis

30
30
30 •

30 '.
5
30 •

30 reis

5 réis
5 •.~.

;'0 •
30 •
30
50
30 •
30 •
30 •

N

i __

Mercadorias

~Ilnerals não denominados ...•......
Mlnerlos ........••••••..••..........
Mlnlo •...............................
Mlssangas .
Mollllla de luxo. . .....•..........
:..tolJllla comum, de vime ou de mil'
delm ....•...................••....

Mocotós ........•.........•...........
Modêlos.... ..• •. .................•..
Moeudas pnra engenho .
Moluhos I!am cafe e pimentas .
~Iolnhos para li lavoura .
Moi rões .......•....•.....•.•....•....
)lo,\tõe8 .. .. . . . ........•.•......
Molas de aço Plll'll. carro .
Molas para veiculas e estradas de
fcrro ........•........•..••••........

)luldes .............•..•...........
Mo1durns de toadeira envernlzadn
ou lustrada .

Molduras douradas .
)lorluguc8 de barro .
Mó••••••..•••••.•••.••...•.••...•.••
Mlllla8 de cafeeiro e outras plontlU'
Musgo ..........•..•........... '" ....

o
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Nafta ...••..•••.•...••••••.•••.•.•.•
Naftalina : •..•.............
• 'I'luel bruto ....••...................
• eUl ohrll .....••••................

Nitro.... . .•. .•. •....•...•...• .. ..
;\6."1 rno:;ca<ln.. • •.•...•..•..•.....• , ..
• vOlnfct\ 0'0 •••••••

Nozes o •••••••••••••••

Rf;~:l~';'::::::::::::::::::::'.:.:'::::
Ol~os de .uhstanc!as do pais ..•....
0(110 .••••••••••••••••••••••••••• , •••.
Orlg-one" '"
OI'lIllIlHmto~ de ferro ou de broJlz(~

Ol'lltllllcnto pum Igreja ....•..........
0"'0 I>ruto ••...................•...

observações

Isentas

[sentas

[sento

5 l'ci:;
5 •

5 réis

5 •
30 •
30
30
30
30 »
30
50
30 •
30 •
30 •
30
50
30 •
5 •

30 rcls
30 •
5 •
30 •
30 •

30 •

5 rél~
30 •
30 •
30 •
5 •
:iO •
30 •
30 >
30 •

:iO rcls
5 •
30 •

Mercadorla8

Machlnas 1,am gablnetcs dc flsl-
CU ou labol'llto,'los de 'lulmlcu ..•

Maqulna8 paro. o fubrlco dc telhas.
t1jollos, ctc .

Maquinas pcquenas nilo denomina.
das .................•.....•.........

Maquinas fotogro.fica8 .......•........
Maquluas t1pogrufleas, lltogmflcl1s
e llutogrnl'1cn8 .

lIIaqulnas~ aratorlns .
I\ladelms aparelluulas l'um construo
ções de obras dc lIlarcenarla ou
de carvlntarla ....•................

Madeira em casca, folquejada ou
serrada ...................•.......

Madeira CIO ollrM .
Malzena .........•........•......••••
Malas de Ylagem ..••.................
Malhos de ferreiro .
~Iamona (azeite on hagos de) .....•..
Manganês ............•..•.... , •......
Mangas de yldro ............•.......
Manguêlras vara bombas .
~lonOmetros .
Manteiga ..•....................••...
~Ia n uscrl tos .•....•.•.................
Mapas .....................•.........
Marfim .........•....•................
Marlscus frcscos ........•........•..
Mariscos em conserva .............•.
Marmore bruto .......••...••.........
Marmore em obra •........•.•......•.
Marrequl 10 ••••••••••••••••• : •••••••••
Martelos ....•.•..............•..•...
Massas allmentlclas .........•......
Mate..... •... •.•. .. ..•..... : ..•.....
Materiais de constrnção não cleno.
minados ....•...•............•......

Matcrlas explosi vas •..••.............
Materlas Inflamayels .
Medicament08 nua denominados .
Medidas dlve'.sas .............•......
Mel de abelhas .........•... , .
Mel de canna .
Mel de fumo .••........•.••.........
Melaço ou me1l\do ....•.•...........
Mcrclarla (artlgo8 nua deuomlnados)
Mercurlo .. .........•...•.....
Mctals nua denominados..... .
Metais preclos08 cm ohm .••........
!\Ilca .•••...••.••..••...•...•....••..••
Milho ......••......................••
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Observações

[senta

[senta8

Isento.

Isentas

isentos

[senta8

Isentas

[sentas

[sent08 para o
Estado

30 réis
5 •
30 •

30 réIs

5 •

30 réis

30 réis
30 •
30 •
30 •
30 •
5 •
30 •
30 •
30 •

20 réis

50 •

30 réis
30 •

30 »
30 •
30 •
30 •
30 •
30 ,
30 •

50 réis
5 •

30 •
30 •
30 •
50 •
30 •
50 •

30 •
5 •
5 •
30
5 •
30 •
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MercadorIas

PeIxe em lata ..•..........•..........
fresco .........•.......•......•..

, 8êco 011snlgado .
Peles preparadas.... . .
, verdes, sêcas ou salgadas ...

Pelica............•.......... :.
Peuell'lIsde cRbelo, sMa ou teln
mctllllea ..........•.....•..........

Penefl'ns ele pnlha...... •. .
Pena!i de aves .
Pcrfulnnrills .
Pêsos pam lllllançns ...............•.
P trechos bellcos ........•..........

de eaçns ..•..................
Petroleo.......................•.....
}lez .........•........................
I"o.foro.......................•......
Fosforo ele segurança....... .... ..
Plnnos.... .•.. ... .. ..•..•.......
Plns","'1l , ............•......
plcnretns .•.......................
Pkuá ...................•............
I'lIhns eletrlcns ..............•.....
PImenta. dn Indla .
pluos para roda ................•....
Plnbões verdes 011sêeo .
Pinceis, , .
PI(lns vRsla•..•......................
Pistolas : '" .
PI,e.. .. .. .
I'luntns vlvn8 .
plonhnglna ...............•.... ' ...•.
1'01\ora .....•.... '" ...••............
Pol\'orlnhos ..........•...•...........
POlnllf1as _......•....•••••..•.•.
Porcelana .
Porflro bruto .......•.................

em obra .
pOs de sapato ............•••.......
Postes telegraf1cos .........•...... , ..
Potassn ...........•................
Potes ele bnrro , ..
prnnchões ..........•................
Prep:os de ferro, cobre ou latno .•...
Prelos .. , . . . .
Prensn para eoplnr cnrtllS .
Prensas de enfardar algoelão .
Prensas cllvcrsas.... .. . .
Prensa hielraullcn ............•.......
Prensa para mandlóea •.............
Presuntos •...•••..•••..••..•••.••.....

="""""""""="""""""""===""""""'T"""""""";õ!na>:""""""""":""'''''''==''''''~",,'e••'"
f~£.o"'''~~~
11).20
~:;~
dO'~
8

observaçõe.

[sentas

[sento

isentos

[sentM

isentos para o
Estado

[sensa8
[sentas

30 •

5rél8
5 •

30 réIs
5 ,

30 •
5 •

30 •
30 •
30 •
30 •
30

30 •

30 réis

30 •
30 •
ao •
ao •
30 •
30 •
5 •

30 •
30 •
30.

30 réis
:\0 •
5 •
5 •

30 réis
30 •
30 •
30 •
30 •
50 •

MercadorIas

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""i''''''''''''''''''''::";",,,iB'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'",,'e
13fSS
~E2
<fJ t<l,Q
ctl£O~=~edC'A
8

Osso em obra .
Ostras fresells................... • .
O:;tras em con~er\'a8 .
Ovas de peIxe " .

Padl ola ...........•...................
Palnll ....•.•.•..................•.....
Palnço ................••••.......•...
Palllnqulns ........•.......•....•....
PaIos •.•.•............................
Palbas do Cbl1e e outras 8emelhan.
te- para ehnpéus ........•.........

Palha de milho, coqueIros, cnnn.
pnlmelrn, etc ..............•........

Pnll tos ..........................••..
Pnndplros ..............•.....•......
Panelas de barro , to ••••

Pau elas de cobre 011 ferro ....•...•
Pão.. .. .. . . .. . .. . . . . : .
Páus para tlntnrarla ..............•. ,
• preparndos pnra tntnnnco .

PapeIs plutadps .
Papel para. escritório, desenho, em.
brulho. etc ................•........

Papel de Impres8ão .........•........
Papelão.. .. . ,
Paraleleplpedos para calçament",
Paramentos ecleslastlcos .......•....
Pás ....................••.•.•...•.•.•.
Passaros ....•.•.............•..•.••...
Passa . .... ...............•.• .. .•.
Pastas de pnpel e papel1lo .
Patronas .........•...•...•..•.........
Pean has .......•.......•...........••.
I'eças de artilharIa........ . •.....•.

Peças de cngenho de açúcar, café.
fnrlnha. etc ..............•.•......

Peças de locomotivas e de maquinas
Pedra hume : .

:I pOlllCS ......•.•..•...••.••.••.•••
Pedras açorIanas .1.........•.........

de Miar 011amolar ..•..•...
de alvenaria .•......•...•....
aparelhadas .....•.........•.•

Pedras de filtrar •...•.••.•.••••••••••
lftograffclUl .••.•••••••••••••.

p



Ralos para roda...................... 5 •

Observações

Isentas

[lO réi:-:
.5 »
30 »

30 »
30 .•

30. réis
30 »
30 »
30 »
10 »
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30 »
50 »

Isentos
30 réis
3 »

......... .... 30 »
30 »
30
5
30
.'i .

.... ...... 5 »
[) »

Igcuta.
:JO ,'cls

Isentas
5 réis

30 .
;; »
5
30
5 »
30 »

Isenta
5 »
30 »

.. .................. Isentos

30 réis
30 »
30 »
50 •

5 réis
30
50
30 »
30 »
30 »
30 »
30 »
30 »

30 »
30 »

50 réis
30 »
30 »
50 »
5 .•
30 »
30 »

30 »
30 »
30 »

30 »

:) !"l'iH
30 »
30
50
:lO »
5 »
5 »

fi

Mercadorias

R

Produtos qulmlcos diversos .
1'udrolltCl.. " ••••..•••••............
Punhais ....•.........................
Pozolalla ..•....••.....................

Querzene ...........................•
Qulosqucs .
Quirsque .................•.•......•.

a~:I~~~~::::::.:::::::::::::.:::::::::
Quflhas de jOgo..................••..
Qnlna.... •••........•..••...• ' .....
Quinina ......•......•.•••.•.........
Quluqullharla •..........•••••.......

Raizes alimentfclas ....••............
medicinais , .

» tintureiras ...••............
Ralanefras para mandioca ....•.....
Ramas de alplm, mandioca e outros
generos similares ..........•..•....
Rapé........ .. .. .. .
Raspas de pontas de veado .
Ratoeiras.... . ..••.....•.••.• ' .
RellleJos ...•...........••.........•..
RebOlo (pedrll de) ....•...............
Rêdes ' •.... .. ..
Redomas de vidro .
Reloi/,'Iosde algllwlm, mesa ou pa-
rede .................•......... ".

Remos ..••.... '" ......•••.••.........
Rendlls.... . .........••...........
Reservatól'los de ferro .
Reslnqs (não denomllladas) .
Retortas para gaz _ .
Retortas de metal, de vidro ou de
louça .....•...•.•..••............

TIetmtos .......•.........••..........
Rulbarbo .
Rnm.. .. . . .. •.• .. ....•.........
Hlclllo (oleo) ..............•...•......
Ripas .
Rodas para carros ....•...•.... '" .
Rodas para maquinas .......••.......
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Observaçlles

30 »

30 »
5 »
:lO »

30 »
5 »

30 »
:lO
50 »
30 »
:lO »
30 »
30 »

50 »
[) .

30 rél,
ao .•
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x

z

Mercadorl"s

1 'nCi'llnIlRS ••.••••••••..•• 1 ••••••.••••
nLltroln~ ..••..•.•..•....•••••.....
Illilftdores.... . ,. .
.rrif'lf' , .
• rll)l~lhiio .••..•...•••..•.•..••..•••
'rlllouth .

\'l'rnizt:'8 , .. '.' ....•
'Irlro' ..•.. " o ••••••••••••••• o

hll's .......•....•...••.....•......
InILj.!'l'll •.•••••••••••••••••••• '" ••••
°J"l1o ... oo..... o...•....... o•.... oo..
rioio .. o' .•. o. o o.. 0 ••••••• 0.

Y-nlllI111hllS .......•.•..•...•..•.•••....
Zllrl.l1o .
Zin o em chapa ou llnguado .• o.•...
7.inco em ohras " . '" .

Isentos

Isentas

Isentos

Observaçlles

Isenta

Isentos para
vlllB ferrcas

Isentos

Isentos

30 réis

30 réis
30 »

30 réis
30
30
30

[) réis

:lO réis
:lO »

30 »
30 »

[) réis
30 »

:lO »
30
30
30
30 »
[) »

30 »

30 »
30 »
[) »

5 »
30 »

30
30

30
30

:lO »
5 »
:lO »

Unguentos ••..•.•. o ..•..••••.•.....
Urnas _ '0, •••.• 0
Utensllios domestlcos dão denomi-
dos ••..•.....•...•.•.•.•.•••.........

Uvas frescas .•••. oo•.••. .. .....•.•. o
Uvas sêcas ..•.• o•.•...•..•....... , .••

Telhas de bnrro I'"l"ll llgua •.... o...•
Talnancos ..... o •••••• " " ••••••••••••

'rllmnrindo8 em con8crVH .
Tambores de mu.lcll . 00 •••••••••••••

Tanques de madclra ou de metaI. ..
'l'apetes •...•.•.•.•.•.•.... '" •...•...
Taquara'sa •...•.•..•.•.•.•..•.... o.. o
Tarrafas •.•.•.....•.. oo. o•.•..•••.•.•.
Tartaruga bruta ...•............ o.' o.
1'eares .
Tecidos (nno denominados) ooo. ooooo
Teia metallca •... o ..... o ..•.•.....
Telhas de burro ..•.............•.•.
Telhas de vidro ou de louça .••. o•..
Tentier.s, ,. 'o •••••• o' .• 0.0 ••

Tijolos ordlnllrlos ou refractl\rloso ..
Tijolos de arear faea .........•... o...
Tinas •..... o•.... '.. o.•............. ,
'l'lntas de escrever on illlprhnlr. o.•.
Tapltls .•. o. o ooooo, •.•. o o•..
TorrndorcR dc café o..•... o. o.......•.
'foucinho 'o •••••••••••

'l',oanSIJarentes para janelas ooo.•.. o.
Travesseiros .
'l'rem de cozin"", de fcnoo on colore
Trigo •.•...... o..•...••.•.•............
Trilho •.....•.....•..••.....••.......
Tubos de barro •.•... o'" o.••.•.. o'"
'fubos de ferro ou de churnho ..•. o.
Tubos de louça ou de vIdro oooooooo
Tumuios •...•.... o.. .. o.•...•.. o.•..
Turfa •.•. oo. o... o••... 0 •••.•••• o.....
Tipos •.•.•••••• o••.••....

u

v
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~~~~:~:::::::::::::::::.. ::::::.':::::
Vllssouras o ••...•......•..••........
Veias.. . .. . .... .. •. •. .. . •. ... .. ...
Veloclpedes ....••••.•.•..••.....•.•..

Mcrcadorlll8
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DECRETa N. 83 - DE 27 DE MAIO DE 1890

Aprova o codigo de pOsturas municipais de Pilangui

.Q dI'. Governador do Estado de Minas-Gerais aten-
den do á proposta que lhe dirigiu o conselho de' inten-
dencia municipal de Pitangui, e tendo em vista os de-
cretos n. 50 - A, - de 7 de dezembro de 1889 e n.
228, de 25 de fevereiro do corrente ano resolve aprovar
o seguinte codigo de posturas: '

Codigo de posturas municipais de Pilangui

CAPITULO I

Disposições preliminares

Art: 1. o E' contravenção todo o ato praticado ciente
011 c()ncI~nt.emente contra as disnosições destas posturas
ou de editaiS que a elas se prendem.
, Ar.!. 2.0 Há reincidencia, quando o contraventor já
tIver SIdo condenndo neste municinio por identicn con-
trav,enção neste municipio ou sofrido multa por igual
motIvo e tornar-se novamente incUJ'so.

AI'!. 3.0 Prnças são os lnrgos existentes no interior
das povonções. No cnso de duvidns Se nlguma delns deva
ou não serconsidernna como tal a intendencia decidirá e
mandará afixar editais.' •

Art. 4. o As !icenças de ,que tratam estas posturas,
~Ievem ser requendas ao preSidente da intendencia pelos
mteres~ados ou POI' seus procuradores e nenhuma será
~oncedlda se,I,1 que o contribuinte mostre ter pago os
Ilnpostos geraiS, ou do Estado, Se a eles estiver sujeito
pela mesma industria.

Ar!. 5. o Os que se sentirem aqrnvados pela conces-
~ão ou de.negação de licenças, poderão recorrer para a
lntenden~Ja, expondo em seu requerimento oS motivos de
suas queIxas .

'Art. 6. o Para começo da obrigação imposta por essas
posturas ou por qualquer outra lei ou con!I'ato de fazer
ou desfaze,', se assinará ao con traventor 11m prazo ra-
z,oavel, assim como para terminá. lo, e, qlHlIl[~O,depois de
fmdo o prazo, não se nchar satisfeita a obrigaçiio mnnda-
!'li a i'ntendencia desfaze,' a custa do contraventor con-
tra o qual se nrocederá executivamente. '

Ar!. 7. o O processo de infração de posturas será o
estabelecido pelas leis em vigor,

Art. 8. o Os fiscais dos distritos de fóra da cidade
farão os autos de contravenção e qualificação de que
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50-A, de 7 de deZembro de i889, íl

remeterão ao fiscal da cidade COIl1as ins!I'uções feitas,
afim de que este apresenle á inlendencia com um rela-
torio de lodas as informações que a respeito houverem
chegado ao seu conhecimenlo,

Arl. Y.o Compete ao fiscal da cidade fazer os autos
dc conlravenção e qualificação e mais diligencias legah
nos dislritos da séde do municipio.

Al'I. 10. a presidenle da intendencia requisitara
uas aUloridades competentes as diligencias legais de que
JleCessitar para o cumprimenlo da lei e para se lorna-
rem efetivas as penas em que julgar .por senlenl,(a incur-
.os os conlravenlores.

Ar!. 11. Não obslanle compelir aos fiscais velar
)lcla fiel observancia deslas posturas, fica salvo a qual-
quer pessoa do povo o direito de denunciar os conlra-
ventores e requerer contra os mesmos o que fôr de di-
reito,

Ar1.12. Nas concessões de lerrenos para constru ..
ções, a intendencia lerá muito em vista que os povoa-
dos cresçam do centro paI"a as exlremidades, de modo
que se povõem primeiro os arrabaldes e não ,se conser-
vem nas ruas grandes intervalos desocupados.

Arl. 13. Se dois ou mais individuos prelenderem um
mesmo lerreno, será preferido o CJuemelhores condições
oferecer de asseio, elegancia e solidez nas construções,
atcndendo-se nestas as indispensaveis condições higie-
nicas,

Art. 14. Para a arrecadação de suas rendas, a in-
tendencia poderá adotar o meio ou o pl"Ocesso que de
mais vantagens fôr reconhecido, quer por administra-
ção, quer por arremalação, podendo mesmo dividir por
mais de um agente ou alTematanle, se assim enlender
convenienle.

CAPITULO Il

Do alinhamento das povoações e COIlstruções de estradas
e aquedutos

Ar!. 15. Haverá um alinhador na cidade e um em
cada distrilo, nomeados pela intendencia, os quais ven-
cerão 5$000 em relação á cada dez metros de frenle CJue
alinharem, ou 500 réis por melro.

Ar!. 16. Compele aos alinha dores fazer o alinha-
mcnlo das edificações, conforme o plano da povoação, c
(lemarcar-Ihes as di visas.

Na falta de plano adotado, seguirão as inslnlções da
inlendencia.
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Art, 17. Nenhuma casa se construirá na cidade o
nas povoações com menos de tres metros e tl'Ínta cenf
metros de pé direito.

Arl, 18. Nenhuma obm se poderá edificar ou reed'
ficai' na cidade e nas povoações sem licença; multa d
dez a vinte mil réis, conforme a importancia da ohr
que, se prejudicar o alinhamento, se,rá desfeita no tud
ou ,parte e á custa do dono.

Arl, 19. Os alinhamentos serão feitos pelos alinha.
dores com assistencia do fiscal respectivo.

Arl, 20. O alinhador que fizer o alinhamento, sem
assitencia do fiscal, incorrerá Ha multa de 5$000, além li
ser a obra desfeita á sua custa, se não estiver regular.

,Art. 21. Se o dono da obra não observar o alinha-
mento que lhe fôr traçado, incolTerá na multa de .
10$000, além de ser obrigado a desfazer á sua custa o
que estiver mal feito.

Art. 22. ,Q alinhador que fizer um alinhamento cun-
trario ao plano de edificação da rua ou praça, ou contra-
rio ás insLruções da intendencia de modo a prejudicar o
aformoseamento da cidade ou povoação, apesar de ad-
vertido pelo fiscal, será multado em 10$000, além de ser
a obra desfeita á sua custa. Se a culpa fôr do fiscal,
será este o multado.

Arl, 23. O contraventor intimado ,para desfazer
uma obra, se o não fizer no prazo marcado, será obriga.
do a pagar as despesas que o fiscal fizer com esse .servi.
ço, e se não o fizer, será executado.

Paragrafo uni co. O fisca1,em tal caso, mandará des-
fazer a obra por administração e á custa do contraven-
tor, procedendo a todas as diligencias na forma da
lei.

Arl, 24. .o arrendatario ou o que obtiver licença
,para construir ou edificar, é obrigado a concluir a obl'a
dentro de um ano, contado da data da licença; e, se o
não fizer, entende-se que :renunciou o direito, voltando
o terreno ao uso publico. A in tendencia, porém, podel'ú,
atendendo a justos motivos, IH'orrogar por mais um ano
o prazo supra dito .

Arl, 25. As disposições do artigo anteceden te são
aplicaveis aos antigos alTendatarios e para estes o prazo
começará a correr da data em que forem publicadas as
:posturas.

Arl, 26. As ruas que se abrirem, deverão ter 13 lIIe-
trose vinte centímetros de largura; pena de 10$000 de
multa ao fiscal, e bem assim a(l alinhador.

Art. 27. São proibidas cercas de madeiras nas fren-
tes das ruas e ,praças da cidade: pena de 500 réis por
metro, e, se não substituir por muro ou parede no pl'azo
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inlima'ção, que se fará de seis em seIS ,1~lese~l~lo~to
nstrução fôr anteriol' a estas posturas, sei a o I p
1Jrado de ano em ano.
Arl. 28. as. quin tais ou terrenos que enfrentarem
, praças serão tapados com muros de a~obe,

. Iua~ l~e'tlra co~ paredes de altura nunca inferIOr a
Ijla o . . t' t . e serão rebocados eois metros e vlllte cen uue ros, h
. I . Se porém aI"um desmoronar-se em tempo c u-
~I~lo~~del~á ser s~bstituidoprovisoriamente P?r cerca
es1:1Udeira; multa de conformidade com o artIgo ante-
cedente .

.\rt 29. A intendencia mandará fazer os repa:os
li .. ri~ões publicas o calçamento e ou.tras constmço:sd: b~neficio comum: e se ,for<:m de p~rlJculare.~, que dn>;~~
t . s condições de faze-Ias, a lIltendencI.l po el,1escJam na . . ',,'.

fazê-las quando a uUlIdade publIca o eXl0U. . .
A'i. 30 Quando al"uem se 'propuzel' a fazer qUaIS-
r ~a~ ref~Tidas obl'asoá sua propria custa, ,d~vel:a e~n-

{~I~uar-se com o plano da i~llende~cia, e solIcltm'a a 1Il-
lIispensavellicença, que sera gralttultda. 10$000 e o dobro

Art 31 Sob pena de IlIU a e
!las reil~cide'ncias, alél~l da. o~rigação de restabelecer
tudo no anU"o estado, e proIbIdo: .

1. o Arr;inar, danificar ou demo'hr quaisquel' das
obras acima referidas.

2. o Abrir encanamento ,nas ruas e praças, sem cien-
cia e assistencia do fiscal. _ , . .. ..

3 o Fazer quaisquer escavaçoes nas 1uas e pl ,Iças~
bem ~omoconstruir alpendres e poiais nas frentes das

casa~. o Lançar lixo ou qualquer entulho nas Irua~ e mui-
to m~nos nos encanamentos publicos ou parlIculares,
uer de es"otos quer de agua potavel. .
q 5. o Ti;ar agua para usoparlioulal', abl'ln.do ,.ellcana~
mentos ,publicos ou part~cul~res, sem a necessalla auto
rização de quem compelIr da-la. I

6. o Tirar terra ou arêa entre as pedras das c~.?a-
das, muros, pontes, cortinas, encanamentos e chafUlIZei'>
publicos.

7. o ,Arrancar, deslJ-uir ou danificar arvores pJan.t;~-
das pela intendencia nas praças e largos ou pelos pal-
ticulares em suas testadas. ,

A t 32 Os proprietarios de aguas na ~Ida.dc ~1I
encan~d'as, ~ue eOlTerem em seus p~teos e qUlIlta1S, s~u
obrigados a dar-lhes esgotos e cncana-Ias, de n~od~ a ~a~
prejudicarem as ruas e nem as obras e benfeltonas o
vizinhos: multa de 5$000.
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Arl, 33. Incorrerá no dobro da muIta do ar,ligo an-

tecedente o proprietario de terrenos ,POI' onde passarem
encanamcntos, se por qualqucr fórma impedll' que o
dOl~o dos .mesmos laça ncles a limpesa e ,reparos '!lcces-
sarJaS, uma vez quc para isso tcnha sido pl'cviamcnle
avisado, Excetua'sc o caso cm que o proprietario preJi-
ra fazer a limpesa ou conccrlar á sua custa, a deixar cn-
traJ' pessoa eslranha em sua casa.

Art, 34, E' necessario licença para se pode,r fazer
deposito de materiais de cons'truções -nos largos,praças
c ruas da cidade e povoação, sendo os donos obri"ados
a deixar o tnlllsito livre c dcsembaraçado c apô~' luz
dur~nte a noitc, ou divisas, dc modo a evitar qualqucr
perlgo 'ou dano aos t.ranscuntes: multa de vinte milréis,

,Pal'agrafo unico, Esta licença será concedida só-
~ente áquele q~lC.tem de cdificar e não aos que nego-
CIam em matenaIs e que não poderão depositá-los nas
ruas e pl'aças, sob pena de muHa de 30$00U, além de se-
rem os referidos .mat('riais removidos incontinentcmcnte
e á sua custa.

,Arl, 35. Os edificos, casas, muros c quaisqucr obras
que ameaçarem ruina serão desfeitas por quem de direi-
to. Se a ruina fôr em parte, só serão obrigados a demo-
lir essa parte e reco,nslrui-Ia, Se fÔI' ncccssario, ,

Ar!. 36, Os aqucdutos e encanamentos publicos na
cidade e nas povoaçõcs serão limpos c conccrtados ou
recon.struldos 0L!' mudado.s quando fôr necessario, por
autol'lzaçao da Intendcnc13, sendo os lll"oprietarios de
anéis de agua, já concedidos, obrigados propol'Cional-
menlc aos mesmos scn-iços, sob pena de pcrdcrem o di.
reito que têm aos rcfcridos anéis, salvo o caso dc )111-

possibilidade provada, A pcrda de tal direito só scrá
delerminada pela intendencia, depois de ouvida a partein teressada.

tArl, 37, São estradas mlllllcIpais as atualmente
existente? e as qu~ para o futul'O' se construirem para
uso publIco, em vIrtude de rcsolução da intendencia,

Arl, 38. Os ,propl'Íetarios não poderão impcdi!' que
em suas terras se 'abram estradas municipais e ponte~
,necessarias ao transito publico, Os que obslarcm serão
multados em 30$000, além de restabelecerem á sua custa
qualquer obra que tenham desmanchado ou danificado,

, Arl, ?9, E' proibido tapar, mudar, estreitaI', obs-
trUIr? ?rr~unar ou el.ltulhar as estradas e pontes publicas,
mUlllcIpms ou geraIS, salvo alguma obra com previa li-
cença da in.tendencia: multa de 30$000, além de se pôr
tudo no anlIgo estado, á custa do contraventol', J

•

145 -

Ar!. 40. E' Igualmente proibido colocar tranqueiras
de varas Inas estradas Ipublicas: multa de 5$0~0 c. ~ ~obro
.na reincidencia, podendo qualqucr 'pessoa _lIlutIlIza-las,

Art, 41, E' :permitido, ,para con~truçao de )~ontes
ou reconstrução e reparos, t.iral' madcu'as Ü'UextraIr 'pe-
ras nas propricdades parlIculares, uma vez quc sejam

indenizados os propl'Íelarios, pela cstimação cOlllum no
lugar, do valor de tais materiais. Os que se opuserem,
apesar dc avisados ,pelo fiscal, scrão multados em , ,
~O$OOO, , I .

Ar!. 42, As estradas e caminhos quc a IIltem cncla
mandar abrir ou autorizar, devcl'ão tel pelo menos tre.,
melros e cincoenta e dois ccnlimctros de lal'gu.ra e um
metro e selenta e .seis cenlimetl'os de descol'lll1amnto,
além dos esgotos distanciados oito metros e oitenta cen-
timclros uns dos outros, pelo mcnos,

CAPI11ULO IJI

Da limpesa e saude publica
Arl, 43, E' .proibido lançai" lixo, imundicies e ani-

mais lUortos ou .moribundos nas I"UaS, pnlças, becos c
IIllediações da cidade e das povoações: m,ulta de 5$000,

Ar!. 44. Os fiscais farão rcmovel' o h.xo panl os lu-
gares desi"nados por editais, para dCJlOSItO.do mesm?,
e cnlerrar~m nos quintais ou lugal'es propnos os ani-
mais mOl'tos, Os infl'atores serão ob~ig:~dos a (azel',:~ r~
moção e se não a fizerem, a~esar de 1Il1ll1wdos, o~ fIsc~~~
farão á ousta dos mcsmos lIlfratol'es, quc p:~gal'~o .m.als
a multa de 10$000, procedendo-se a cxecuçao JudicIal.-c fôr necessal'lo. .

AI'!, 45, .os habitant'es da Cidade e das povoaçõe~
s,io o1JI'jgado's u conscl'val'em limpas as suas testadas:
1111::,1[;. de 5$000..

J':ll'lÍ'grMo úni1oo. TCSl!:ld'aé o cSlpaÇlOque medeia en-
lr(' ,o pr;dio e o cOI'dão latel'al da rua ou praça.

Art. 46, São lÜnda obrigados, sob.l'e as mesmas ,penas
(k) al'l j,go an'tccedenle, a n'b?car e .calU'l' a flrente de suas
pI'olpriL,d:Vdl('ssC'mpre que a '1'llitendcl1'cla o ol'dcnar P,OI
,"dilais, Eistao1>rigaçiio sc c/ntende tanlo com o proprIe-
tário ,COlmojlnqui1ino" - t C'

ArI. 47, E' proibido na Cidade e povoapao er a-
brka de cortmnc -de couros, fábricas I~C ~abao ()la oU!l'as
quaiquer quc possam infcclar a a..r,preJUdICa!l(I~da. sa~d,e
púbk,ca: multa d'e 10$000 e ,o ,dohro .nas rel'll'cu 0I.1ICI'3;>,

Arl. 48, E' pl'oibido conservar nos palc?s, qUll1tms
011 !('ITClnOS'IHlrUlculal'(~s,aglli:t,sCI<;t,agnadas,'ÜlI!'nlfocctasql3e

C'S'I'1lll)lI'L'J'udlioalr'I saúdc 'púli)ilca, Os fiscaIS IlnthnlU'\lO
,'o , IHH9

G, P.-!O
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ós prc'"l'ietarios a desseca-las sob ,pena de ll1IuJta de 10$,
além de fazercmú sua custa as aespesas com a serviço.
Se UlS:EL,'la~li'açÕClS(~lI'elll em lugares Ipúbl'icos, ,serão desse-
crJjas ú cUI~,la ,da illJt,11I(Iên'CÍa'quq 'proverá com urgênda
sÍJhre os meios, de fazê-la.

Ar!, 4!1. E' proIhido ter nos pateos ou terrenos que
dão IHu'a as ,ruas e ,praças, chiqueiro's ou 'e,el\"a,s, com es-
trumeira ou ql~wisquer ma.terias corrompi,da~ 'qUC infe-
tem o :1'1': mullLa 'de 10$000 c 'o dôbl'o nrus reinlCi1dônclas,
'úlém da obl'igação de desfazer o chiqueiro.

Arl. 50. E' proIhido matar peixe eom veneno, vender
ali.mento.s COlTOll1lpi,do.s ou danHica1dos e f,a'lsli:ficrur qmllis-
quer generos, :l'Cficiona.n~io-lhes substandas que lhes al-
Ienem o pê, o ou volume ou subtraindo-lhes principios
que devem conter; multa de 15$000e o dôbro nas rein-
cidêndas, além 'de ,SCJ'Clmi'nlultilizados tais generos pelos
fiscais.

Arl. 51. E' pro'ibido lançar imundicie, lavar. roupa
ou quaisquel' cousa nas foules 'ou chafarizes c aquedutl)~
ou nos Jugal'l~s que lhes ficam sil'periores: multa de 10$
(> o uOIbr<o lias reinei,dê'nelas,

.P'U1I'úgrafo úni,co. A ,i,nt,e'IHlênda na Clild.ade e os fis-
cais no,s dislritos tledanlpão 'Por edilais quais sejam as
fontes, onde se 'permitem lavar roupa e quais'quer
objétos,

Arl. 5~. E' proIbido matar gado fóra tio matadouro
públi'co ou ,dOISlugares: ;pa:naClslse' fim dCiS1,gmowdoiS:pela i,n-
tCIn.dêllcia: muHa de 10$000 ,e o ,uôbrona,s reinoeildêndas.

•.\1'1. 5:{. l\enhuma l'CZ sení abatilda sem lei' descan-
çruuo pelo mcnos ~4 horas de,p'ojs de che,gar ao mat,adolu~
1'0 e selIll primeiro ser ex'amil1ada pelo fiscal: multa de
58000. ,

AI'1. [)4. E' pro"ibido venuer carnes de animais que
não es,lejam pcrfei.tallnente sãos, ao serem llJIorl'O~: multa
rle 10$ c o dôbl'o ,na reincildênoi'a.

Art. 55 _ O imposlo relatiyamonte ao talho de c,a,rne
verde ou sal,gada, será cohrald.o ,com mais 50"10 de a\l-
mento, sempl'c que se vender êste genero por p,'eço su-
perior ao umal na locilidade.

Arl. ;IG. A intendl~ncia requisitarú do Govêrno a va-
dna necc$saria. Nãio havelnido comi'ssario vacinaldor no-
meado pelo Govêrno, a intendência poderú nomear pes-
sôa idonea para vacinar. :'lia falta de médico ou fannúceu-
tico fOl'lnado, pode'-ú ser nomeado um prútico, Os encar-
,'e.ga'dos 'dêls\';'e :SCol'viço,terãüas caute1as necessarias sôbre
~ qoalidade da vacina e sua tran,smi.ssão ,sob as pe1nas da
lei.

Art. 57 _ 11 Ti,ngue.m Ipodenú roclwsoar-se e nem 'pes.s(l'a
de sua familia a s,er v:'l'cinado. Os pais devem mandar
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, inar seus filhos e mais pesSQ.llJS da f.ami'1ia: multa de
1 'OUOem relaçã'o ~ cada .pcssôa.

_-\1'1.58. E' pro'ibido ter cães soltos pelas ruas, qual-
ler que seja a sua raç-a: multa ,dc 2$DOO em relação a

'ndu :1I1imal. HecolhilClo.s ao cUlTa'! ,(lo cOlnselho, senão en-
ttl"("UC,~ sem mais onus alglu,m aos don'Üs que os roolamem
é 2,1 hOl'as dopois de ,a'[Jreelll'didos e os que não forem
.I:mnaldos ,serllo mortos ,de 'bo'las ,com estruonino.

OAiP,IífUlLO IV

Arlificios prejllf/iciais. medidas preveIltivas, rifas
entre pessoas

.\1'1. f)!), São proIbidos jogos de parada de qualquer
natureza, cujo principal fim sejn o lucro e não passa-
tempo; multa de 30$000 ao dono ,da oasa e 10$000 a cada
joga1d'Ol', sen'uo o dôbro na ,'einüi,d{mcia.

A,rt. 60. C01nlsiderrum-se 'de mero ,di'vertoitmClnto os
jogos em que duranle uma noite e um dia, C/om to,do o
azar. não .~-cpossa penier mais de vin,te mH ,réis .

Ar!, 61. E' pro'ibido absolutamente, mesmo em
'asa'spal'tÍtCulares. co,nsontir 'ljue joguem quaiiSquer jogos
os filhos de família menores de 21 anos, ainda mesmo
0111 nquicsccncia dos pais ou tutores: multa de 5$000
ao dono da casa e o dôbro na I'eincidência.

Al'I. G2. E' pl'o"ibido fingir-se inspirado por poten-
{'ias inviSlivei's, pn~1(li'ze[' SUcessos que possam tr-azcl" dano
ou e",côum.do ao ,a1guelll, e iu'cukar-sccurado[' 'fie mo]eiS-
Iias por meio de feitiçarias, al'Oções ou palavras cnba-
listicns, acionados 0\1 gestos: peua de CJi:nco uias de p,ri-
.:io c 11I\llt,a ,de 10$000, scn,do o dôbro ,na ,rei~l'chl&nci,a.

Arl. li:{. E' pro"i/lido fitzer fogos, ~ll'mar laços ocultos
nu :ITI1IU)IHlhuIScom 'aumn de fogo ou ou1ra's que possam
:~pauhar :IOS i,n.caulo~~: Ilml,t'a de 10$000 e obrigação de
ill"lIlauchar (IS fogos ou armadilhas.

.\rl. 64, E' proIbido, sob multa de 10$000:
1. o Fahricar 'pol\',oTa ou mnteria SUSIC(lptivc'\ de ex-

pJosãú, deu tm das povoações.
2. o Dar ~alva de rOII([ucil"os 0\1 mOI'tci.no e 'ata'cal"

hu '::aljlé,s.
3." Queimar fogos ,de arli'ficio fóm dos lugares de-

~i.1'1Uld()ls;pela iutculdêu'c.'Iillt,
4.0 LançaI' fo"'o nos eompos alheios.
5. o LrunçaT fúgü ,uos IprO'prios call1lpos,, SI(llllneCCSOS'u-

,do a\'Üso 'aos vizinhos ,confi,nantoes ou aos conidomÍ'llos, e
,em os indispellsaveis aceiros de roças e capoeiras, que
se devem fazer até o mês de ahril.
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, 6. c Q~eimar a propria roça sem aviso aos vi5inho-.
e s.en: ~cell'os d~ 4 n10lros e 10 centimetros de ÜH"gura
no ~nmHmo, Os JoI1fralorcs dos .IlS. 1, 2 e 3 tema a multa
de :>$000 e os ,dosns. 4 a (i a de 30$000.

.\rt, 65., E' pl'üihido c'at;ar em fazen1d3ls de outrem
sem c<;Jlls,cntl'lllOlllü do dono: mluMa de 5$000 e o dobro
~c a,hnrem para esse fim C('l'cas e vallos, deix'aJUdo os la-
[J'~lIlWS :l'lwrlos, as plallt:l'çôes e.:>tI'agadas, C1'ilações Men-
dlldas 'ou outro qualquer dano.

AI'I. 66. O c'brio ou }01l'COde todo genel'o que v3Jg:lr
'Pl~la~ l'uas e )JI'at;Ws '(!>lI ddalde e povoações, oe<;que afen.
~Ie,:'el.n o 'pI!d'o'!' ~ a moral. publica, os que ameaçarem a
S<;:",U1.~,nça1I1l~IVHIIL:.al,serao jJosltos pe'lo fisca'l á disposi.
~'ao Qla a'lltol'lldade com'Pc'telllle, afim de que Lhes dê ()
eOlllipelc:lte deslioll'Ü

Arl. ,67. E' )lr~ibido correr a .cavalo' pei'as lUas e
1)l1":1Ç,asdas p~l\~oações, eX'ceta pa,padas, ou ordenanças elU
servIço ')JlfIbh,co lII"gente: multa de 5$000.

,Art. 68. E' proihido Lerani'll1ais bravos sol~Ü's llas
m,as e praças das povoações, que possam ofender os
IntnS'zl~il.ntes: muHa de 5$000, Tais allirnail<; ,polderâa ser
conduzl'dos 'pre~os OI11IIPclomenos prec'edidos de um con-
'dutor que jJl"enna aos transellntes, evitando' qualquer
ofensa.
, IA1I1t.69, l~' J)~'oihiido C"fJnduzir peJrus rua,s CJ3II'1'Ü'S)lU-
Lha,dos por anlln:\lIS sem guia: mullta ,de 5$000

A~t. 70, E' proibido 'darl~m-se cs'Petacu'l~s em que
~O$~~tram kll(~rOS 'sem a Ic{),lIl.petente Iicenç'a: multa de

AI'1. 71. São pl"Oihidos ,batuques ou qualquer outr:.
'da,nça com al,gnz:H'l'3, dar tiros á noite e perturba,r de
{IIJ:l!quer moldo o soeego publioco: iIIlulta de 10$000 e
'd'Obro nas l'l'ilnlCidendws. o

, ~rl. ,72. E' pl'oibildo arl"anaal', rasg.ar ou i,nutilizar
edltms ak~ad()is por OI~dem tia intenl()encia. OIU, de qual-
quer a:ltorrd:.!,d~: multa de l~$,OOO e dois dias de prisão.

. !AIt. 7~. Sao anuas PI'OI1J!'(1a'S: a CSlpaida, pistola ,re"
volvel", eS!jllngm"da., bacamarte, cal'ahina, c1avinote, faca
od~ Ipo.nta, sovela, JI1strunwll'tos perfurantes .aza"aia
,Nlnguel11 os podel':~ 'lI"a~er scm licença: multa'de 20$000:

,~rl. 74. Os cldaidans pl'Ohos e reco,nheoei'd,amcnte
pacl'!I'COS, .9s cobraidores c v,j.aj:tn tes, boiaideirolS, masca.
tes, podcl'a'Ü .trazer ,f:l1(;la,l'evo'lver ou es,pilllgarida inde-
pelllde~l'le .de ll,c'en~~a. Os cHlTciros, tro'pciros e pOl'queiros
'P?I~enao, tl'aze!' fa~:l de 'pont'a. Os oficiais de jUlStiça, em
,dllJ!gcncla, po:del'ao trazel' as ann:~s que as autoridad(~s
f:Olllipeten tes Julgal'cm ne'cessarias.

Arl. 75. E' proihi'rlo tü:mal', reter, ou oOlldtar ferl"a-
mentas, 1'01I'pas, ,animaás ou quaisquer valores dO's cama-
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'adas, trabalhadares ou oficiais, a 'pretexto de haverem
rcccbid'o qualquer quantia adia,ntrudn por serv,iços e não
:ll'erem trabalhaido: mu'ltoa de 10$.

,..\,1'1.76, E' ,pI"oibido a qua'lquer afiiciaI ou trabalha-
101' desampara'l' os seTvit;os idos patre'ie's, tendu recebido
da illl'porLancia iu :pm"tc deLa adiantada, sal,vo o c'aso de

fo!'ça maior: mluHa de 10$000.
Art, 77, Estão sujeitos a:o arUgo antecedente os car-

J'eil"OlS,arreiei,ros e tneadores"
A'I"L 78, E' Ip'l'oihido Il'elerpresos por ma-is tempo

!do que o iI1'(i'ispe,nsavel 'pa!'a ~I\'isar aos donos ou empre-
ar CIl1 sel'viços p'l"lJpnios, anumai:s alhci'Ü's sem consenti-

Jlwnto do ,dona: muIta de 10$000.
,.1.1'1. 79, E' proibido ofcnlder a miralpll'blica por

:lIos, Ipakwl':tS ou gestÜ's, CSCI"eV,erobscenidade-s ou injll-
ria-s nas I)are-des ou muros: multa de 5$000.

:\1'1, 80, E' proihidn tel' as negocios abertos depois
do loque ,de r.e'colhida na cidade e povoações ou :negociar
:l dez hO!'ais com pessüas {)CI.'ilconheciJdn:s ou suspeitas:
JIllll,1ta.de 05$000.

.\orl, 81. E' ,)lI'oi'1>i'd.i ter porcos, cabras e runi'lllail>
'ollos nas ruas e praças da ci,dade e mais pontos de-
j~,na'clOisp'or edilais: mu'lta rI,e 4$000 por CJaheça e o do-

hro na .reândod(mcia.
AI"1. 82. E' proibi1ooler V'3'ca:s soltas á noite nas

I'l.ras e ,p'l"açaS da cidade. sem lkcn~~a: muIta de 2$000 par
.';lbeç'a.

Arl. 83, E' proi,bidü meter quab,quer animais ou
(,I'i:tçôes nas p1:lntlaçôes alheias: multa de 2$000.

A'l't, 84. o.s donoLs de r{lças, plan,tações, {lU qui,ntais,
que di tarem me'nos ide Ires quilometl"{lS de a'1gulII visi-
I1ho, ,dev'erão te-los fechados COI1l valos, cerca ou lIIIluros,
s('Il(!n os \'1.'110s,de 2m, e 42 cenhimetros de la'rgura e 1m,
iU de profUlHlid':J1de, e {llSmurOis '0\1 cercas a ,prumo de 1m,
~.I ('cntimetros de nltura. ,Poderão emnregar outro qual-
quer tl[ljpume, c'Omo espinhos, bUl1I'bú.s, etc" que vedem
, ('ntmda de animais e g.a1do miuldo: !multa de 30$000 e o
dobro na .reill'citdenlCia, s'e ofenderem (pUlaI'quer criação
que ali penetrar.

,Art, 85, Quando !'ais p'J.antações, roça:s Oiu quintais
1(li,starmn dos visi'nbos 3 ou mailS quilometrÜ's, poderão os
rlonrys tt1lpa~los cam \'0,105, CCI'ca iu muro, dispen's'ando-se
o ta'pulJ1le para ga.do miuido, 'sOob.(1 mClSiTTllap'el1ladü artigo
antecCt<!elDte,

Al'I. 86. Os donos de an imais que ofenderem planta-
çõ('s alheias, a'pesar dos ta,pulll'es acima dedara1dos serão
ohriga:dos a conte-los, qu:tn'do préviamente avisados:
multa ,de 30$000 pela segll'lmla vez que o animal penetrar
naJS referLdllJS plantações e Q dobro, na reinddencia.
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. . Ar!. 87. O .aviso de que 'tmta o artigo antecedente,
sera pro\'udo por testemunhas ou ,porqur.lquer outro meio
que faça pl1o\,a,

Art: 88: São ~hriga'c1os os prQPl'iet'a,rios a exti~lguil'
o:~ fOl:ml,guelrOS eX'Jsfentes nals suas T>rOlp~iddades e se o
',nao ~IZerell1 .no pna~o que lhes for IIIa'l'crrdo, pagarão
lllulLa 51e 10$000, alem de se mandar ifa7Jer á Sit!':lcusta
t'xtraçao,

Art. 89, Os fOl1ll1'i'gueiros existentes nos lÜ'gradouros
em l~lgares JlubHcos serão extraildos á custa da inten-
'dencIa ,

Arf. 90. E' pI'oihid'ua caça de perdizes e codo'rnas
IlOS me.ses de agosto c dezembro, assim como é proibido
em todo e qlhüqucr temp,o matar urubús, emas e serie-
mas: multa de 5$000,

Art, 91, E' .proi'bido aos socio's (lU cop.l'deiTos meleI'
galdo ou q;,a'lquer especie de anima,is nas tcrnas de cultu-
ra sem acol'd'O c c'Üinscn'!,i'llle,n'l(l de tQ\d'Os os in te,I'es(';.ados:
muIta de 10$000 por c.aheça de amimai caval~r, muar e
v'ac~m e de 1$000 110'1',c.abeça (le calda um de .outra es-
'peCI'e,

_ AI'I. 92, E' .proibido aos .pro'prietarios -ter em camJJO,
nao feC'11ald~s, ~onlra a vonOCI,dc dos \'i",1nhos, mador nu-
mCl'o Ide crJuçao do que compol'tarmn OiS mesmos cam.
p'OS: .mu:lta de 80~000 e o dobro n3:S reill1cidcndas,

Art, 93, QU!an~9 qmJ1.qu,er criad'Or s'e ju1£laJr prej,u,di-
caldo 'POI' a1gU1!1 VIst'llho, 'po,dcl'á qua.nto a'Üdis~JOsto no
lJre'ccde}n't,c u'rllg? requerer á .i'nlcllldenocila para mandar
'por me'lO de al'!llj'('OS f'a'zcr a lotação d'a qua'nUdade fie
,galdü que cO'llJIpol'larcm os aJas tos em questão, nlâ,o eXCf~-
ldemlode uma c:1!bcça POT quulr.o 11ec:t:u'es ,

AII'I, 9,1, Os tapumes nos limites oomlu,lls Id'als tel'l'as
c ~~z'Cll1'(bs de criaçâJo ou C'lllttmYdserão feitos Ide comum
';I'COI1d'Üeatr.e ais partes i,nteress3'das, r.es.pcitandoO-se
q'lIainlO poslSwel os fechos na'ltll1ais,

~ 1. o AqueJ.c que l}'uiz'er di\~ildir sc'as terl1as cOlm ta-
pumes,.avisal'á aos V.Si'll!JOIs confilllunt'cs prul'U que entrem
l"~n 'aco.,do :sohl'e a qiu~aH>da:flc,de tapume, sua Id'Í1'eção,
lendo C'!l1 vlst.a a locaoJJ.drude, a se~ura'l1ça e duração e a
(,COIl011lI3 da oibra: multa Ide 10$000 ao infrator,

. ~ _2." Quu'nld'Ü os vi~ill1hos não e.nL.,arem em acôrd'Ü
~o'derao ,r'~co'ITer a a.rlwll'amcnto pelos meios legais, pe~
Jnn!e I() JUIZO CIO'!npete.nte, ou mesmo fr i'nte.n'd.enci'a dos
aJiJltrumc~lto~ fel,to.s pe'l'ante n il11ten1dencia, s'el'á .assi'nado
If!elal> p.a'l.te~ 111teressaidla:s, arbitros, um termo no qual se
'C1e'lel1nl']I)mra o tCll11'POClm que devam os vi!Si,n110s confi-
:s.an.tes começar e a'caibar o lal]Jtlllllene e tudo m~is em qu
UlCJorda'rem ,
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~ a. o FiJIl'clo o 'lH1azo ma..,crudo, se o visi.nho reOlllS'U'nte
Il<iotiver ,feito a sua parte, 00 re.querClll'tc p()lderá 'concluir
\ l,hra e mpresentaJ' a con.ta cO'rrente das deSlpes'as,

~ .1." O que sel'ecusrnr li pagar a co,nta, des'de que es-
I . I exala, (tU I'ecu., r-sc a fazer o ll~pllme, seTá muUado
m :W$OOO. saliVO I'ecur,s{) p,ara os tri:bul11'ais competen'les,

.\rt. 95 E' pl'oillJi'do desfazer e ar.ruiilla1' os serviç.os
I!lf'ins e deixa'!' de 'prollosito abertas as porteiras das f.a-
l'!ll!aS 'e ]JI'n'll'taçõe.s: minHa de 10$000.

IOAlPnULO V

Da venda de generos
,Art. 96. A ningl.lem é permilfiodo atravess-ar viveres,

cm que 03 c,onldull'ores os ,teJ1hltm oferecido á venda ao
pl lJli.co, percolTe.ndo a's !'uas das povoações oudescarre-
g' ndo nOis merca,dOls á d,isposiçào do povo por espaço de

is hOI"as, venlelefn/do 'á .retalho: 'multa de 10$000 aJOatra-
"C ..S3'OOI'e 5$000 ao condutor Oll vendedor e o d.o.hno 'nas
l'l'i.nl'Í,flcnci'ufs.

~ 1," f'1ll1 t'empo de carestin ou fome sel'á d.o.1Jra'<!'aa
1l11l1l.\ .

~ 2," P:1'I1acxecução do d i,s'poslo neste al"lifgo deverá
:, inlemleneia ex,pedir elflihli1~, declal'aonido Q'l!'ais os 'gene-
ros fie que ha carestkl e quais os lugares de'~ern1Íin~dos
IHliI~aservir.em .de ,mercaido,

.\I't. 97. Nenhuma loja, Nwenna, armazem poderá.se
nhrir nos fio nli'ngas, Sl~m que !)arn isso requeiram e obte-
nham liocDnça ,que se l'cno'\'>Urá al1lbllallluente pel,a fO'rma
n!':I,he'lecitda nestals posturas: multa de 20$000 e 'O dobro
n:l rpi.u-eidClIloOia. '

'\rt, 98. AIl1ll'almcnbe se procod.erá a aoferição de
pesQ.~ e medi'd"lS pelos p'a1drões dia ilntcnldcnci<a e em qual-
quer ('poca elo ano, sempre qiu1e se ,lenha d'e abrir uma
'no\'a loJa, [av.cr.nu, arllNI7JDI11, farmácia, açougue, fabl'ica,
l'!c., se fal,á afe.rição ,do,s pesos, medi:druse ba1oa,nças
ll{>;s~'l',no\'.os estabeleci mentos,

:\,.,1. 99, A d.nteJ1ldenci'a nomoará um aferid'or, quc
Imdcrá ser o pl'Dcu.rador da in tenldencia. o qlJa'l anual-
lIJ(,'Int~afixará c,diotails mal'call1/(lo o prnzo em que devel,á
, 'r re;I\,a n n;[criçô.o em cada di~lrit,o.

Art. 100. A n,il1'guC'111é licito TC'C!usar-se oll obsa,rpor
lIUUl"lllCorfÓl'nw que "CUS'P('sÜ's, mod itd-as e bal,anças !Sejam
:lfl'ri'c1o,s 'pelos Ipuldrões da i'ntlmdencia: muIta 'de 2.0$00.0.

,A,.,t. 101, TDído .aque1eque falsifilca'r os pesos, mCldi-
l1n' e b~la)19a,S 'aferidals Oll Ú~UJf'Ide oult'os nãoO .a,uoferidos
(lU que tiver um 'tenno .qua'lquer fôrma ,OIS'compraJdores e
\'l,ndCld or,es , s.o.frerá ,a muRa de 30$000 e ser,á Ide,nuncia'do
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á autOI'idade campetcnte [para JnstaIar.Jlhc 'processa na
fórma 'd'a lei.

Ar!. 102. E' obrigaçãO' das fi.scais vi'sita'r periO'dica-
lIIente as C1aS':1'Sde .negO'ciü' afim de vedficarem se têm
cl'as as 'pClSüS e mcdidas ilndis!pensarveis c idcviid'ame.nte
~f'crLdas, 'dandO' de tu1dO'conla á j,ntendencia: multa de
;>$000.
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DQPois desse prazo I1'ruda se lhe en-

,A!'!. 111. Das deCtLsõcs dO' presidente da i,ntendenCÍa
. dOISris'oaÍ,s ,nos distri'los, haverá recurso. para a mesma
inlenrlelll'cii:1, fica'nclo 'sa'lvos outros recll>rsos leg.'lis que
JOJ'\'c.lltu'ra couberem, canfal'me a questão,

Art. 112. Em cnsa algum as reclI'ns.as terãO' efeito.
suspensivo, quando forem da alçada da intendencia. Se-
rão inlel'posltO,s dc-nll'o de cinc'Ü di'a;s cam despacho de
lJuelll tiver de .••prcsa,\;) a I',e:c\amaçiía, baS'1a,nda um sim-
1'>,1('s.terma lavrnda pela escrivãO' au secretario na pro.-
pria rcclamação as'si'na~la pe,lia iparte .

Ar!. 113, Nos distritos os ficais e mcsmo os juizes
clt' 'P~IZrec'O'ITcJ'ão "ex-orficio" para ai inten.descia de
lodaos as decisões que prafel'Í'I"(~m, deferindo reclama-
çiies.

.Art. 114. As arrematações nas distritos de fóra d'a
cidade serão ~eita:s. ,pcnl!ntc as juizes de paz co.m seus es-
I'ivães, qlle rcmeterão o l1race so afinal, PO'l' intermedio
do ,agl'ntc riscaI, .aopreshlcn,tcda intendencin, com a pro-
dulo da [lI"rCllll'alaçiía, O ag<l<nte fiscal alSsistir,á todos o~
Ierlllos do ,prnceSlSü da :UTematação,

A,rt. 115. Quanto ao d'c/p'Üsito, arremataçiãO' e arre-
(':lciação nas :distritos, se observará tudo o que dispõem os
arlign's 1)l'l'Cel(!c'nte,s e qu.e for al)J'lh)H>vel. A guia de qu~
lil'atorla art. 108, serú di'I'Í'gidu ato agente fiRcnl como cOrm-
':H'lenll(' p'ara I'l~cehcr e d'a'!' destino, aO' prordut'Ü da a.rre-
1lI(llação. como se recameHl'duno .artigo antece.dCll1te,

Art. 116. IDas .reda:mações sobre bens do ev,cnto, de-
'Pois de :In'f'llIIat'.l!dos l.l0s distritos, só á inte.ndelllcira CQm-
pele talllar conhecimentO'.
. ,\,'1. 117. Só se ell1:tel1ldCll'áfeita a al'rematação depois
de entregue '0' mInO aO' arreIn3Jta'nte, e laVlra'da e assinadO'
.1 respectivo auto.

Art. 1r18. ToIdas as despesas serão, pagas Ipelo arre
malantc q>:l.al1idopastcriores á ell~rega da l1ama, incluüve
os emolu:nwntOls do 1lOlrteira na cidaode a quem servir de
prrgueír-o nas distritos,

,Art. 1-19. A e~cl'itul1açãa recomendada neste c3Jpi-
IU'la serú fci'la na cildade pela secret3'l~iO' da intel1idencia,
que ;p:or ela terá :dh'eito, sómente a dais mil réis pela
termO' da [wrematação e entrega' da abjeta consi:demda
hem cio evento a quem p'el'tencer.

Al1t. 120. Na cid!a!de a cantinuo dia intendenCÍ'a ser-
\'iI'Ú de pOI"teiro e IHlI'ceberá as seg:uines emolumemtO"s:

!i 1.0 Um e mcia par centO' sobl"e a pfleço do. oIbjeto.
arremata1do. .

I • Dos bens do eventO'

. AI'!. 103. Os hCJIls id'Ü eventO' serãO' 31;ll'Cellllido.s, de,
qJm;~tmdos c HlTcll1'a,tadO's .ncs'tc !miu'nicipio, 'de acôrda cam
a's idispasiçõcls idêsle c.arpitu'IO', e O' !Seu pradutO' liqui'dO' scrá
recolhida 30' caf'rc municip'al,

'Ar!. 104. rSãa c{)InsidcI'13das 'bens dO' cventa O'S ani-
mais \"aCUIIlS,'c1l\'alares ,e muares quc, com ou selm rmarC{l,
:I'parcccI'cm cm qual.quer pa'rte 'da muaücipio, 'sem que
dc.n tl'O ide .um mIO seJam pI'O'cura'düs, ,nem canshw que te-
nham do.no.

A'I't. 101). T.okla o bcm da 'CV'C1l11tOapI'ccHldiido erá
CJltl'cgu'~ au PI'o'cul'adur d'a iinte.Jlidon'Cia 'lHe a deposHará
cm mãO's :do dClposi,tario que a ti.nteJ1l(I,enci.a ,nomear e ,na
faLta dêste a quc '0' ~)a'el5idell>le 1(1<3intenldenCÍ'a (designa'r.

,,\,rt. 106. l<\ 'arl'eca1daçãa 111êstes bens s.el'á rfei ta par
meio dc 'lcHã'a Il)OIrqucm mais Idêr, ,indeIPClnde,nte de
avaliação.

,.\Tt. 107. ,A 'aI"l'ccaldaç'lo dêsiSes !bens será laJlluncitldn
por NINai de dez Id,i{lse Ineles se fixará O' idia dela a es-
pedc e 'sinais .caratcl'istic()1S das 'animais, convida~do-sc
a quem .tiver direi to Ide vir reclama-las.

Ar!. 108. ,<\'5pessaas que se julgarem cam direita de
redamnr 'estes !bens, deverãO' faze.lo. 'antes de ter lugar n
arrematação, ;dopois da <lual Inão terã'a mais direito. alglLIll
de a f'azel" senão qu,antoaa pra'duto 'l.iquiida.

AI'I. 109. Co.n'C!ui,da a arremutoação, a arremu'ta,nte
"eceherá uma guia ]HlT'a .entr.ar imeldiat,allnente com a im-
port'anCÍa para a cafre municipal, .IavI'a'11ldo-sc em conti-
nente em livro Ipro'pri{) a au'lO' de arremat,a.ção que será
assi,IM,da pC'l-a ,presidente, a porteiro e o :1'rrematalnte.

IA'r!. 11 O . .A's pessoa:s, que se aprese:ntarem I'eclaman-
da al'gum hcm da eventO', deverãO' ,p'ravar o scu dÍ'1~ei,ta
nãO' só com a marca de que usam, como c.um rllJlas ou
mais tes:tClmunhas, 1':1vJ'03lJ1'do.-sea:pc.nas um 'termo. de ju-
r.~mConta nO' prOCClSSa, qn:landa se tClnha de efetuar a en-
trega, fi qual só terá lugar depois que o red,amantc pagar
tadas as despesas. Depois da arremataçãO' a reclamante
tem direito. -ao produto. liquido.. se Identoro de um 3,no
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~ 2." Se c:; bcn,s furem ,entregues a seus donüos, dopo'
de u'pl'cg;Ü'ru(los, perc0hcr:í 500 réi's de cada Lote delie, , !TIl
antes de :H'I'elllla'~<lJdos,

Ant. 121, Dns nlTenHvtnções qu'e se fizerem nos di "
Iritos, cobl'nl'-,~e-iio 'Os seguiJlltes cmoLlIimc'ntos;

~ 1." O juiz de paz Ulll .mil réis Ipelo auLa de
taçiio de l'[lIda lote O!UIpela cntreg'n dNe,

~ 2," O osoriviio doios mil I"éis pelo meSlllo
on tregJa.

~ :l." O oficial de justiça que SOl'V,j,r de p,o.rteko, o
me~mo que fi;ca rnal'cnldlO ao c'Ün~ill1'l1'Ono artIgo runLece-
dente.

AI'L 122. A in'lcnldenda lerá um livr'Ü em 'que serão
tJ1aJnscrit'Os os lonmOl~ de ar,rematação de bens d,oevento
apreel1ldidos, 'com tQ1rI'as 'a:sdec]laJI1ações de identid3Jde
mencionadas no art. 107, e os aulos de arrematação e
tenJUos de entreg'a. Destes termos se ajunla,rá cOtpi'a ao
proc'CIE;S'O,A intcndencia fonnecerà aos juizes de pa'z este
livl'o piam a ,meSJlna esol1i,twl'3ção, E Iss Ji.vros serão aberto
nUIJ1Ol'a1dos, rll'bni'caldos e encel'l,a1dos Ipelo pr.eside'l1ote.
Dos remetidos aüos juizes de paz farão estes ,p<L%ar reci-
hos ,fJdo>~ escwivãics ú inton'denoi'lI,

AI1t, 123, Dos processos de aJTccadaÇlào e alTema-
l'açlies dOISbe,ns de ,evento ,deverá 'eSlse,nd'U[f111~nte cons'ta,r:

1," O ,lermo de apl"censão, ,por cOlpia;
2," O auLo de nl'l'emataçã,o, por copia;
:l," A con ta file 10ldas as despesas, demOtnstrando I,

,Jiqui'd'Ü ;
4," A r('!damação dos bens, se a hüouver, e as PI'O\~US

!'Im que se furrdar, se fôr deferild'a,
Art, 124. Se a's l"l'clarn:açi3es tiovel'em ,s~c1u despresa-

das, arplmas se farÍl ,n1l\n~~ã'Odc'],as no pl"OCeSSo, entregan-
do-se a'O re>O!'almante .

Art, 125. Havcd l1Ia j;ntendenda um registro de
feITO de Ina!'car, d,e q'lI'e us<arem oscI'iadores,

Art, gW, Pe'l'O l'egii.stl'O de "a'd'a ferro de marca co-
hl'nr-se-ú 5~000 de UI1l:l só vez,

Ar!. 127, E;m vi,sta de ta'lão de.s'le impos,to e do f,err"o
d.e nwI'('a, 'O sccrct'aJ'io fal"á o 'registr'Ü com a declaração
do dr)J1o, lIHI,ni'ci,pio, distrito e lugm' de reS'i'c!encia do
cri:a!dol', da f'Orma 'd.o ferro ou mar"ca e t'oIdos os o3lracle-
ri'stieos nl"('es~arios.

Ar!. 128. Os crkJidmes de fóra do l1lunddpio 'pode-
1':tO t3'Jll.vC'/1I r'egistr,a,r sua,s marcas mediall1te o mesmo
imposto,

Ar!. 12,9, Qualquer cri':1t10I" do munkipio que reda-
,IHlr a].gUlIl bem cio event'O, sem que tenha registr1ado a
respectiv,a Jnar'oa, süfrerá a multa de 10$000 por est",
fruta, 'calda vez que reclamar.
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'I 'ar0cer n'O muniCÍ'pi'Ü qual-
Ar!. 130. Scmlprc. q~lI'~• P -er consildermlo bem do
I' aninwl n'aoSCO,norlIÇOl"S~I,~LoSao'm a marca rcgi.sltr3lda

" nto, ,mas :que estIver m'~l'oc, ("S'l'I"í ao dono, mar'can-
j,nlc'11IIell'ciu, 'O secl'eal'olO ~\ I 'ro'cura-lo.

) lhe um praz,u Pazoavel par a 'P )'1/'C11110nã'O a'IHlrc:oer o
1'1. 131. Se fillldo ,'OpI'az~ n 'em' )/'açJa; mas o dono

no a\,i:a1do, erÍl o,3ntl1lnl ~~~~~nr 'eIrl'cc!Jer o produto
rl 'rá lI.c'l1Itro dc dOIS. anels r • .

. la~do Ikl al'rcma,la,çno, cI [\i!s'tritosnâo promo-
:\1'1, 1:l2, Os J.lIlz.eS dC,.P~:nlsossClm que s,e i'lIformem
;;0 'I 'Irrcm,a'lnç,a'o .dc taIS .:' I S' a'dl1a reo"istl"ada ,
n , • ri' 3111'1'n1a e ' ,'n"Tc'l'Irio s.e a mUI'c..••l. ü', " o IJrnz.o que se
'vv • f' - t' 'o uglla)'ll 'ar-se 'I \'clnlrl'Ono e,aso flIIJlmTI.1,\ I na fC)I'll1lado prC'ceden-

marear a'O d'o.no '\l.ara procura- u ,
e I1rligo.

arrecadaçãoDas rendas l/lunicipais e sua
. l' de 1." de13" O ,ano nnla,n'ceil'o munilCl'pa e''\1'1 ,a,' d n'O," . I' I . 'mi>rü de cal a 31 ,

j' nell"O a 31 I e I e7,c, , ni'ci'p"lis 'I'S que proceld'erem
Ar!. 1:H, Sâ~J .I'elJ~dasm:u~ ' '~l:I~,luais, os fól'Os, as

de illllPO~los .munlj'CI'\laIIS.all~ual'ous:~u'O~IÍI':USque cm vilrtude
, ..' '.' miu,l,llI's dc JUI alI' IS .jloslUl ,lS,'\S , ,'. n ten deu'cla ,

liA' lei perl0n'cel em ,I I'

L,\"1. 13;): . , 1'0111C"I,S"ldc neg'O'CÍfJ,b . cout'1'llUal' ,. ,
~ 1." PaTa a .nr ou ' ,", 'os ferragens, louças, ar.

1'1lIIjue se v el1itlc rem fazen~das;'~~~I"O~, lnnlo ,do país como
1llJ.1,ri,nho,Imol<had'oiS e '0\111°ts. "ado 20"000

' 1 por .~ac. , '" .ri" fÓI'a, a \'nreJo Ol .: om cas'\ de negocio onde
R ,) " P'l,ra ,ahrir 01:1'CO'I.lll'l11la,rc "'sómente por va-
~ -' . 110' "el1le,rOS, m,a,s .se \'enl(\ercm os m,eSI S '"

rejo, 15$000. , , uHnuaçâ,o de oa'S3 dt: I~e-
~ 3." Par:! Utbcl'.UIla ou c 0I', " "cneros a'lhllelJltI,clos. • 'ónll'n ~e Soev,enil el em ""OClO em qu,e s

,., '1 ')$000 - 'OI' ata
:I \'lIrcJo, I~ ' 11\'lerClIII-'se os ,mesmos generos P ,-~ 4.", -.[tI'a vc ." .
['all'o; 20$000, '.' lém d'Os generas acima men-

R:'i" Pa!'a vCl~'delelll, "l .t'l 15$000,
~ • - I 1 3chaç'a ou res I' 0, 000l'ion:Hlos, !l1guam r'~ c,, c: , • e ,vcnder a lal\lo, 20$ ,
ê fi," Para 31lwtel .,1ezes, <1 Iicilos, 5$000,
R 7 " Par'\ t.er l:as.\ ele JO"os , , 'donos ou i'll'Ci'lloi-s . '.' I I' ta.i's 31sansas, CUJos .:São !C'o,nSlllCI1:lJI31S ' ... '. -, 'I' I '0\1 POI' t'c'mpü.

t' ""' lucl'o PUI pi.II 1'( n 0$000linos auell,1 em 'I ,mas rle ddClsas, 2 .
~ 8," Panl usar (.~ ai" '" de leite" s'Oltrus lI'a.-;~ 9 .. Para, ler ./TInlS de uma \ .uca
, ',., 1$000 d'e c'ada uma,ruas e pl1,lçaS,
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~ 10. Pura ter paris, rie que aufina"iS'e lucro, 5$000,
Não se ,permitirão em di,sta'llda de .menos ,de seh

qui'lometros UIJll,do oUltro.
~ 11. Paraa'bertura ou conti'nuação de casa de pasto,

hotel, 10$000.
An!. 136. E~t'as liciC,nças são e~tensiV'as a quem, lIlão

te.ndo casa ,de ,ncgO'cio, vender contudo qll3ilquc,r objeto
mCln'cionwüo ,n'Os ~ ~ 1, 2, 3, 4 c 5 'do ar!. 135,

A'rl. 137. A i'ntendc,ncj,a aJTcc3'dará mai's,a titulo de
Ji.cenç'lh OISseguillltes illll}Ostos:

~ 1. o De ICll'd~ reLratistae de cada dcnti,srta residente
110 mUIIli'oilpio, em exerci cio de profissão, 10$000,

::i 2. o De ,oada cambista ou \1cndedor Ide bHhctes de
loteria, 50$000.

~ 3. o De caldtl masoat,e de ~azel1Jd3Js'e qll'aisqiu,er obje-
tos, :í eX'ceção ,de obras de 'ouro e 'pl1U,ta, se ,residir no
nIu'lliüilpio, o meSimo que 'pagl1lm os ,negocj,alntes 'dos
llIie~s'nIOiS,ge'lleros, e se ,fôI' de fóra odohl'O ,do I',efel'illio im-
posto. Se OISmascales forem 'Iwgodantcs, n'ada 'l13garão
além do i1llipnslo s'obre a cas[, de negocio.

~ 4. o De cada lI1'asc:1'te de o'!>I1a,sde oum ou prata,
fahl'ica'd'm~ ,no IlJU1l1ic,i~)io,10$000; de fóra do munici'Pio,
20$000, e. tna,ngei'l'Q.s, 50$000.

~ .'i." De ,cada ,es'pelaclllo publico, exceto oSgJratuitos
e a heneficio 'de obras pilas, 10$000.

~ 6." De c'a1da ,tocarior d,e realejo, harp'a e mostrador
de m:u'mo,t'als e de all,ilmais ensilnad'Os, 10$000,

~ 7. o De til'ar e~lllO'las ,pana festals de fÓl'a Ido munici-
IJlio, 10$000, .em rC'!açãü a 'c-a1da pessoa,

~ 8." De ter d{''l)08itO d,e materiais de construção para
megocio, 20$000. Senqü Il")a'l'a C'Olnstntir .nada se cobrará,
IrIevelll'cilo ,estes -d~PÜ'SHOl';SICI' feHos em lilllg3-1'es que não
'PI'l'judil(llIcm o tnansiiõ:

~ 9. o De cada harrnca ou hotequilm, 'on1de se ven'de-
,I"em hebild<ns, quitanlda~ e quaisquer gemeros em dia.~ de
festa e l~elll1Jião -do povo, 5$000 ,por dia e noite,

'\1'0\. 138. A j'nt(,'lw\'enria ;J.l'lre'('adará. ma,is os seguintes
i1I1lJlÜ'Stüs 3onllai's:

~ 1. o De w~n doer 'I,eite 'pelas ruas, 2$000. Excetuam~
,~e ides1.(' impo~,to os que já pagam de cabeça,

~ 2. o De 'caida ofid'11l3 de aHaiate, sa,pateiro, seleiro,
si)'I,1'lI('il"o, f,erreko e ca,npillltejro, 2$000.

~ a. o De oada nficina de 'ollmivClS ede 'Inllll'Ceneiro,
5$000.

S ,t." De o3ld'a fahri~,a de teddüs ou qualquer ou\r:l,
(:ujoo 'ca'IJHnl ex,c~r1a de 50 :000$, 25$000.

S 5. o De calda ,farmacia ou boUca, .15$000.
~ 6." De ,padu ~d'''Ogado forma1do ou p rovdsiona do,

;;${lOO.
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f .1._- llalCioll'als {abri-S 7. o De c:rda '?e:p'~,sit~~ d.e azen l.lIaO>

:JIda~ róra di(} mUlllc~pl.O, ~<J$OOO. 'd'" tecidos ,namo-
S II U De oa,da COllIllSSanO que ven el ., do íPal'l<'l

nai, ~tle' fÓl1a do mUllicí,~)io? com tropa ou VIU~'an
n ariar compTaldolres, :W$OOO, , n '1)3Jra o fabrico

S l)" De 03lda ellig,en'!lo ,de moer C3J a . d '
~ .' d' Iras S1endü movI 'Ü POIde :l"U'lrdente, .açU'c':u' e I'r,'pal li '.,'. 1l$000
' " 1U$OOO SCll,du 1ll0ViJc\O'p'Ol' a111UlloaJ'S, "d

' "L1a~ O. D~ Icruda c:\'pitalisla l' 'sitdente na cuda ,e ou

fora dêla, 25$000. I de -CITar madeiras Imra ven-~H. De crud'a elllgCJn10 ,~

der, 1;)$000, . f" I fo"üs artMkiais, &$000.~ 12 'Deoald'a Ü' I!Cllna (e " I
~ I ;\' De cada cri:~dor de g[ud,o va'~um, ,~~l.v~~r$'OO~1
~. • t. ' Jh" de onze a vl,n,le CII<IS, ,

lIL1wr,'que ,:lil1ualmen' ~ co el .. ,1$000 .de cu,ela dezena.
ücsse nUlllero para Cfl'lbll~.~~Ja~~ÜCOI1C!Se bebilC!u.'S alcooli-~ 1-1. iDe c[td,a a 11C3 .'
caso ;)$000, . f' 5$000~ 15 . .De c,ald,a 11lpog,rruI,a, .'

~ Id In.~ os seo"u1ntes im-IAl't, 139. Serão a1n,da ,arI1CCIU,ae '"",

1'(slos cve,n'luuis:1 ue se mat'lr para vender porS 1." De cal a P'OI"COq ,
atacado ou a v,a'I1Cjo, 1$?00'e lllatar I)ura v,ender ,por ata-S ::!." Doe,o~le~aI'ez (j'l\le s
(':mlo ou 'a vareJ'o, 1$000 .. , t I,' besta,s bm,vas que neste

~ ,3 " De c.ald,a negoclUll1 e ( c ,,', ')0$000
~ . d " t c.albcç'rs 'pa:t a 'Cllm,l, _.

mun,ici/l)i'O \,enlder re \lInd e. (1lle' tiverc\I'bt'llnl de -café e
S -I " De cn1d,a azenl ,e,I'/"O" d
~ '. "" .. b" ')0$000' se colher menos ecolher 'l1l.a1Sode 11111,II.~OÔIS, - •

mil e ,IlIa'I,Sde oem, .10$00 d' 'I ," el 2$' ,ex'c.e!ua-se o dali 5. u De calda P?JSlto . ,e a 'lIoU, ,
S:mla Casa de ~llis'en'cO:'dl,ale' s""uros ou' outros quaisquer~ 6. o De C1a1ea ,agen"e ,( . "o .

('O11lr,alos, 20$000, I tl'opa, cUJ'o dono a,ulferir
~ 7." De o:~da ralll'c.ho e e ,

lllil~r~~,~~,?~~calda Utulo que fôr llcgi!>tll'ado nos livl"Os ille

intcn,dl'1nda, 10$000.. d intellldenda Ipassar, nãio
~ 9." Doe,oada atest'al o qu.e a,' 5$000
~ . 10 de vencllllenl\()lS, , . 1

sen\do IJlm
1a Ipel'cepç, t de i'IIlU"6nS ca1dereuro, ,a-

~ 10 De cald1a masc.a e ' dO' I ,tas ás oos-
toei,r~, fOÚl iro ou üUltl'os que an' 'em 'oom a, .

las, .'i$000. d • . 'Objetos ú
. 140 Todos aqueles que venl el ~m .,

AI.\. .' .. ,~, d', ,f rição o segUlln te:
]leso ,e mcldllda,II)dIg:lI,:IO ea,c I feITO ::!$OOO,sendo doeS 1." Pela [ufençao de Ipeso (e ,

oulro metal, I$OOfO.. - d mediei'ts de capacidade: seno
~ 2 " Pela a ençao e 'I l<1!OOO. d' 2<1!OOOsendo de mate,.p .do de ma eIra, ''I' ,
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, S 3. o ,Pela aferição de medidas lineares ou de com
pruuen lo, 500 réis.

. S 4. o Pelas balanças, seja qual fôr o Iam anho e qua-
lidade, 1$000.

. iArt. 141. O aferidor dará ao dono ~os pesos, llIe-
(hd~ ~ balanças uma nola, declarando a Impol.tanch da
afençao ou. revista, que tiver feito, com especificçã~ d:l
data dos objetos aferidos. .

Arl. 142. Quando o contribuinle exercer mais de
urna arte ou, oficio lrilJUlado nestas poslunls, pagal"á só-
~~$~~eO.a maIOr taxa, salvo se somadas não prefizercllI

.. Arl. 1,43 .. As l~cenças anuais serão rcqueridas du-
1,lnte o p!,lmelro lnmeslre do ano financciro. O pre.~i-
denle da mlendencia concederá as licenças requeridas li
visla dos lalões com que o requcrcnte provar ler pago
aos coletores os imposlos devidos: multa de oulro tanlo
da licença.

A~t. 144: As licenças evenluais poderão SCI" requcri-
das ate ~5 diaS devais do exercicio da induslria ou alo
'pOl:que e ela prcclsa:: de'pois desse prazo sc cobrarú
lIIaIS a muIta do artigo antecedenle.

Art. 145. Os imposlos evcnluais serão iguahnent('
I~agos denll'O de 15 dias: mulla da mcsma forma dos ar-
tigos precedenles.

:Arl. 146. Os imposlos c licenças anuais que COllle-
ç~rem _a ser devidos depois de 30 de junho de cada ano
so serao cobrados na mclade rclali va ao semestrc. '

Art. 14,7. Os ha!'qucil'os quc dão passagem ,nos
pOI'los publIcos dos nos do municipio, pagal"ão anual-
mcnlc 2~$~00, s..c a inlendcncia não prefCI-il" percchcl'
por admUllstraçao ou lIlTcmalação o I"cndimcnto das pas.
sagens, que em tal caso fix:u'á e farão parle do scu 01'-

çamenlo depois quc o Governo :lprovar a taxa fixada:
multa dc 10 '000 aos infrato]'cs.
. AI"1. ,148. A arrecadação dos impostos SCI.•.• promo-

VIda e -f cIta pelo PI'ocul'ador da intendcncia.
A:t. 14!J, Para a cobnlllça das rcndas cvcntuais

podcrao o~ p.I'OCUI":Hlores ler agcnles dc sua confiançu
cm cada lhslnto, sob sua rcsponsabilidadc c com a purte
da porccntagcm quc o mcsmo cedcr-Ihc,

Arl. 150. O PI"oclll"ador dará fiança idonca na for-
ma da Ici, e fal'á trimestralmente a enlrada da~ alTec:;,
dações feita~ e pl"estm"á suas contas documentadus par;1
serem cxanllnadas c aprovadas.

AI'L. 151, O procurador apresentará no ultimo tri-
mcstre de cada ano um lançamcnto espccial de lodas as
pessoas que pagaram e das que deixaram de pagar os
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J)oslos devidos, afim de que a intcnuencia dclibere
Jlre a cobrançn.

Ar!. 152. Os fiscais dos dislritos, que serão nomea-
pela intendcncia, vcncel'ão pclos autos que la~'~arcI!l,

lo dns mullas por contravenção, além dn grallf1caçao
c em scus orçamentos a inlcndcncia lhes marcaI".

Ar!. 153. Todos OS empregados da intcndcncia se-
\O conservados enquanto bcm scrvirem e forcm dc con-
ança.

Arl. 154. Hcvogam-se as disposições cm conlrario,

Pala cio, em Ouro Preto, 27 de maio de 1890.

JoÃo PINHEIHO DA SII.VA.

DECRETO N. 84 -- OE 28 Im MAIO DE 18!lO

Aprova as IIlterllções feitlls pelo conselho <le Intendellcia <<1.11,uo-
pol<linn á rt,"olução n, I. 335, de fi <le novembro de 18(j(j

O doutor Govcrnador do Eslado dc ~Iinas-(,cruis,
tendo em vista a proposta do conselho dc intendcncia
municipal da Lcopoldina, c usando da atl'ibuição quc lhe
conferem os dccrelos ns. 50 - A - de 7 de dezcmbro
de 11:189 c 218 de 25 de fcvcreiro do correntc, resolve
aprovar as seguintcs allerações fcilns ÍI rcsolução n, ..
1.335, dc 5 de novcmbro dc 18ÜO:

Allcraçõcs feitas á resolução n. 1,335, dc, 5, d~ no-
\'('mhro dc ISüü, quc aprovou as posturas muniCipais da
Lro)loldina.

.\I'l. 1.0 E' proibido:
S 1. o Conduzir carros rinchando ou canlando, pelas

ruas da cidade: pcna dc 24 horas dc prisão c de 8$000
de mulla.

S 2. o Deixar animais parados sobrc o passcio ou
presos ás arvorcs, ou ccrcas l~e arvorcs quc aformoscan,l
'IS Iluas; Iran"~itar pclos passclOs com gl'andes volul1lcs a
cabeça ou em carrinhos: pena de (j$000 dc multa. .

li 3, o Tcrdeposito dc casas dc café dcntro dopel'!-
metro da cidade ou das povouções; pl'cgar cartazes,
anuncias, ctc., nas paredcs, )JOI.tas e porlais de casa~ c
postes de lampeõcs; matar corvos: pcna dc 1 a 8 dws
de prisão c 10$000 a 30$000 dc multa.

Arl. 2. o Osproprictarios dc lavem as, casas (\e P~I~-
são ou de alugar quartos, depositarão no (~ofre m.unlcl-
paI a caução de 50$000 e assinarão na inlendcncla um
termo, cm que sc obriguem a não r~ccbCl' pessoas sus-
peitas, ébrios, vagabundos e desordeIros; devendo lan-
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çar em um liv~'o,. rubricado gl"atuitamente pclo fiscal
nome, caractenstlcos e profissão das pessoas que aí 't "
maren~ .aposentos; pena de 20$000 de mull a e oito dia
de pnsao.

Art. ~. o Só nos matadouros publicos ou partícula
res. com lIcença, vistoria e guia do fiscal, de se acharclll
descançadas, g,-rdas, com IIldicios de saude e aplilla
par.a o talho, se -poderão abater e esquartejai' reses par
leva~-las ao açougue, em car.oças devidamcnte asscJaua.
e for,rad~s de pan~ !impc de linho o'u algodão; pena li
quat.1O dIas de pnsao e multa de 20$000 ao infralor .
ao Ílscal que consentir na infração.

Paragrafo unico. A cal"ne sel'á pendurada do lad
de dentro dos açougues em ganchos limpos, separada da
pal'ede l?or panos de linho ou de algodão asseia dos, _
exposta a ,:enda a portas abertas, para que o comprador
veja a quahdade e fidelidade do peso; punida a infração
com as penas estabelecidas.

Ar!. 4, o A intendencia, quando autorizada pelo Go-
verno, poderá reduzir o imposto sobre a carne vcrde a
favor dos que, POI' contrato com a mesma, se compro-
meterem a fornccê-Ia com mais regularidade, e vanta-
gem. e.m.preço e melhor qualidade, vendendo-a sem ossos
e dIvId.Ida .eru tres ~lasses, com preços cOlTcspondcntes,
os q.uaIs nao -poderao ser clevados, mesmo durante ca-
restIa de gado, sem a devida autorização.

Ar!. 5. o Abrir ou mandar abril' sepultura ocupada
por adulto, scm ter decorrido cinco anos, ou de impu-
~er~, antes de tres anos, salvo o caso de I'equisiçfio da
JustIça; pena de quatl'O dias de. prisão e 20$000 dc
multa.

~ 1, o As sepu.lturas deverão ter entre si um espaço
de clllcoe~ta centImetl'os no mini mo e um metro e ses-
senta centunetros de profundidadc, dcvendo o fundo scr
poroso, sem ladl'ilho ou forro de taboa.

~. 2. o Havcrá nos cemiterios um espaço demarcado
pa~a mhumar os corpos dos que faleceram de molcstias
epIdemicas ou contagiosas, e as sepulturas destes só scrão
renovadas depois de decorridos dez anos.

. Art. fi. o - EdifiCaI" ou reedifical' frente de cnsa que
de~te para rua ou praça, sem observar as disposições se-
Rumtes; multa de 30$000, além da obrignção de demo-
lir e fazer novas construções.

~ 1. o Não é permitida a construção de "redios deu-
lro do perimetro da cidade, sem que tenha sido aprova-
do pelo conselho de intendencia o rcspectivo projeto
de edificação na escala de 11,50, contendo:

L Planta de cada um dos pavimentos.
lI. Vista da frente ou fachada,
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111, Vista dos lados, quando o predio tenha de ser
ual10 el alguma travessa ou esquina.

S ~." Na planta do pavimento lerreo se deverá fi-
I" r o alinhamenlo da rua, .e se o predio ficar em uma
uina, figurai' a inlersecção dos alinhamenlos.
9 :J, U ::lerão mencionados: o nome da rua, largo ou

r ça onde fôr o predio a construir, bem como scus li-
Itcs, isto é, predios conliguos, naturcza de lerrcno, se
doso ou resislente.

9 4," A minima altura do pé direito das casas ter-
uas é dc 4m,40, não podendo ter portas, grades, janc-

J s. vidraças venezianas, persianas ou empanauas, qUl'
. bram para a rua, largo ou praça.

9 5." São considerdas casas assobradadas as que no
lnaximo Liverem lm,50 de dislancia da parlcsupenor do
oalho ao nivel do solo.

1. l'Iestas construções, a parte da fachada compre-
c,ndida enlre o soalho e o solo deverá conter pequenas'
bcrtur-as ou mezanimos com as dimensões minimas de
Um,5Ude largura por Om,~5 de altura.

11. São aplicadas aos mezaninos as disposições dos
)luragrafos antecedentes, no que dizem respeito ao mod,-
de fechar Os vãos.

lU. Neste genero de construção, nunca o nivel do
jlcitoril das janelas devera ser inferior á distancia de
~m,30 acima do passeio.

li {j." São considerados sobrados os predios que con-
starem de um pavimento terreo e de um ou mais pavi-
mcntos ou andares superiores.

1. O pavimcnto terreo está inteiramente sujeito ao
disposto nos S S 2. o e 3.' deste artigo.

11. Os pavimentos superiores deverão ter o pé di-
rcito no minimo de 4 metros.

UI, As sacadas não deverão sobressair em reIação á
ra 'hadal mais de Om,25.

li 7. o As portas nunca deverão/ler altura lI1ferior a
314 do pé direito e largura inferiol' a 114; as vergas das
janelas estarão no mesmo nivel das portas, o peitoril
UIIl metro acima de soalho e a sua largura será metade
da altura, não sendo em caso algum elevado a soleira
.oure o passeio em mais de Om,20 proibida nesle a cons-
trução de degráus.

~ 8. o O alinhamento, ao encetar-se a constmçfio,
cra feito pelo alinhado r nomeado pela intendencia, em
presença do fiscal geral ou seu substituto e do pl'opriela-
rio dopredio.

Ar!. 7.0 Serão ainda observadas as seguintes dis-
posições: .:...J

D, G. 1',-11 1889
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D£CRET,Q N. 86 - DE 2<DE JUNHO DE 1890

'l'ransfere a fazenda denominada - Ccrca-Iá - da fregucsia da
Grama, para a do Jequeri, ambas do municipio da Ponte Nova

Creu um distrilo de paz no lugar denominado - Aliança - muni-
ciopio de Cataguazes

O doutO'r Governador do Estado de l\linas-,Gerais,
tendo em vista o parecer da repartição de estatistica da-
tado de 29 de maio findo, sob n. 79, e 'Usando da atri-
iJuiçào que lhe confere o ~ 1. o, art. 2. o do decreto n.
7, de 20 de novembro de 1889, resolve transferir a fa-
:lenda denominada - Cerca-lã - ,propriedade. de João
llollifacio lzidoro Pereira, da Freguesia da Grama para

do Jeqlled, ambas do municipio da Ponte Nova.
'Palacio, em Ouro- Preto, 2 de junho de 1890.

JoÃo PINHEIUO DASILVA.

'DECRETO N. 87 - DE 2 DE JUNHO DE 1890

O doutor Governador do Estado de i\linas-Gerais
de conformidade coro a proposta da 3 .• comissão de es-
tatistica, desta data, sob n. 77, resolve criar um distri-
lo de paz no lugar denominado - Aliança - municipio
de Cataguazes, com as seguintes divisas:

'Partindo da margem esquerda do Rio Pomba, na
freguesia do Laranjal no lugar denominado - Volta do
Rio, onde está situada a fazenda do cidadão Avelino Ba-
ptista Soares, e pela divisa da mesma fazenda, espigão
acima até a fazenda denominada - S. Pedro, perten-
cente á d. Guilhermina Candida de Novais e seus her-
deiros, e deste espigão acima, aguas vertentes até á si-
tuação de João Simão, ,e daí, espigão ú direita atraves-
sando a estrada do Laranjal, seguindo ainda o mesmo
e'Jligào, compreendéndo todas as aguas vertentes do Ri.
beirão denominado - Braunin'ha - e deste pelo espigão
acima até á fazenda denominada - Souzas e perten-
cente á d. Maria Rita d,:,yConceição, e pela divisa desta
abaixo, á direita, atravessando o ribeirão Bmuna, se-
guindo a mesma divisa dos SOllzas, espigão acima, até á
divisa com José da Silva Maciel, ainda espigão acima, di-
vidindo a fazenda do capm. Manoel Fran'cisco de Paula
com a dos Souzas até á divisa de Francisco ria Silva
Pinto, seguindo á direita e dividindo com Francisco
QlIillliliano, Felido Dias e Manoel Firmino de Sá, terre-
nos esses que dividem com a fazenda que foi de Frau-

Transfere a fazenda denominada - Torre, da freguesia do Aventu-
reiro, ffiuniclpio de Mar de Espanha, para a da Angustura, mu-

nicipio de S, José de Além Paraiba.

DECRETO N. 85 - DE29 DEMAIODE 1890

JoÃo PINHEIRO nA SILVA.

O doutor Governador do Estado de Minas-'Gel'ais,
tendo em vista a proposta da l"epartição de estatistica,
datada de 26 do corrente mês, sob n. 76, e usando da
atribuição que lhe confere o ~ 1. ° art. 2. ° do decreto n,
7, de 20 de novembro de 1889, resolve transferi I" a fa-
zenda denominada TOI'l'es - propriedade do cidadão
Antonio Procopio Teixeira :\1arinho, lavrador da fi"egue-
sia do Aventureiro, municipio de Mar de Espanha, para
a de Angustura, municipio de S. José de Além Paraiba.

-Palacio, em Ouro Preto, 29 de maio de 1890.
JOÃo PINHEIRO DASILVA,
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1. As ruas que de novo se abrirem e seus passeio

serão de acordo com o disposto em os nume" s abaixu,
sob pena de soft'er o infrator de quaisquer deles a Illulta
de 30$000 e o dobro na reincidencia, além da obrigação
de fazer á sua custa, em prazo estipulado pelo fiscal ge-
ral, as demolições e novas construções necessarias.

11. Os proprietarios são obdgados a construir pas-
seios na frente de seus predios, correndo as despesas [HII'
sua conta.

UI. Os passeios dev(ll"ão ser de cantada de lage ou
de alvenaria de ,ped'ra; mas, neste caso, com suas cama-
dns de argamassa de cimento na dosagem de suas partes
dc arêa lavada para uma de cimento.

IV. Os passeios serão paralelos ao eixo da rua, rOBI

um declivc uniforme para o mesmo dc 4°[0 c largura de
2m,,20. A clevação em 'relação ú calçada sCI"á de 010,20
pam as ruas que se abril'em desta data em dianle,

V. A primeira camada de argamassa de cimento para
os passeios dc alvenaria de pedra, além de ser dosad:!
como ficou estabelecido no n. 3, conterá mais lima parle
de pedra britada.

Art. 8. ° Ficam substituidas as palavras - escravos
- de que tratam diversos artigos das posturas, pelas pa-
lavras - vagabundos.

Arl. 9.° São revogados os artigos 25, 32, 33, 34, 44, 59
e 65 da iresolução n. 1.335 de 5 de novembro de 186U
e mais disposições em contrario.

,Palacio do Governo, em Ouro Preto, 28 de maio
1890.
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cisco Vieira Pirai até o ribeirão do engenho da seITa,
e por este abaixo até á baITa do ribeirão do Capivara,
compreendenllo todas as terras pertencentes ao capltao
!Manoel Francisco de Panla ,e ribeil'ão do Capivara abai.
xo até o rumo das sesmarias de Francisco Vieira de
1'au1a e Silva, e por este abaIXO, até encontnIr o espIga
que divide a fazenda do Bom Sucesso, pertencente a II
defonso ;\loreira de Faria e Silva, COm a dos herdeiro
de Barbosa Valente, e por esta abaixo, compreendenllu
todos os terrenos da fazenda denominada - Boa Sorte,
e pertencente a Antonio Ba1bino de Hezende, e seus her-
deiros, bem assim mais todos os terrenos da fazenda de-
nominada - Soledade e pertencente a João Moreira de
Faria e Silva, filhos e genros, e dai a fechar no rilbeirão
de S. Antonio dos Brotos, pela mal'gem direita, divisa lia
Estado ue Minas com o do Rio de Janeiro, e por esle
abaixo até a embocadura com o Rio Pomba, e por este
acima até o seu ponto de partida,

Palacio, em Ouro Preto, 2 de junho de 1890.

JoÃo PIN!!ElllO DASILVA,

DECRETO N. 88 - DE 2 DE JUNHO DE 1890

Crêa um dislrito de paz no lugar denominado - Vargem do Paa-
l'ano, fregueslU da Contagem, municipio de Sabará

O doutor Governador do Estado de Minas-Gerais, de
r:onfol'lllidade com a proposta da :l.• comissão de esta-
tistica de :lO de maio !indo, sob n. 7:l, resolve crear um
distrito de paz no lugar dcnominado - Vargem do Pan-
tano - freguesia da Contagem, municipio de Sabara,
com as segullltes divisas: '.

Começará no alto da Serra de José Vieira, na estra.
da do sertão, e por ela abaixo até á raiz da mesma serra;
e dai, apanhando as vertentes das aguas que correm para
o carrego do Jalobá, até o lugar chamado - Diamante;
e dai atravessando o mesmo corre'go do Jatobá, seguindo
em rumo direto ao espigão que fica fronteiro ao do __
Diamante; - e seguindo por este todas as vertentes das
aguas que correm para o carrego da Pedra Branca _
até sua ultima nascente, no lugar denominado - Lagoa
Seca; e .dai, seguindo o espigão da divisa que distingue
o Pantano da do Pintado, até o carrego chamado do _
Pintado; e daí seguindo o dito carrego abaixo até sua
baiTa com o ri,beirão - Bento Martins; e por este abaixo
até á cachoeira, onde ele toma o nome de Sarzêdas; e
por este abaixo até sua barra com o corrego de - Boa
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sperança, e por este acima até sua ~arra c?m o corre;-
.R0 do Engenho Sêco; e por este aClIll? ate ~ua barr.a
'Olll o carrego-Pai Simão; e por este a~lma ate sua Ultl-
,ma nascente, e daí, em rumo certo, ate o alto da ~erra
denominada - Jangada; e por este alto sempr~ at~ .en-
contrar-se na estrada do Sertão, na serra de Jose VIeira,
onde teve principio esta divisão: .

Tomará o novo distrito todo o terreno compr~endl-
do dentro do circulo acima descrito, que tem de c~rcun.
ferenia, aproximadamente, cino leguas, ou 30 quilome-
tros.

do Governo, em Ouro Prelo, 2 de junho de

JoÃo PINHEIRO DASILVA.

DECRETO N. 89 - DE 4 DE JUNHO DE 1890

Crêa um distrilo 'de paz. na povoação denominada - Plrauba
municipio do Pomba

O doutor Governador do Estad<! .de ~linas-G.er~is,
lendo em vista a proposta da repartlçao de cslatlslica,
datada de 28 de maio findo, sob n. 6!), re~olove, usan~o
da atribuição que lhe confere o ~ 1. o art. 2. do decl_c-
lo n 7 de 20 de novembro de 1889, crear na povoaçau
deno'mi~ada - Piraúba - muni~ipio do Pomba( um
distrito de paz, com as mesmas dIVisas t~açada.s na P?r-
taria de 20 de fevereiro de 1889, que crIOu ah um diS-
trito policial.

Palacio, em Ouro Preto, 4 de junho de 1890.

JoÃo PINHEIRO DASILVA.

DECRETO N. 90 - DE 4 DE JUNHO OE 1890

Eleva a VLla Nova de Jequit1l1 á categoria de cidade, com a
denominação de Bocal uva

O dI'. Governador do Estado de Mina~-G.erais. tcn?o
em vista o parecer da repartição de estalistJ~a .d~ hOJe,
sob n. 79, resolve elevar a ViI~ N~va de JeqUlta~ a, cale-
goria de cidade, coma denomlllaçao de - Bocalllva.

Pala cio. em Ouro-Preto, 4 de junho de 189(L

JoÃo ,PINHEIRODASILVA.
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DECRETO N. 91 - DE 4 DE JUNHO DE 1890

Anexa á Escola de :lliuas um labornlór.io de análises de lerras, cl'
de que Ira Iam as Instruções de 20 de março último

O cLr. Governador do Estado de Minas-Gerais:
Considerando que um laboratório de análises (,sJl'

ciais, como as de que tratam as instruções sôbre o servi
~o da estatistica do Estado .de Minas, exige um local
propriado, aparelhos de precisão, reativos caros e es/) •
Ci:J1ulCllte () emprego ,do gaz, e não lendo na capital outl'O
estabelecimento nessas condições que não o da Escola
de Minas; .

IConsiderando que ha todo interesse, sob o ponto ti,
vista da economia, da ordem e da facilidade do trabaIllo,
em reuni.r êsses serviços de análises de terras, etc., 110

dito estabelecimento, e que sendo feito o trahalho nessa
escola, poder-se-ia utilizar o serviço do pes~;oal existente,
que queira colaborar numa empreza tão importante e de
tanto alcance para o desenvolvimento e engrandecimentodo pais;

Convindo, além disto, que êle esteja sob uma dire-
ção unica, resolve anexar á Escola de "Iinas u.m. lahora-
tório .de análises de terras, etc., de que tratam as instru-
ções de 29 de março proximo passado, art. 9.", sob a
direção imediata do diretor dessa Escola, a quem será
confiada a organização do serviço.

O pessoal desse Laboratório se comporá de um qui-
mico e auxiliares, cuja nomeação se fará á medida das
necessidades do serviço.

Palacio, em OUl'O-P,reto, 4 de junho de 1890.
JoÃo PINHEIRO I>ASILVA.

DECRETO N. 92 - DE 4 DE JUNHO I>E1890

Crêa a comarca do Sapucai

O dI'. Governador do Estado de Minas-Gerais resol-
ve, usando da atribuição que lhe confere o parágrafo 1."
do art. 2.", do decreton. 7, de 20 de novembro de 1889,
crear uma comarca composta dos municipios de Dôres
da Bôa Esperança e do Carmo do Rio CI:!ro, êste des-
membrado da comarca de Alfenas e aquêle da de Três-
Pontas, a qual terá a denominação de comarca do Sa.
pucai.

Pa,lacio, em Ouro-Preto, .4 de junho de 1890.
JoÃo PINHEIRO DASILVA.
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DECRETO N. 93 - DE 4 DE JUNHO DE 1890

vencimentos do secretário da Escola de
.Farmácia

o I t Governadol' do Estado de "linl\s-Gerai~, re-
Ivc efe~'~ro~ :2 :800$000 os vencimentos do secretano da
cola de Farmácia.

. Ouro-Preto, 4 de junho de 1890.PalaclO. em
JoÃo PINHEIRO DASlI,VA,

ETO N 94 - DE 4 DE JUNHO DE 1890DECR ~ I.,

. 4 '800$000 os venclmenlos do secretário da Inspeloria Grmo, a a . da Instrução Pública

O doutor Governarlor do Estado resolve elevar a '.'
tI. r tarI'o d'l Inspetona4 :800$000 os venciment?s ,o sec e •

Geral da Instrução Publica"
Palacio, em Ouro-Preto, 4 de junho de 1890.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

DECRETO N. 95 - DE 6 DE JUNHO DE 1890

Crên o lugar privativo de oficiai do registro geral de hiJlot~rc~,
na comarca de UM

O doutor Governador do Estad.o. de l\[inas~Gerai~ r~i
solve crear o 'lugar ,privativo de ofiCIa! do regIstro oer,1
de !Iipotécas na comarca de Ubá.

Palacio, em Ouro-Preto, fi de junho de 1890,
JoÃo 'PINHEIRO DA SILVA.

DECRETO N" 96 - DE 7 DE JUNHO DE 1890

lira - d'a freguesia do Jequilal, mu-Transfere a fa.zenda da Game e di I llo de S, Gonçalo das Taboc",.nlclplo do Bonfim, para O s r
termo dc Curvêlo

O d utor GoY(~rnador do Estado de MiI.las:Gerais, de
. ? sta da 2.' comlssao de est?-conformIdade com a propo.... 82 resolve tranSrefJl". t' a de 6 do corrente mes, n. , '. "

IJs IC , G I" da freguesia do JeqUltai, mUlll-a fuzenda da amc Clra,
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cipio do Bon fim, para o distrito de
bocas, termo do Curvêlo.

Palacio, om Ouro-Preto, 7 de junho de 1890.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA,

DECRETO N. 97 - DE 7 DE JUNHO DE 18!lO

Crêa a comarca de Tiradentes

O doutor Governador do Estado de
atendendo á conveniência da bôa
tiça nêste Estado;

. Çonsiderando. que' as ¥mndes circun~;crições tl'I"'i-
tOrlaIS, que constItuem mUItas comarcas ora existe!ll 's
dificultam pela falta de meios regulares de comulJin:J~';ltl
e lransporte a ação da justiça em alguns pontos dai; me .
mas comar~as, resolve, usando da atribuição que lhe fa.
culta o paragrafo 1,., art. 2 .• , do decreto n. 7, de 20 de
novembro de 1889, decreta:

Ar!. 1.. Fica creada nêsle Estado ulIIa
que lerá a denominação de Tiradentes.

!)~r~grafo único. A nova comarca se compor~1 df)

mUUlCIpIO do mesmo nome, desmembrado da do Hio d:.;
Velhas e do municipio de Prado's, creado pelo decreto
n. 24, de 15 de abril do corrente ano.

Ar!. 2,. Revogam-se as disposições em contrnril),

Palacio do Governo do Estado de Minas-Gerais em
Ouro-Preto, 7 de junho de 1890. '

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

DECRETO N, !l8 - DE !l DE JUNHO DE 1890

Estabelece as dIvisas entre as freguesias de Santa-Luzia do Rio-
'Manso e S, Sebastião do Itatiala-assú, munleipiQ de Bonfim

O d?utor Governador do Estado de Minas-Gerais, de
conformIdade com o parecei: da repartição de estatistica.
de 7 do corrente mês, sob n. 83, resolve determinar que
,s divisas entre us freguesias de Santa~Luzia do Rio ..•'lan-
iO. c S, Sebast.ião do Ilal iaia-assú, municipio de Bonfim,
sejam as seguIntes:
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Descendo do Viamão e apanhando o rego, vão até a
rra llêsle e segumu por aí abaixo até á divisa do Bru-
uo do Paraopeba.
1':llacio, euf Ouro-Preto, 9 de junho de 1890.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

DECRETO N, 99 - DE 9 DE .JUNHO DE 1890

r.'a um distrit~ de puz na POVlUIÇÕO do - Coraçõo de Jesus -
ela Vista Alt'gre, municlpio de Sete-Lagôns, com a denomln,a-
ç,io dr - Cordisburgo da Vista-Alegre

O doutor Governador do Estado de Minas-Gerais, de
('onformidade com a proposta das comissões de estalis-
tlca de 6 do corrente mês, sob n. 81, resolve crear um
Jist;'ilo de paz na povoação do - Comção de Jesus da
\ isla-Alegre - municipio de Sele-Lagôas, com a deno-
minação de Cordisburgo da Vista-Alegre, tendo as se-
'!lIinles divisas:

Começando na cabeceira do Onça, até á estradfl ve-
lha do sertão; por esta até o ribeirão - Ta~oqulDha;
por êste acima até á barra do ~olTego do Barre!ro, e, ,su-
bindo por êste até sua cabeceira; desta, om hnlla reta,
á lagôa do Sangue-suga, na estrada que vai para o Tabo-
leiro Grande: seguindo á estmda, a passar pela frenl.e
da fazenda - Três Barras, - de .Francisco. Ass~s GllI-
marães, até o ,ribeirão Taboca; subl11do por esle a cabe-
ceira e desla em rumo cedo, passando pelo marco da
anlig~ divisa do vinculo, á cabeceira do ribeirão Onça.

PalaciD, em Ouro-Prelo, 9 de junho de 1890.
JoÃo PINllEIHO DA SILVA.

DECRETO N. 100 - DE 9 DE JUNHO DE 1890

Crêa a comarca da Dôa-Vistn do Tremedal

O dI', Governador do Estado de l\Iinas-Ge;ais resol-
ve, usando da atribuição que lhe confere o paragrafo 1.•,
arl. 2 .• , do decreto n. 7, de 20 de n?\~embro de .18~9,
e lendo em visla a proposla da repartIçao de es~ahs~lca
rle 6 do corrente, sob n. 83, crear a com~r~a. da Boa-VIsta
rio Tremedal, que se comporá do mUl~lclpIO do mesmo
nome, desmembrado da comarca do RIO-Pardo.

Palacio, em Ouro-Preto, 9 de junho de 1890.
JoÃo PINHEIRO DA SILVA.
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DECRETO N, 101 - DE10 DEJUNHO DE1890

T.mnsfere a fazenda denomlnad S
cidade de S. João d'el-Rei p:r;-a do JR~éd- pdal freguezla da
de Entre-Rios 10 o e xe, munlclplo

do O d:'t Governador do Estado de Minas-Gerais ten
do ~~'I~I~t'ea anl~:oPolsta da

85
repartição de esiatistic~: de li

es, SO) n resolve us I d "ção que Ih f' ..'. , an( o a a.tnhlll-e con el e o paI'agrufo 1.•, art. 2 • do d ' t
n, 7, de 20 de novembro d 1889 t . .' ecre o
denominada _ S J" e " ransfenr a fazendar.,' .' ." ase - propnedade do cidadão Be.J~'5~0d;II~R ~Ia Silva, sita na ,!I'eguesia da cidade de S.-
cipio âe }~~t1~~~~0: f{~~~~l~:::edOreRquiOedo Peixe, mlln!-
dadão. ' reu o mesmo CI-

Palacio, em Ouro-Preto, 10 de junho de 1890.

Jo:\O PINHEIRO DA SILVA,

DECRETO N. 102 - DE10 DEJUNHO DE1890

Eleva á calegoria de distrito de paz o pollcial

S
to ,\ntonlo do Cllralinga, fre~tlesl'a de denominado - San-
aul Ana dos Ferros Joanesla, munlcipio de

q. dI'. Governador do Estado de Minas-Gerais tendo
em, vIsta o parecer da repartição de estatislica de' 21 d
maIO p passado sob 64 ' , e_' ,. n.., resolve, usando da atribui-
çao que lhe confere o para"rafo 1 • art 2. d d
n, 7, de 20 de novemb d' 1889' 'I . :" o ecrelo
distl-ito de paz o 01' .r~ de" e evar a categoria de
do Caratin ' jJ ICIa 'n?mlllado - Santo Antonio
de S;nt'An gad sltlo~na freguezla de Joanesia, munieipio
d
a os •erros,creado pelu lei n 3 798 d 16
e agosto de 1889 com . d"." ecituda lei. ' as mesmas IVlsas marcadas pela

Palacio, em Ouro-Preto, 10 de junho de 1890,

JoÃo PINHEIRO DA.SILVA.

DECRETO 103 10' - DE DE .rUNHo DE 1890
Tmusfere diversas fazeud d f •

O' distrito de paz' dea~ "p",;egu~laAda cidade do Araxá iPftrR
nicipio . (1'0 e Icantara, do mesmo mu-

e q dI'. Governador do Estado de Minas-Gerais tend
m vIsta a proposta da repartição de estatistica, de 7 d~
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rrentc mês, sob n. 82, ,resolve, usando da atribuição
lhe confere o parágrafo 1.., art. 2 .• , do decreto n.
, :!O dc novcmbro de 1889, transferir da freguesia
cidalle de Araxá para o distrito de paz de S. Pedro
Aleantara, do mesmo municipio de Araxá, as fazendas
propriedade dos cidadãos Car.los Joaquim de Avila,
lonio Ferreira de Aguiar, Bento Rodrigues de Rezen-

. .Joaquim Tobias de Paiva, Francisco Antonio de
j' lljO e outros, cujas divisas serão as seguintes: Pelo
iu Quebra Anzol, e pelas divisas das fazendas - Três
ruzcs - com a do :\forro Alto, seguindo com a fazenda
c Antonio Affonso Teixeira, até encontrar a fazenda do

Cruzeiro - segue depois o Pirapetinga acima, até á
h rra do corrego da Formiga: seguindo depois por êste
cima até encontrar a divisa da fazenda do - Espírito

. anto - e por esta até encontrar as divisas das fazendas
d Bento Rodrigues de Rezende e Manoel ue Moura Ba-
nanaI; seguindo em rumo ao corrego das Pedras, por

te abaixo até o rio de S. João, e, por êste abaixo, até
as divisas das fazendas do finado tenente-coronel Fran-
Isco Antonio de Araujo, com Candido Borges de Araujo,
guindo suas divisas com as fazendas do Serrote até a

ponte de pedra, e por esta abaixo, até o Quebra Anzol.
Palacio, em Ouro-Preto, 10 de junho de 1890.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

DECRETO N. 104 - DE11 DEJUNHO DE1890

Tl'llnsfere a fazenda denominada - Providencia - do munlclplo
desta capital, pa:rn o do Bonfim

O dI'. Governador do Estado de Minas-Gerais, de
conformidade com a proposta da 2 .• comissão de esta-
tistica, de 10 do cor,rente mês, sob n. 88, resolve trans-
ferir a fazenda denominada - Providência - proprie-
dade do cidadão José Maria Monteiro de Barros, do mu-
nicipio desta capital para o do Bonfim o

Palacio, em Ouro-Preto, 11 de junho de 1890.
JoÃo PINHEII\O DASILVA.

DECRETO N. 105 - DE11 DE JUNHO DE1890

Ele,oa á categoria de distrito de paz o policiai denominado
Bonito - pertencente ao munlclplo do Peçanba

O dI'. Governador do Estado de l\linas~Gerais, tendo
em vista a proposta da .repartição de estatistica, datada
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de 10 do con'ente mês, sob n, 90, resolve, usando
atribuição que lhe confere o parágrafo 1,", art, 2,",
decreto n, 7, de 20 de novembro de 1889, elevar á ca
goria de distrito de paz o policial, denominado - fi
nito - pertencente ao municipio do Peçanha, crea
pela portaria de 6 de junho de 1882, o qual passará
denominar-se - Santa Tereza do Bonito, e terá as m
mas divisas marcadas na citada porta,ria,

Pala cio, em Ouro-Preto, 11 de junho de 1890,

JoÃo PINHEIRO DASILVA.

DECRETO N. 106 - DE11 DE JUNHO DE 1890

ConCl'<!e'aos viticultores residentes em Catas-Altas do Mato-Denlr.o,
Custodio Rodrigues Borroca e Domingos Pinto de Figueiredo,
os premios de 500$000 00 primeiro, e de 1 :000$000 ao segundo

O dI', Governador do Estado de Mina~;-Gerais:
Considerando que mais do que nunca, no alual rc-

gimen politico, deve ser patriotico empenho dos pode-
.res públicos auxiliar e pn:lmiar eficazmente todos os ho-
nestos tentamens da iniciativa particular, tendentes n
promover o engrandecimenlo e riqueza dos Estados;

Considerando que, entl'e as. fontes de mais segura
prosperidade para o Estado de Minas, o('upa lugar sa-
liente a viticultura, á qual proporciona excelentes con-
dições naturais uma vasta extensâo do sólo mineiro;

Considerando que ainda os mais modestos esforços
dos cidadãos, no sentido de desenvolv r o aproveita-
mento de tal elemento de prosperidade ública, mere-
cem ser contemplados, não sómente sob o ponto de vista
de valor intrinseco que a industria vinicola representa
no mundo e em relação á sua perfeita viabilidade entre
nós, mas tambem em relação á luta abnegada que os
mesmos esforços simbolizam, não nutrindo-se de subven-
ções ou garantias pecuniarias do Estado, mas sim e ex-
clusivamente da perseverança corajosa de seus inicia-
dores;

Consi derando que, sem onus para os cofres públi-
cos, tem já tomado entre nós desenvolvimento conside-
ravel a industria da fabricnção do vinho, graças ao tra-
balho honrado e modesto de agricultores que se vão tor-
nando verdadeiros fatores do engrandecimento e pro-
gresso de Minas;

Considerando que entre os viticultores mineiros me-
recem certamente distinta menção os cidadãos Custodio

- 17
, "OS Pinto de Figueiredo, rc-

'igues Bar,roca e Domlll", t D ntro que mandando
entes em Cata~-Alta_s de ,:\1~\Jn~vers~l de' Paris, obti-
vinhos á ulluna E.xpo,slçao d lha de bronze e o

1';\ IJ para êles, o pnme~r?" a n;,~l~e conceder ao pri-
onda a medalha de pl ala, re do o de l' 000$000,
ciro o 'premio de 500$000 c ao segun '.

• Ouro-Preto 11 de Jllllho dedo Govel'no, em. ,

JoÃo PINHEIRO DASILVA,

DECRETO N. 107 - DE11 DEJUNHO nE 1890
. , nselllo de Inlendencia do mll-

alterações feItas pelo co 3 291 de 30 de outubro,u'uva as ' . á ,resoluções ns. ' ,
nicipiO de ~la~l.anade s1 " de setembro de 1888
de 188-1, e 3,661, ' . d

d de :Minas-Gerals, ten o
O dI', Governador do E~t~h o de intendencia munici-

cm vista a proposta d~d~o~~~1 a~l'ibuições que lhe confe-
paI de !\lanana, e usa OA d 7 de dezembro de 1889 e
rcm os decretos ns, ,~ - d~ c~rren te resoive, aprovar as
21° de ')5 de feverel10 . lu'ço-es ns 3 ~91, deo, - - feitas as reso "dscguintes alteraçoes 3 661 de 1. o de setembro e
3U de outubro de 1884 e ., _
1888. ,. I ões ns, 3,291, de 30 de

Alterações fe1l3as6~~ rJso1 u: de setembro de 1888:
outubl'o de 1884 e :,.' e '

\ 't 1" F' 1)I'OI\)ldo: , I
: 1, • ~ elltoS da"ua pota\ e ,b' ' ou encanam o 10-'~ 1," A rIr pIaS , t ' do fl'scal' pena de $~, , ou asslS encla ' , . d

sem lIcença, VISO d bl'o nas reincidencias, alem a
a :!~$ c!.e m a ~'tO'_I~s ao primitivo estado,
obngaçao de ,res I Ul t. lo Ila cidade e povoa.ções do

R 2 " O JO"o de en lU(, [t que~ " '" ')4 1 as de prisflo ao III I'a ar, .
municiplO: pe!la ~et'- f ~~.ro pagamento da multa de 5$prontamente nao sa IS az
a 1:!$000. tes ou pessôas, que

~ 3." Lança,r sô~re rs ~ra;~~~nou qualquer liquido,
se acharem em suas ~ane as. Il~eio de seringas ou por
ainda mesmo arom,atlco, parou estalos fulminantes: as

tro' atJrar pos. d> tqualquer ou, 'd l)al'á"l'afo antece en e.nas estabeleCI as no '" .
mesmas pe . I' .es de entrudo que (0-

2 o A 'laranjas ou Imo , ,Ar!. . s _, t'l' .das pelos fISCaIS, seu~t .. d s serao mu I Izarem encon I a a , I' , ,, , patrulhas po lClaIS. .
auxtlIares, ou d lmentc os se"uinte~ IlIl-A.r!. 3. o Serão cobra os anua o .

postos:
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1-- De cada tipogmfia estabelecida na cidade ou

seu municipio, 10$000.
II - De cada concessionario de pena dagua, 5"00
III - De cada metro de frente de terreno, com S'

fundo correspondente a 60 metros, 150 rs.: e de cad
um mais que exceder aos sessenta, 2 réis.

Art. 4.. Ficam uniformizados todos os aforamcnl
feilos, na Jlropor~~üo da medida rnetrica, providenciando

a inlendelll"Ía sôhrc o modo 'pnítico de sua redução.
Parágrafo ún ico. Cairão em caducidade os afora

mentos de terrenos, no perimetro da cidade, que no j)raz
de um ano não estiverem edificados ou convenientemenl
murados.

Art. 5.. Nenhuma propriedade em terreno foreiro,
será vendida, sem que se p.l'Ove ter feito o pagamrnto
dos fôros devidos até o fim do ano anterior.

Parágrafo único. Pela constl'Uçã'o do que determi.
na este artigo: sendo o titulo de transmissão por escri-
tura publica, o tabelião que a passar, incorrel'á nu 'illulUI
de 30$000 e o dobro nas reincidencias; sendo o titulo
particular, incorrerão nas mesmas penas, repaI.tida.
mente, o vendedor e comprador.

Art. 6.. Ficam revogadas as disposições em con.trario.

Palacio, em Ouro-Preto, 14 de junho de 1890.

JI)Ão PINHEiRO DA SILVA.

DECRETO N. 108 - DE 13 DE JUNHO DE 1890

Aprova o aditamento feito ás posturas muulcipais de ItaJubá

o dI'. Governador do Estado de Minns-Gerais, tendo
em vista a propostn do conse.Jho de intendencia muni.
cipal de Itajubá. e usando das atribuições que lhe confe.
rem os decretos ns. 50-A, de 7 de dezembro de 1889, e
218, de 25 de fevereiro do corrente, resolve nprovar c

seguinte aditamento ás respectivas posluras:
Art. 1.. O gado vacum, muar e cavalar, manso ou

bravio, <iur vagar pelas nws da cidade e freguesias, será
imediatamente apreendido e recolhido ao curral do con.
selho, onde permanecerá por vinte e quatro horns.

~ 1.. Para que o dono passo retirá-lo, pagará de
multa, por cabeça: sen do manso, 2$500 e 5$000 na rein-
cidencia, e se fór bravio, 20$000.

- 17~-"
24 h as não fôr o animal~ 2 .• Si, findo o prazocle doorno~ proceder-se-:'! á'. . . 'Iamados por seus ,

LI animaiS I ec, .' I d'l multa e despesas, re-:IITcmatação, para pagan:en o f' ,
Ihido o liquido a.o resp.~ct ~vdoc~o~~~ deposito, para ser

~ 3." Este sera conJ~ . ~.\a no pruzo de noven ta dias,
.\' mtado por (Iuem d.~ "li ~_•.~o;'end'l da municipalidade eois uo qual paSSaI a " se, ,
1110 lal escriturada. .. s de ,leite cujos donos te-~ 4.. Exceluam-se as .\ae,1 . '

respecti vos Im postos.
nham pago oSf I. J 'umlHimenlo de úevcres dos em-

~ 5.
0

A a ta e C-lO uc'ste '1I'ti"O os torn;>-~ . . 1'1 1'1 execll(,; . ,<> •prl'gauos II1cum)1( os .( 'd !tas estabelccidas no para-rá inrursos nas penas e lllU ,
"rafo 1. o. . I'. osições em conlraI'io.Arl. 2. u Rcvogam-sc as ( ISP .

Palaeio, em Ouro. Preto, 1:1 de junho de 1890.

.JoÃo PINHEiRO DA SILVA.

DECRETO N. 109 - DE 14 DE JUNHO DE 1890

Sllnta-Barbara o municlpio de S. Domingo.Anexa ao termo de do Prata

E t d d Minas.Gerais, nosO dI' Gov'ernador do s a oe 1 b d 18uo. 7 844 de 12 de outu 1'0 e o,
tCl1mos do úecreto n., . d ' Sunta~Barbara o município
rc:wlve anexar ao tCIlllO e d. em fôro civil.S Dominrros do Fruta, crea o s
úe. <> P t 14 de J'unho de 1890.Palacio, em Ouro- re o,

JoÃo PINHEIRO lIA Sll.VA

DECRETO N. 110 - DE 16 DE JUNHO DE 1890

x-alferes do extinto corpo lJollcial. JoséConcede reforma ao Cllndido de Oliveira

E tado de ;\linas"Gerais, á vista
O dr. Governador d? ~;-o José Candirlo de Oliveira,

do que lhe rcquer.eu o cI~a o u ~li~ial,' resolve reformá-lo
ex-aIfere~ do extmto eOLpve~cill1enlo propol'cional aono referIdo posto, con: o. .
tempo de serviço que lIqUIdai. .

Palacio do Govêrno, em Ouro-Preto, 16 de Junho de
1890.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.
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DECRETO N. 111 - DE 17 DE JUNHO DE 1890

Crêa um distrito de paz na povoação denominade _ Iplranga _
munieipio de Curvêlo

O dr. Gover.nador do Estado de Minas-Gerais, tendo
em vista a proposta da repariição de estatistica, datada
de 1fi do corrente mês, sob n. 7, de 20 de novembro de
188B, decreta:

Ar!. 1. ° Fica creado um distrito de paz na povoação
denominada - lpiranga - pertencente ao municipio do
Curvêlo.

Parágrafo único. O refeI"ido distrito se comporá dos
. quarteirões denominados - lpiranga, Estreito, Bananci-
ras, Cachoeira e Jaboticabas - de~membrados da fre-
guesia da cidade do Curvêlo.

AI'!. 2. ° Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais, cm
Ouro-Preto, 17 de junho de 1890.

JoÃo PINHEIRO DA SII.VA.

DErRETO N. 112 - L~ 18 DE JUNHO DE 1890

Apro"" a mOdificação feita pelo conselho de Intendência do mu-
nlci;>io de Ubá as resoluções ns. 1.181, de 22 de dezembro de
1863 e 1.836, de 10 de dezembro de 1871.

O dr. Govel'l1ador do Estado de Minas-Gerais, tendo
em vista a PI"oposta do conselho de intendência munici-
pal de Ubá e usando das atribUIções que lhe conferem os
decretos ns. 50 - A - de 7 de dezembl"o de 188B e 218
de 25 de fevereiro de 1890, resolve aprovar a seguinte
modificação ás resoluções ns. 1.181, de 22 de dezembro
de 1863 e 1.836, de 10 de setembro de 1871.

Artigo único. Fica estabelecido o imposto anual de
50$000 por cada mascáte de dentro .ou fóra do município
de Ubá, que nêle vender gêneros, drogas, fazendas ou ou-
tras quaisquer mercadorias, modificado o fi. 3 ~ 1.0, art.
215 da resolução n. 1.181, de 22 de dezembro de 11lli3,
nesta parte, e revogado o ~ 3.° do ar!. 2.° da de n. 1.836,
de 10 de dezembro de 1871 e mais disposições em con-
II'ário.

Palácio, em Ouro-Preto. 18 de junho de 1890.

.JOÃo PINHEIRO DA SILVA
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112 A - DE 18 DE JUNHO DE 1890

llnla o colelor do )Iar de Espunha, dr. Carlos Thomaz de )Ill-
alhiics Gomes, com o ol'denudo de :! :2,10$ unuRlS

O Ir Govel'llador do Estado de ~linas-(;enlÍs, tendo
l'is;a 'os documentos apresen tados pelo dI'. Ç~lrlC?s
lIlaz (le Magalhães Gomes, -atnal coletOl" do mun.lc1plO
lar de Espanha, e considerando quc o .sl!plIcant.e

ola lIIais de trint:l anos dc scrviço no exerCIClO ~Ie. l!l-
'os elllpregos publicas, como scjam os I!e .scITctal'lo ?
f ssor de licêu mineiro, lente de farmacta ~ c~!elol.
11Ide outras comissões que lhe foram cOlJlet)(las pelo

,,'rno; I' t " , 'v'lnc:a('onsiderando mais que o sup Ican e flor SU.I. ,I. .-
id;ld~ e incômodo ,de saúde 21ão pôde. contl11uar'. J~~
'l'cicio do IU"al' de colclor, e nao sendo Justo que ~l~o.,
longos ano; de serviços se vcja privado .dos auxIllO~
11que 11 urovincia, hoje Estado, sempre dlsl~ens.o.u ao,s
:1' leais e' bons servidores, e dos quaIs eJl~ taIs 1'11Clll~S-
m'ias n;io pôdelll precind ir pela .necessldad~ .d~ IH 0-
r nos meios de subsistência P:U"USI e sua faulIlta.
'H~'sol\'e aposenlú-!o cem o ordenado anual de 2 ;.120$

do Govl'rno, em Omo-Prelo, 18 de junho de

,10.\0 PINlIEmO IlA SILVA

DECRETO N. 11:~ -;- DE 20 DE ,JUNHO DE 1890

- . 'cI' - \';,,\'n - fl'eg",'sill de Ho~ns-:;ro-
Gr ti na I)l)\',(~nc:a?dl('~l~~~lel:I,:l!~~tl1.distrito de paz l'01I1 II denOJllinuçüo

\'11.'''' 11I11111'-"1110 ( C \.AI l." •

•k - U"iiio

O dI'. Governadol' do Esta~lo_ de l\Iinas-~;e.J':~is, tCI,ld?
vista a proposta da repartlçao ~Ie ~s~allsllc.l, dal,HI.I
I njl' sob n. !H) e usando da atl'lbu)(;ao que lhe COfl-

e 1 ~'1' ° , 'I 'J.' lia decrelo n. 7 de 20 de novelll!Jrr)re o ~ ' .11 . _. ,

SU, decreta: - denominada-Arl. 1.° Fica criada na povoa,çao
ill\'a - da freguesi~l de Horas-,N.ovas, ~l.llI.nicípio ,(Ie
elé e comarca do HlO das.~ elhols, Ulll dlSll i lo de pa:l
111'I denominaç;iode - Untao. .._
I~arúgrafo único. As divisas do nove! dJslnto ~~I:~?
se"uintes' Começando no lugar denoml11a~0 -:- SClJ J:

nh; ~1'1 estr~da que desce pam José de Lelhs Itll:l,p':U
lU';Iit:eção ao poente, at.é.a casa e tcrrel~~s /~~ ~~~~ 111:
D da 1l0ch'I (Ionde seglllra a casa de .Jose I l,ll1C1SeO :\1
. 'e se"utndo pelo espigão acima até abranger ° retu'o'c, , .., 1~8~
D. c;.P.-12
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de Jos~ ~faria Pinto, no lugar denominado - João La
e dai ú fazenda do Mello e dessa fazenda abrangendo
moradores da Grota, Pedro de Souza e Francisco :\Ian
da Silva, até virar no ribeirão do .João Wood e POI' ",
ribeirão abíxo até ao rio, As mais divisas serão as III

mas da freguesia de Hoças-Novas, com Bom-Jesus
Amparo, Carmo da Itabíra e Taquanlssü.

Ar\. 2.° Hevogam-se as disposições em contrlll'io,

Palácio do Govêrno do Eslado de :\linas.Gerais, '/
Ouro-P,'eto, 20 de junho de 18!IO. '

Jo,\O P1N TIElIIO !lA SI!. VA

DECRETO N. 114 - DE 20 !lI' .JUNHO !lI' 1890

Estahelece dh'isos e.nlre as paróquias do llallaiussÍl e llio
municipio 00 Bonfim

O dI'. Governadol' do Estado de Minas-Gerais, tCIlI1
em vista a proposta da reparti<.~ão de estatística, datada
de 13 do corrente mês, sob n. U5, haseada em novos'
clarecimentos prestados pelo conselho de i"ntendência d
município do Bonfim acêrca das divisas entre as par' ,
quias do Itatiaiussú e Hio-:\Ianso, ambas pel'tencentcs a
dito município, decreta:

Ar\. 1.0 As divisas entre as paróquias do Itatiaiussú
e Rio-':\Ianso, ambas pertencente ao município de Bo/t,
fim e comarca de Entre-lHos, neste Estado, serão as s '
guintes:

Parúgrafo 1II1lCO. Do alio do Viamão
Hio-i\fanso) pelo espigão ahaixo em direção ao Norte at
a-Cava-e desta em direção ao nascente até o alto da
Fenda; e dêsle seguindo pelo espigão alé as-Cavalhada
-desla em rumodil'eito ao Rio-Vermelho (cóITego dêst
nome e que vem da povoação do Itatiaiussú); (\0 dit
rio em rumo dil'eilo Ú casa de Haphael Rodl'igues de Jla:
cedo (no dislrito de Bnunadinho) e da dita casa em I'U.
mo direito ao alio da Conquista, aonde existe uma (,I'UZ;
desla em I'umo direito ao alto da SeiTa do Itatiaiussú.

Ar\. 2,° Ficam revogadas a portaria de!1 de jun!to
do COl'l'cnle ano e mais disposições em conll'úrio.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais,
Ouro-Preto, 20 de junho de 1890,

JoÃo PINHEIHO DA SILVA
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DECHETO N, 115 - DE 20 DE JUNHO DE 1890

Itera o plano iPom extração das loterias concedidas. ao cidadão
José Custodio de Otivei,.., por contmto de lü .de maiO de 1888

O dI', Governador do Eslado, atendendo ao que lhe
requel'eu o cidadão .Iosé Custodio de Oliveira, C1~<:arre.
ado pelo contrato de 16 de maio de 1888, mo(hfIca~lo
pelo despacho de 26 de abril d~ 1889, de fazer estl:aIr.
nesta Capital, as quarenta 10,tenas de que h"at~ a leI .11,
3.460, de 4 de outubro de 1887, e tendo em vista as In-
formações prestadas a respeito, resolve deterJ!linar que o
referido conlmto seja executado com as seglllntes altel'a-
6('S ori"inadas do regulamento de 22 de março do C(lr-
renl~ an~ expedido pelo ministério dos negócios da fa-
zenda.

L" O plano pelo qual deverá ser feita a extração das
lotcl'ias será o transcrito em seguida, adolado pelo alu-
dido regulamento, enquanto não fôr modificado pelo po-
uel' eOll1petente,

Feita esta modificação, podel"á o contmtante obsel'-
vil-la nas extrações que houver de fazer, .in.dependente
de aulorização dêste Govêrno, mas com pr~vIas, declam-
\'Õl~S nos jOl'llais mais importantes da Capllal r edel'al c
dêsle Estado. .

2," Além da fiança já prc.'itadade que trat~ a clausu-
la 7,' daquêle contraIo, modificado pelo refendo ~espa-
('!to de 2li de abril de 188U, o conlratante completara COl!l
fiança idónea ou depósito no Tesouro Nacional o eqUl-
v:dcnle de 50 °1° de cada série de uma loteria, conforme
() plano, afim de que êste Estado possa responder p.el?
efetivo pagamento dos prémios sorteados e pela re.stllu-
c;iio rios preços dos bilhetes vendidos, quando se na.o le-
var a efeito o sorteio, na fórma do art. 4.° do precllado
rcgulamento, parágrafo ú~ico, .Ietm C" •

Este rleposito que sem feito por melO d.e cauçao d,e
litulo da divida pública, será levantado depOIS de extrai-
ria úllima loteria, e reforçado á medida .que fôr sendo
desfalcado ou reformado o plano da loter~a",

:{,O As loterias serão' extrai das na Capital 1.ederal
soh a presidência do fiscal üas loterias, de que tl"ata o
mcncionado regulamento. ,

4," Além dos documentos a que se referem, as c!au-
sulas li,', 8,' e 9: do mesmo contrato, apresentara n~als o
contratante ao referido fiscal das lotenas o conhecunen-
lo de depósito de vint<: contos de réis, ~e que, trat~ a.c~I~-
(lição 2" desta j)ortal'la, sem o que ~lao tera lugdr ,\ ex-
tração da loteria, nem a venda dos bJlhetes. ,

5." A importância dos premios não re.clama(}os ate
seis ll1esesdepois da extração de cada lotena, sera reco-
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DECRETO N. 116:- DE 21 IlE JUNHO DE 1890

300$000
200$000

40:000$000
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do Govêrno, em Ouro-Preto, 20 de junho dc
:

2 ditas para 2." premio a 150$
2 ditas para o 3.° premio, a 100$

;)000 bilheles, divididos em déci-
mos, a 8$. , ,

Palácio do Govêrno, em Ouro Prelo, 20 de junho
c 18!JO,

Eleva a <llst •.il0 de paz o policial denominado - S. Sebastião da
Ba •.•.a, municlpio <le Sanla-iLuzia <lo Cal'Ungola

j '. B. -- Dando-se o caso de sairclIl dous dos maio-
res prcmios cm nUllleros com o mesmo final, .passarão
os prcmios sujeitos ú lerminação do scgundo pam o nu-
mcro imediatamente superior.

o di", Govcrnador do Eslado de "linas-Gerais .

:-\0 cxel"cicio da atribuicão confcrida pelo ~ 1." do
art. 2."do decreto n. 7, de 20 de novembro de 1889;

Tendo em visla a represenlação do cOllselho de in-
tcndência do municipio de Sanla Luzia do Corangola
lll'sle Estado, e o parecer da repartição de eslatística, de
:10do correntc, sol> n. 100, decrcla:

Ar\. 1.0 O distrito policial eriado pela portal'Ía de 13
de maio de 1886 e conslituido com as povoações denomi-
Jladfls - S. Sebaslião da Barra e S. ,João do Rio Prelo,
pcrtcncente aO município de Santa Luzia do Carangola,
fira elcvado a calegoria de distrilo dc paz, lendo paI'
denominação e séde a povoação de S. Sebastião da
Barra.

Parágrafo único. As suas divisas scrão as mcsmas
do distrilo policial cslabelecidas na cilada portaria dc
13 de maio de 1886.

Ar\. 2." Revogam-se as disposições em conlrário.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais, em
Ouro-Prelo, 21 de junho de 1890.

Jo,'\o P(Nl(Ell\O PA SILVI\

- 1M -

PLANO

.loÃo PINHEIHO DA SILVA

lhida ao tesouro nacion' I 'd' ,Eslado.' • .1 ,a Isposlção do Govêrno dêsl

6," a séde da lesoural'i d' . ,

~~~~)l~:!; 11~O~~:1131~~1~1\~i~I:~1~~~C(I~~,~,~::~r~~l~a~f;~1dn~~t~~N~:~_
7" I), .' s e p.I •.••lIllenlo de prCHllOs.
, lo\"da pclo conll"I!'Inl .. ..

fazer extl'aíl' lo{hs 'IS )'11' •• e a YllpossIl)llidade de
precitado conlr~to • {'lel'l 6te'Is das .lolerIas concedidas pelo
. j' " (e maIO de 1888 S'" -'ICIIH Ido, panl ler hlHaI" I ' , ' . cr.1 cs e re'-

positadas na fórma da C~{llI~~il,~lt~~~:~~~f~as quantias de-8" -, ' •.•.• .1 o pl"esenle ato
,_ .' ••1.S agcnCIas de quc sc trata a alter' 7" , , . '
I ao Isentas dc qualquer im )0 _ _ .Içao sexl" fica.
vendam os bilhetes sem ú"lo sl~o d~stet,l",sltad"o, des(!e que
soural'Ía. •.• 01' con .1 (a I CSpcctl va te-

9.' O conli"alanle fica lamb',. ,.
todas as dcmais disposiçõ;s (lO p cm'l ~UJeIIO a cumprir
de oulros que fôrelll c'x 'd: I . re~l,a? regulamento c
cxtl'aç7"IO d I t' . pc 11 os, apllcavels ao serviço de. •• e o erIas. .

_ Hegisll"e-se o presentc úto no Jivro de conlr'
~~~:~en~o dln~S~I;~ro c3~~~Il:~~ ~ontralan!e das 10teri;~~0~I'lI~
ora impostas, •• ç. o de aceItar as modificaçiies

Palácio do Govêrno, CIII O I)1890. UI'O rclo, 20 dc junho

, 1 pl'cmio de,
1 " de

10:000$000
1 " dc

2:000$000
1 dc

1:000$000
il de 200$ .. 500$000
8 " de 100$. fiOO$OOO

50 " dc 20$000
800$000

pal'3 os 2
algarismos finais do
2," prcmio. 1:000$000

500 de 10$ pam o alga
rismo fi nal do 1.0
premio, 5:000$000500 de 10$ para o final
do 2." premio 5:000$000

I 2 apro?dmações para o 1."pre-
./

IUlO, a 300$, , . . . . • . 600$000
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em Ouro-Preto, 2G de junho ue
I ! _ •
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DECHETO N. 120 - llE 26 llE ,I UNHO DE ISDO

aria da mesma inspetoria, Fl'ancisco de Pauln Lopes
conforme rcquer~lI,

do Govêrno, cm Ouro-Preto, 26 fIe junho de

,10,\0 PINHEIl\O nA Sll.YA

DECRETO N, 121 - DE 26 lIE ,JUNHO DE 1890
.. nlan'ado pafa ronelusúo p4:1rn COll-Pr()l.,.og,~por 18 l1le.ses O lblr.azfo't rias' do estabelecimento balnearioclusao das obrns e en ri o

dI' Caxfimbú e Contendas

O I Governador do Estado de Minas-Gerai~, atcn-
I. I ~I~' (IUe lhe requercu o conselheiro. Fr,ancIsco rI.e
(cnro. . I "1''''0 (!Ireltos e Ohl'l-Paula :'Ilairink, ccssionárlo (O Pl'lVI ~,..I 'I 1883 "lI'a a
'I õCS do contráto, de 12 de fevcrelro (e " I.• C'
f;l~da'ção de estabelecimcnto balneário nas ag

1
u
S
as (!e. a-

d 'ol\'e I)rol'l'o"ar por meses ox:lmbú e Conten us, res, _ <> b I 1888
/lrazo marcado na portarIa de \) de selem 1'0 (e ,

"'I" ('scl'ila de v('nd" do privi!l'llin ronredido á EIll,""(,SlI das
..' '\!luas de Caxambú c Contendas

O dI'. Govcl'nadol' do Estado lle Minas-Gcntis. C01~-
r'lllfloque a em preza dos estaheleci,mcntos Iw1tll':l-;lc Caxamhu' ha muito ac'!Ja-se orgalllzud:!,. t~n,(\<:J,,le:

ndo :l efeito os melhoramentos, que se ,Pr<:Jpoz I e,1 I,Z,lI,
I ('01110 (~ l1111aeml)l'eza já consll.!llllla, e POI queSl'llIO. ' , 'I" , • '01

() Sl' trata de simples tl':1J1sf,:rêneia d~, PI'I~'.I,eg~,!: ,I~s 1-
. nos Icrmos da infol'lllaçao rl:~ DI! e~oI 1.1 leI n'('~i~
bl"IS Púhlicus aprovar a conccssao cOI!stantedn ,c~1 .
"'11' <Ic' », de lTI":O 11 findo, feIta :10 conse lei-\)"\ I1U) Ica r." . , ,
'FI::lncisc~ dc Pau.!a;\1ai ri nk, para tod?s ,os t~U~i",val~~

I pns que rio rcspccth'o co~trat() d~,~~. {,~, )"\CIC.IO (e
S8:i, rCl'Úiam diretamente sobre .0 CI.ssIOn.lI.10

0
':, " •

F:leam-se as devi <las comu n lI;açoes e J e"lst II,l.~se o
. I", 'ltO no lh'l'o de contraio, bem como ~ ( It,1 cs-

)n'scn e • l' f 't o dcvIClo pn"a-rillll"I' devcndo outrosim ser sa lS elO, -' d'
menl(; ;\ que está sujeito o presente ato de aprovnçao a-
~111l'latransferência,

Palácio do Govêrno,
18DO.

DECRETO N, 118 - DE 25 DE .JUNHO DE 1890

JOÃo PINHEIRO DA SILVA

JOJ\O PINHEIRO DA SILVA

o dI'. Govemador do 'Estado de Minas-Gerais, tcnd
em vista a proposta de 6 do corrente mês, do conscllJ
de intendência municipal de Mariana, e, usando das :lll'i.
huições' que lhe conferem os decretos ns, 50 A,e1e 7 ri
dezembro de 1889 e 218, de 25 de fevereiro do COI'l'cnlc,
resolve aprovar o seguinte aditamcnto ás respcctiva
postUl'as, :

Artigo único, O fiscal pCl'cebcrá das PaI'tcs, como
cmolumcntos, a quantia dc 2$000, de cada aforamcnto
que medir e lavrar o competente auto: rcvogadas as dis.
posições em contrário.

Palácio, em Ouro-Preto, 25 dc junho de 1890,

Aprova o aditnmento ús posluras municip<lis de :llllrinna

Iguala os vencimentos dos chefes de secções, prlmeiros e segundo.
oficiais d41 secretaria da' inspetoria geral da instrução pública
8(}S ,Ios empregados de iguais categorias da diretoria da fazcn.
da do Estndo,

DECRETO N. 117 - DE 25 DE JUNHO DE 1890
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DECHETO N. 119 - DE 26 DE JUNHO DE 18!J0

O dI'. IGovcmador do Estado dc Minas-Gcrais, rcsol.
vc determinai' que os chcfes de secções, primcil'os ofi-
ciais c segundos ditos da secretaria da inspcctol'ia gcral
da instmção pública, a partir de 1.0 de julho proximo fu-
turo, tenham os mcsmos vencimentos que atualmentc
pel'cebem os empregados de iguais categorias da dirc-
toria de fazenda do Estado, na fórma do regulamento n.
107.

Palácio do Govêmo, em Ouro-Preto, 25 de junho de
1890,

E1e,'a a ilJ2$ alluais os vencimentos do continuo da secretaria da
inspet(}ria geral da instrução pública

O dI', GovemadOl' do Estado de ~linas-Gerais, á vis-
ta da informação da inspetoria geral, resolve elevar, de
(j60$ anuais, a 792$, os vencimentos do continuo de se-
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DECHETO N. 123 - DE 27 DE JUNHO DE 1890
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Creu UIIl distrito de puz na povoação <lo Recreio, Illuuidpio <Ia
LeoJloldl.na

O dI'. Governador do Eslado de Minas-Gemis, usan-
do da atrihuição conferida pelo ~ 1." ar!. 2.° do de~. n.
7 de 20 de novemhro de 1889, e tomando em conSidera-
ção a representação que em dala _de 22 do c~rrente l~e
dirioriram os hahitantes da povoaçao do RecreIO, estaçao
(Ia ~strada de ferro Leopoldina, por intermédio ~Io con-
selho de inlendência elo lllunicíplO de Leopoldma, ue-
creta:

Art. 1.0 Fica creado Ulll distri lo de paz na povoação
do Recreio, pel'tencenle ao município de LeOIJoldina e
comarca do mesmo nome. .

Parágrafo. ún ieo, q seu te.rl'it(J1:i~ fica de':;llle/,nhrado
do da freguezIa de N. S. da Con.ce~ç.1O da l3oa-\ Ista~ da
qual fazia parte, depois d.e deSC!'llll.1l1adas as !,e;~p.ectlvas
divisas pelo conselho de mlendencIa do mUl1lClplO e de
aprovadas estas pelo Govêrno. , .

Art. 2.° Hevogam-se as disposições elll contml"lO,

Palácio do Govêmo do ' Eslado de Minas-Gerais, em
Ouro-Preto, 27 de junho de 1890.

JOÃo PlN HEIRO DA SILVA

7 de 20 de novembro de 1889, e tendo em vista a pro-
p~JSla da repartição de estalislica, de 26 do corrente mês,
soh n, 111, decreta:

Art. 1.0 Fica creado um distrito de paz no povoado
denominado - Rio-Dôce, municipio de Mariana, e co-
marca do mesmo nomc.

Parágrafo ún ico. As suas (livisas com a freguezia
da Sau'de, do mesmo mun icipio, serão: pela harra ?o
rio - Sem Peixe - seguindo-se toda vertente do RIO-
Dôce alé a fazenda do Funil, apanhando a SeITa dos
:\lacacos, alé um córrego denominado - Batalha - três
(juilómelros ahaixo da fazenda do T3ueno. . _ .

Com a freguezia da Barra ,Longa, segl/lrao o dIto
eúrre"o da hatalha até a sua fóz, no rio do Carmo, pela
marg~m esquerda (lêsle, alé (? seu. encontr.o COI~Io Pinll~-
"a onde tomam o nome de HIO-Doce, servllHlo este de dl-" , . .. I ~)visa pela sua mragem esquerda com o munlCllHO ( a ~ on-
te-. 'ova, alé a harra do !Rio do 'Peixe.

Art. 2,° Rcvogam-se as disposições em conlrário.
Palácio do Govêrno de 'Minas-Gerais, 27 de junho de

1890.

DECHETO N. 122 A - DE 27 DE .JUNHO DE 1890

DECHETO N. 122 - DE 27 DE .IUNHO DE 18!l0

Pagou de direitos 2 °1° sôbre o
a quanlia de 1 :861$271, conforme
lJ1em 47 desla dala.

Secrelaria do Govêl'llo, em Ouro-Prelo, 27 de junl
de 1890.
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.ToÃo PINHEIRO DA SILVA

para a conclusão das obras e benfeitorias,
na referida portaI'ia.

Pagos os direitos a que está sujeito a presente )
rogação, registre-se no 'livro de contraIas, fazendo a,
Illunicações precisas.

'Palácio do Govêl'llo, em Oum-Prelo, 26 de junho
1890.

A. QueiJ'o!/{/

O dI'. Governador do Eslado de Minas-Gerais usan.
(10 da atribuição conferida pelo ~ 1.0 art. 2,° do d'ee, 1).

Eleva ú categoria de distrito de pa7 o policial den(}mina<!o - S.
Geraldo - do mnnicipio do Hio-Branco

O dI'. Govemador do Esta(lo de 'l\linas-Gel'ais, USUI)-

do da atrihuição conferida pelo ~ 1.0 art. 2,° do d('('J" I
n.7, de 20 de novemhro de 188!l, e tendo em visla a pr .
posla da repal'lição de estalislica desla dala, soh nUll1 I
101, decreta:

~r~. 1.0 Fic~~ elevado á calegoria de disll'ito de I'
o polICIai denonllnado - S. Genlldo, IlIunicipio de !li .
Branco, comarca de Uhú.

Parúgrafo único. As suas divisas scrão as mesll1Q
conslanles da porlaria de 1 (j de selemhro de 187.1 p'l
qual foi cl'cado o dislrilo policial. '

Ar!. 2,° Revogam-se as disposições em conll":Írio,
l'alúcio do Govêrno do Estado de i\linas,Gerais,

Oum-Prelo, 27 de junho de 18!l0.
.JO.\O PINHEIRO DA SILVA

Crêa o distrito .de ,paz denominado - Hio-Dôee, no municlpio d
~[larJana, e estabelece cs respectivas divisas
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DECRETO N, 124 - DE 28 DE JUNHO DE 1890

Aposenta o ('ont~nuo da seCl'etaria do Govêrno, CamiJjo <.Ie Lelis
Perell'lt com li ol'lleuauo anu(\1 de .180$OO~

O doutor Governado/' do Estado, tendo em vista a
/'epresentação do s/', dI', Secretario, da qual consta achar
-se impossibilitado, por grave incomodo de saúde de
eontinuar no exereício do cmprego de continuo da' se-
cretaria dêste Govêrno o cidad1io Camillo de LeUis Pe-
rcira, e considel'ando os bons serviços prestados Jlor
esse funcionúrio que muito se I'ecomendou pelo seu zêlo
e assiduidade, resolve aposentú-!o com o ordenado de
quatrocentos e oitenta mil /'éis; e nomêia para pr'eencher
o logar, que por esse motivo fica vago, (] sCl'vente da
mesma sercrelaria, ,Francisco Gonçal\'es da Costa Lcal,

Palúcio do Govêrno, 28 de junho de 18!lO,

,JoÃo P/NIIEIJIO DA SILVA

DECHETO N, 125 - DE 2!lDE .1 UNHO DE Ill!JO

.\prova o lIuilall1enlo ús postnras Illunicipais do ,\uaeté

O doutor Governado/' do Estado de l'Ilinas-Gerais,
tendo em visla a proposlada Intendência Municipal do
Abaeté, de 21 de abril do corrcnte c usando das atr'ibui-
ções quc lhe conferem os decretos ns, 50 A, de 7 de de-
zembro dc 188!l e 218, de 25 de fevereiro do corrcnte, rc-
sol\'e apl'O\'aJ' o seguinte aditamento ÚS respcctivas pos-
turas:

Ar!. L" Fica elevado a 20$ o imposlo consl:1nte do
~ 10 da /'eso!uç1io n, 1,46.1 de 31 de dezembl'O de 1867,
lanlo para os negociantes da cidade como os de róra,

Art, 2,0 Os fabricantes de rapadura ou assucar, que
não pagarem o imposto de aguardente, pagarão, lendo o
engenho movido por agua, o imposto de 10$ e por ani-
mais, 5$000,

Art. :~,oPaJ'a ler sôltos nas ruas, cães de caça, paga-
rão os donos o imposto de 2$ em relação ú cada um,
dêsde que sejam mansos,

Ar!. 4." Hevogam-se as disposições em conlrário,

Palácio, em Ouro-Preto, 28 de junho de 1890,

JoÃo PINIIEll\O DA SILVA
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DECRETO N, 126 - DE 30 DE ,TUNIIO DE 1890

Aprova O artigo aditivo ás postnr.as lIlnlllelip"ls da cllpital

O doutor Governador do 'Eslado de Minas-Gerais,
lcndu em vista a proposta do conselho de Intendência'
11Inil'ipal da Capital, e usando das atribuições que lhe
'Ollfercm os decrelos ns, 50 A, de 7 de dezembro de
SIl!I, e 218, de 25 de fevereiro último, resolve aprovar o
eguinle arligo aditivo ás respectivas posturas:

Arti"o Ílnico. E' autorizada a Intendência l\lunici-
p'll de O~II'o-Preto a cobrar o imposlo anual de 200$ dos
b;lll(,US, caixas filiais, agências, cscritórios comerciais
I' ('aixas económicas particulares, que derem saques des-
ta cidade para qualquer ponto dêste Eslado ou fóra dele
revogadas as disposiç<ies em conlrÍlrio,

Palúcio do Govêrno, em Ouro-'Prclo, 30 de junho de
1890,

,JoÃo PINTlEll\O DA SILVA

DEOHETO N, 127 - DE 2 DE ,JULHO DE 1890

d C I I s o codigo ue posturas'Iandll adotar 110 lIIunicipio <\,' Poços e a ( 11 , .
. de Caldlls

O doulor Governador do E~la(io d~ ,,':\~inas-Genlis~
I das atribuições que lhe sao conrerlli.ls pclos de

lISaltJ(o 5'0 \ de 7 'de dezembro de 18X!l e 218, de 25crc os ns -,. ,
de re~ereiro dO' corrente ~no, e sobre PI'opo:la ,d,o cons~-
lho de Intendencia ,MuniCIpal de Poços de Clldas resot\e
'\provar o seguintc: . , ,
• Arti"o unico, ,Ficam em inteiro v/gOl' no IiIUI1lCIP!O
c1e Poço; de Caldas as posluras conslanles da resolllçao

,) 092 i 1<) de setembro de 1882 e tabela - T -
n, ')", <e lu'ça-o n 3 ')86 ele outubro de 1884, menosanexa 'I reso ,,- _
Qua;lto' ao ~'encimentos dos empregados, que serao os se-

guintes: , ')50$000'
Ordenado ao secrclar,lO, -:' r,'. .
(J)ilo ao porteiro camll1he/ro, 1.)0$000,
iDito ao .riscaI, 150$000, , i
'Porcentagem ao procurador, ,oilo por cento" :fl.lcm.1 ~

. , por cento da venda de lenenos para ,edl /caçues
cinco , ,- nlral'lona vila: revogadas as dlSposlçoes em co • ,

Palacio do Governo, em Ouro Preto, 2 de julho de
1890,

JOÃo PINllElHO llA SILVA,



- 188 -

Dr~RBTO N. 128 - DE 2 DE JULHO DE 1890

Apro\'n o conlralo celehrado pelo Conselho de Inlendencia da Capital
em 12 de clezemhrode 188U eom o dr. Agostinho ~la,iJ11o :\0
gucira PPllido e o 1cncntc-coronel .José Bento Soares pura nbc.r~
1ura de unIU rua

o doutor Governador do Estado de :'Ilinas-Gerais,
atendendo ao que lhe requel'eu o dI'. Agostinho Penido,
e de acon!o com a proposta do Conselho de Illtelldencia
:\Iunicipal da capital, resolve aprovar o c{)ntrato pelo
lJ1esmocidadão celebrado com a extin ta camara, nos se-
guintes termos:

Con/ra/o celebrado en/re a Call1ara Municipal de
l're1o c os ciduclc1us coronel José !Jen/o Soares c dI'.
A!/oslill/w Maxilllo No!/ueira Penido, para aberll/ra
de III1W rua nesta cidade, cumo adian/e se segl/e:

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de 188!l,
eompareceram na secretaria da Camara :'Ilun icipal o dI'.
Agostinho :\Iaximo ;\ogueira Penido e {) tenente-coronel
José Bento Soares, pal'a o fim de contratarem a abertura
de uma rua que, partindo da antiga rua das Flores, diri-
ja-se ús proximidades da matl'iz de Ouro Preto, e achan.
do-se presente o cidadão üarão do Saramenta, presiden-
te da Camam comigo secretario abaixo assinado em pre-
~ença de duas testemunhas tambem abaixll assinadas, o
mesmo presidente, de acôl'üo com ás partes contratantes
e ten do em vista a resolução da mencionada Camara em
sessão onlinaria de l:l de novembro do COlTente ano,
rnandouque fosse lavrado o contrato seguinte:

1." Obrigam-se OS contl'atantes a fazer as despesas
necessarias com a abertnra (\a nova rua, não recebendo
1'111caso algum subvenção, garan tia ou fiança de juros
ou qualquer auxilio por parte da Camara :\/unieipal.

2." Preparada a nova ma e depois de canalizadas
todas as aguas, quer pluviais quer não, ficarão perten-
cendo aos contratan'tes todos os tenenos compreendi-
dos no lugar e mais ohtidos "ex-Yi" do direit{) de desa-
pl'Opl'iação por 'utilidade publica, e ainda os que forelll
cedidos gratuitamen te nas proximida(tes da nova ma.

a." Todos os telTenos serão utilizados para edifica-
ção de bons predios, solidos, para o comercio, moradia
ou oU!I'O qualquer mistér, tendo sempre em vista o bem
publico.

4." Todas as obras serão executadas de maneira
que não possam de modo algum prejudicar á sauue pu-
blica.
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5." Os contratantes poderão t.ransreri~. :~, te~ceir~s~
oles de terrenos luma vez que sejam obsel ~,I~las tod,~
, clausulas do j>resente contrato e com prevIa autort-
aç[1Oda camara. . . . •....

fi." Ficarão salvos todos os dll'eltos de tI'l 1'1'11os,
pccrca da referida empresa.

7 " S' findo um ano, da data do presente c~n'tr:~to,
. I. _ t' 'e "ollleç'ldo 'IS obras fIcara os cmpresartos uao Ivel m ~ , .' ,

IJIcsmo considerado de nenh:IJ1I .ofello. " . .
8." Todas as obras devemo fIcar conclUld,ls no ,prazo

i.JnproITo"avel de tres anos. I
!l .. SOi o serviço não cOITesponuer ~It? que se ac la

llstipuiado na c1:nlsula quarta, ficarú sUjeita a em preza
á lIlulta de 100$000 a 200$000, conforme resolver a ca-
Illara a este respeito. .

10. O presente contrato é int~'ansfer,:v~,l.. . _
F p'lra constar mandou o barao do SaI ,1Inenha, 1)1e

ídel~te da' Camara :'Ilunicipal que se lavrasse o presente
. d I' I ••.• --in'ldo I)Qr ele pre-contrato que, depOIS e H.O, \.11 ,ISS.' . , '.

sir!ente, pelas partes, testelIlunhas, .c~mlgo .Iacll1.tho) ~.IaS
Coclho, secretal"io da Camara :\Iulllclpal de OUl o I I elo,
l]uc o escrevi e conferi.

!Jllriio do Saramenlw. - A!Joslinlw M(I;rimu NO!Juci-
l'cnido. - José !Jento Soares.

Tesmunhas:
Manoel Si/vi/lO. - Amaro Francisco de Moura.

'Palado do Governo, em Ouro I'reto, 2 de julho de
1890.

JoÃO PINHEIRO DA SILV,\.

DI'CRI"TO"" 129 - DE 2 DE .J ULHO DE 18!l0, ~~ ~ ," .
Ele,'u á c""'!loria de di.slrilo ~e paz, o pOE!icj'~ tenc~~~~~íl~~~~;~~

de - silo na l'sta~ao de Congou lU~) • e .
Illnnicípio du Capital.

,O doutor Governador do Estado de ?llinas~Geruis,
f ~ 1 " '11.t ,) ••usando (\o: atribuição que lhe con 1'1'1' O. .,' .-ti

do' decreto n. 7de 20 de 110I'I~mbro de ~88.!l, e ten o
em vista a prop~sta da reparliçãü de estatlstlca da,tada,
de 1." do COITente més, sob n. 102, decreta: . .

\rt 1." Fica elevado á categoria de .'.!Jstrtto (ie
l'IZ ~ p'olicial denominado - Soledade - SitO na est~.
I ~ . ,de Con"onhas na Estrada de Ferro Centl'a! do BraSil,
~~~tcncentt ao município e comarca da CapItal.
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PUI'agrafo unico, As suas divisas serão as mesma
estabelecidas na porlaria de 22 de março de 188ü (lU

creou o distrito policial.
Ar!. 2.' Re\'ogum-se as disposiçõcs em contrario.

O ' Pu};acio ~Io Go.verno do Estado de ~linas-Gel'ais em
UIO reto, 2 dc Julho de 1890, ,

.JoÃo PINIlEllIO DA SILVA,

DECHETO X, 130 - DE 2 DE J ULllO DE 1890

Crêu uma cOlllissüo {!e se~e ,n~emhl"os Jlul'a elu!>l}l"ul" o Jll'ojrlQ
Const,ltllçao deste Estudo

O doutor Governador do Estado de Minas-Gerais:
'~ons!del':lndo que, publicada u constituiç:1o da He-

publIca }.ederal, cumpre a cada um dos Estados cONilar
da que lhe deve ~el'\'Ir, o que se pode fazer na alualida.
de, sendo conhecIda a ,p;-imeira'

Çon.siderar~do 'que o tmlJalhb da pl'oxima constituin-
te mmeu'u mUlto se facilitará si POI' base de suas deU
berações fÔI: dado um projcto de conslltu içiío' m~l(Jur'l:
mente re~lclIdo e cstudado; ,
., .;-'Col1sJ(~~ran.do (jue. as d,emais rcfol"lnas de n'organi-
zaç.to ?O Lslado de j\(lIlas-(,cl'Uis depenc!em por SII:l vez
do dclIneamcnlo ela con,~litlliç:1o dessc mesmo Estado.

Hesolve:

" 1 . o ,CI:e:;r uma comi~sã(! de sete membros plll'a da.
bo! ,11' o p.IOJCto da conslltulÇ:1o do Estado de ~/inas-Ge-
r:lls que lIlsta!m'á os seus lrahalhos no dh ')0 do' COI'
rente; , - -

.. .2. o , Est~ comissão tl'abu!~Jará nesla - capit:;1 c tcrú
C,I~,I mcmlH o 1.IIHconto d.e r~~~s para o primcil'o eslaLe ..
lecImel1to e CJulllhentos mIl I'CIS mensais cnquanlo dUI"lI'
o lrabalho, .

P, !Pala cio .do Govcmo elo Eslaclo de :\linas-Gerais Ouro
. I cio, 2 dc Julho de 1890. '

.ToXo PINHEIRO DA SILVA.

.0 doulor .Go~'eEnador do Eslado de l\linas.:Gcr'ais,
usaldlo da atnhlllçaoconfel'ida pelo ~ 1 o 'Irt ') o I
d~cI'eto n. 7, de 20 de novcmbro de 188'9, ~ lcnd~ ~l~
.I~ta a proposta d!, repartição de cstatislica datada de
I. do corrente mes, sob n. 116, dccreta:
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Ar!. I, o Os anligos distrilos policiais denominados
Sanlo Anlonio do Hio das ~Iorles e S, Gonçalo do

illrumadll, pel'lencentes aO J1Iunicipio de S. João del-Hei,
comarca do Hio das i\/ortes e que em virlude da lei mi-
neira n, 2.281, de 10 de julho de 1876constiluiam fl

frcgucsia de Sanlo Anlonio do Hio das Morles, ficam
. rparadalllenle, clevados á calegoria dc dislritos (te
paz,

Paragrafo unico, ,As divisas dos novos dish'itos se-
rão discrilllinadas pelo conselho dc inteligencia do mu-
nit'ipio de S, ,João dcl ...Hei, e submetidas á aprovação do
Gcvel'l1o.

Arl. 2, o Hcvogam.se as disposiçiics em conlrario.

~Jalacio tio Governo, em Ouro Prelo, 3 de julho de
1890,

JO\O PINHEIRO DA SILVA.

DECHETO N. 132 - DE a IJE JULHO DE /890

Cr~H a C0111nrCatio Pnl'uiba

o doutor Governador do Estado de :\/inas-Gerais,
usando da alribui~ão conferida pelo ~ 1. o, arl. 2, o do
decrclo n, 7, de 20 de novcmbro de 188!), decl'cla:

Ar!. I. o Fica ercada nesle Eslado a comarca do
Paraíha, composta do lermo de S, .José de Além Parai-
ba, desmembrado da comarca do ,:\Iar de Espanha.

Ar!. 2.0 .Hevogum-sc as disposições em conlrario.

'Palacio do GOVCI'I10, cm Ouro Prelo, a de julho dc
IlHlO.

JoÃo 1'INIIEIIIO DA SILVA.

DECHETO X. 13:{ - DE 4 DE ,IULHO DE 1890

Aprova os ~ltlitnnlentos ús posturas nlllnil'ipais ue Bocaiu\'u

O doutor Govcl'l1ador do Eslado dc ~Iinas-Gerais,
sobre proposta do conselho de inlendencia municipal
de Rocaiuva, c usando das alrihuições que lhe são con-
feridas pelos .decI"elos ns. 50 - A, -- de 7 de dezem-
hro de 188!) e 218, dc 25 de feverciro do corrcnte ano,
I'csolve aprovar os seguintes adilamentos c alterações ás
respectivas I)Osturas:
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:~rt, 1, o A inlendencia municipal de llocaiu\'~, '
num a a re"er-se pehs po I " canil-
€Iaros, con~ as' segUi;ltes a~I~::'::;õe~nUIJ,icd'i)l>ais de Montcs

~ 1, o O '\I't 1") I" ,.. e ,I, I amenlos:_ ',~ (,IS postUI'aS 'que dIz' "E' , ,
a creaçao de porcos ;soltos fór d" ," _ '"perlllllJ(!a
don~esmo artigo que diz:" a ,IS,!)?~oaçocs _"C o,S 1.0
tancla menol' de elc etc"O pue flzel p!anlaçoes a dis-
guinle: ", , Icam substlluidos lJclo sc-

E' proihida a crc'lç'i I
voaçôes, cnll'e vi~inho~ disl(' c '~~)I;C~SS(~llos ~ÓI'a das po-
menos, um dos ou Iras ' ItncI,H o,s dOIS qllJlometros ou
á indenizaç:io no C'I~O' :,Il,u. ,I, de 4$000 e ncnhum direito
visinhos, salvo o C;ISO dC S~I ~I~:,morlos os porcos pelos

~ ') o C I' o 'p,1I aol afo quc Se se"ue
::l -, ,on Inua cm vl"or oS').. I .." '

120 das posluras que diz' 0,,1'" • , -; , (O referIdo arl,
nhos conven" " I ~ pel,uutldo cntre os vizi.

'~, o clonarem, elc" elc,", ' ,
::l ,I. A lendench 'IITCC' I' " ,que ficam creados: " a( ,\I a os scguJl1les imposlos

1, o O de 500 réis sohrc ti I
se vendeI' no munieipio, ca a JalTil de cachaça quc

, 2, O de 200 I'éis sobre cada quinze '
(uma alToha) de salitre que '. I' quI!ogl'amns
dele se exporlar, se \en( CI no mUnJl:lplO ou

S 4, o São cre'Hlns 'IS 'IpOl'los' (lo G " ' , ", 'I' seguln es laxas de peda"io nos. , .U,IICllJ,SO Jre o ri I ,.,
J\f,endanha e do Ezeq~Jiel sobre o (,C? m~sm,o !lOme. do
J~a, Terra J3ranca e Anl~ni R 10 ,110 :'eq,lulal; ,do .Jal(~.
hnhonha: o o leI lo ~obl e o 1'10 .Jequl-

1,o De cada viajanle n'io sendo I '
ou condulor de C'lr"'IS eu; ,: '" I roPC\l'O, locador',
réis, condutor de' c'?';':"IS el~;e.~cl~!(! !eSdla pl'ofissão, 1liO
1liO I'éis, ' o" e el CICIO esta pl'Ofissfio,

2,0 De eada cnt'''a ha"'I" I
que um anima' pos;a' cO'I~(i~~:,n,1O~l ,c.e q~Ialquel' volullle
nas malas e pequenos invol ',I~" ex1ceJllu'lI1do'se pe,que-
gramas, 100 réis, . UCIOS c e peso de lG quilo-

a, o ,De cada animal cavala!' ,
de cada vaoum (j0 I'éis' seI ' " ou mU,lr, S~III carga, e
cal'''as 1)~~S . ' ',. 1(10 Isenlos os allJ'mais CUJ"lS
, o" u" a! em na lnesma ocasi - I' " ,numero antecedente,' ,ao, lIIe( Janle a laxa do

S 5." A inlendencia lralaI': I f 'barcas a'o' " " " ,I (e :lzel' a aqUlsiçfio das
de P~S's'I!'eJI,ol'Osse C,1Il0,IS JI1(!Ispensavels pal'a o Inlllsl)Orle

u, • , o C'lr"as e ' ,
cessaria cOIII~(iicl~d"c' e s~:::'~:~~s~. e que ofereçam a ne-

Ar1. 2," Revo"am se 'I' I' ,-o' '. ,s (lSpOSlçoes elll con trario.

Palacio, em Ouro Prelo, 4 de julho de 1890,

Jo,\.o PINHEIRO DA SILVA.

DECRETO N. 134 - DE 4 DE .TULHODE 1890

1"'0\'11 "s alterações ás posturas municipais do Sacramento

o tloutor Qovernador do Estado de Minas-Gerais, sô-
proposta do conselho de intendencia municipal do

IH'rnmento, de (j de fevereiro do corrente ano, e usando
s alribuições que lhe conferem os decretos ns. 50-A,
, 7 (le uezombro de 1899, e 218, de 25 de fevereiro do
rrcnle, resolve aprovar as seguintes alterações ás res-

~ 'li "as posturas:
Arl, 1, o Fica modificada a labéla de impostos do

rI. :14a, da resoluçãon, a, (j87, de 1." de setembro de
1881\, peln seguinte fórma:

S 1. o Para abrir ou para continuar a ter aberto es-
abelecimento comercial, em que se vendam fazendas, ar-

marinhos, e mais generos de fóra e da ter,ra, quarenta
[ui! réis (40$000),

S 2, o Para negociar sómente elll armarinhos, ferra-
I 'I1S, perfumarias e tintas, quinze mil réis '(15$000); sen-
tI,()sepal'3damente ,para um só destes generos, dez mil réis
(10$UOO) ,

li :'1." .Para vender sómente roupa feita, chapéus e
nlçaclos, quinze mil réis (15$000); sendo separadamen-

I' pam um só destes generos, dez mil réis (10$000),
~ 4, o Para negociar só em couros e arreios, dez mil

reis (t0$000).
S 5." Para negociar só em louça, porcelana e cris-

tais, dez mB réis (10$000).
S li, o Para negociar só em gene,ros do pais, exclu-

sivc aguardente, dez mil réis (10$000) e inclusive aguar-
lenle trinta mil réis (:i0$000).

~ 7, o Para negociar sómente em aguardente, vinte
mil réis (20$000). .

li 8," Para vender molhados es'trangeiros e ~o país,
exdusive aguardente, vinte mil réis (20$000) e inclusive
aguardente, C]uarenta mi.l réis (40$000),

~ !l," Para ter farmácia, cinco mil réis (5$000).
S 10, Para talho ou açougue de gado vaCUIll, suino

Oll qualquer outro, vinte mil réis (20$000),
S 11. Para ter hotel dentro da cidade, vinte mil

r('is (20$000) nas povoações ou estradas, dez mil réis
(t0$000) ,

S 12, Para ter casa de p,asto dentro ~a cidade, dez
mil réis (10$000), e nas povoações ou estradas, cinco
mil réis (5$000),s la, Para ter fabrica de fogos ou de polvora, dez
mil ,réis (10$000).

D, G. 1'.-13 1889
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S 14. j)ara tcr carro ou veiculo que se empregue
tondução dc cargas ou sal, de cada um, cinco mil
'(5$000) .

~ 1:). Para exercer a profissão de dentista, sendo
micHiado, dez mH I'éis (10$000) e não sendo domicill
do, trinta mil réis (30$000).

~ 16. Para ter estabelecimento de generos á con
gnação,trinta mil réis (30$000).

~ 17. Para cada catacumba que se abrir no ccm'
terio público, vinte mil ,réis (20$000).

~ 11L Para cada con trato de empreitada ou sôhr
obras do <II1unicipio, cinco mil réis (5$000),

~ 19, Para tel' armazem de café, quando scparada
mente, trinta mil réis (3lJ.$000). Este imposto não, cr
devido, se houvel' sido pago o do parágrafo 1li.

~ 20. Para tc,r escritório de advocacia, vintc mi
TCIS (20$000).

~ 21. Para ter vacas de Icite na cidade um mil réi
(1$000) cada uma. '

Art. 2. o Para aferição de pesos e medidas seis mil
réis ,(li$OOO), e pela conferencia anual três ;nil réis
(3$000). "
, .Pàrá.grafo í~nic?. Para a aferição de balança dc f:hr-

maCia, ClllCOmIl reIS (5$QOO), e pela conferencia anu'll
três mH réis (3$000). ' ,

Art. 3. o Estes impostos, á exceção dos dois parágra.
fos 17 e 18, serão cobrados anualmente.

AI.t. 4. o Ficam suprimidos os impostos dos pará.
grafos 17, 25, 26, 27, 29, 31, 40, 42 43 48 74 75
83,87,92,94,96,97,112, e 117, do aI'!.' 343, d~ m~ncio:
nada -resolução n. 3,687, de 1.0 de setembro de 1888 c
modificados conforme o presente ,aditamento, os imp~s.
tos dos pa~ágrafos 2, 9, 11, 12, 22, 23, 24, 38, 39, 43, 44,
46, 47, 49, :>3, 60, 99, 101, 106, e 121, do citado aI"ti"o fi.
e,ando em vigor os demais impostos ali consignad;s,' as-
sim como as muItas impostas pelas infrações.
. Art. 5. o A presente tabéla, assim como a do citado

artIlfo, vigorarão pl'ovisoriamente até a confecção e apro_
vaçao do novo código de posturas.

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

Palacio, em Ouro-Preto, 4 de julho de 1890.

JoÃo PINHEIUO DASILVA.

135 - DE 5 DEJULHO DE 1890

Hearganiza a Diretoria de Fazenda do Estado

o doutor Governador, do Estado de Minas"Gerais re-
c reorganizar a Di.retoria da Fazenda pro~incial do
mo Estado e orden.a que se observe o segulllte:

REGUL~l\IENTO

CAPJT,ULO I

Do tesouro do Estado de Millas-Gerais

Ar!. 1. o A Diretoria da Fazenda provincial-de Minas-
ais passa a denominar-se - Tesouro do Estado de

inas-Gerais.

SECÇÃO 1

Do pessoal
Art. 2. o A Te-partição ,do -Tesouro compõe-se : de um

i1ireIOl',um contador, um ~procurador fis.cal, u.m secr~-
lario dois chefes de secçao, um tesoureIro, ClllCO PrI-
meir~s oficiais, seis segundos ditos, oito tereeiros dHos,
quatro praticantes, um ,fiel do tesoureiro, um arquivista,
um porteiro, três continuos, dois cor,reios, um solicita-
dor e um escrivão dos feitos da -fazenda do Estado, e
dois meirinhos.

SECÇÃO II

Divisão do Tesouro

Art. 3. o O tesouro do Estado, para melhor ordem
e regularidade de suas funções, se divide nas seguintes
secções:

I - Sec-retaria.
II -Contadoria.
III - Contencioso.
IV - Tesouraria.
Ar!. 4. o ,Todas estas sccçoes, em que se divide a ,re-

partição do Tesouro, são subordinadas á direção geral
do diretor e dirigidas por seus respectivos chefes par-
ciais. a saber: o secretario, o contador, o procurador
fiscal e o 'tesoureiro.
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'CAPIllULO I I

Da competencia do Tesouro, divisiío do trabalho, atribui
ções e deveres do diretor e empregados

SECÇÃO I

Do Thesollro e do dil'etor

I

Art. 5. o O Tesouro do Esta:do de í\Iinas-Gerais é ;,
repartição financeira que 'tem a seu cal'go especialmente
a administração, .ar,recadação, distribuição, contabilida-
de, escrituração e fiscalização .das rendas do Estado, e O
pagamento de sua despesa, de conformidade com as dis-
posições legis.Jativas e as ordens expressas do ,Governa-
dor do mesmo Estado, .

11
Art. G. o Ao diretor, como primeiro chefe do Tesou-

ro e repartições a êste subordinadas, compete:
1.o Dirigir e inspeccionar os trabalhos de comp~-

teneia do Tesouro do ,Estado;
2. o Expedir em seu nome todas as ordens e resol!!-

ções que julgar convenientes aos interesses fiscais;
3. o Despachar com a possivel brevidade os negoeio~

da fazenda e os das partes;
4, o Cumprir e fazer executar as ordens e delibera-

ções ,do ,Governador do Estado e tornar efetivos os pa-
gamentos ,por êste detel'minados, observando, p':>rém o
prescrito no 'presen teregulamen to; ,

5. o /Nomear e demitir todos os empregadüsdu Tc-
souro e repartições a êste subordina'das, 'excéto o procu-
J'ador fiscal e contador, que serão nomeados e demitidos
pelo Covel'nador; e conceder~lhes licença até 60 dias,
com 'Ordenado, e até 90, sem or.denado;

G. o Receber o compromissado bom desempenho
dos deveres legais dos empregados da fazenda do Esta-
do e dar-lhes 'posse;

7. o ,Advertir, admoestar, repreender, pal'Íicular ou
publicamente, e suspendeJ', disciplinarmente, a todos os
seus subordinados;

8. o Rubricar o livro do .ponto, o de .contratos, o de
finanças e de ,cauções e o de posse e compromisso;

9. o Representar a fazenda .do ,Estado em suas ope-
raçõesue crédito, assinando apolices ou outros quais-
quer titulos;
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10. ,:\landar fazer ,todos os pagamentos contempla-
os em folhas, os que disserem respeito a contrat? ceIe-
)rado ,regularmente, os ordinari?s dos corpo~ I!uhtares
«e policia, o de expediente das diversas repartlçoes, uma
ez que estejam nos limites do orçamento e ::enham re-

(J,uisitados pelos respect~vos _chefes, que. devemo decl~ra.r
xpressamente as autol'lzaçoes do. Governo, que lhes tI-

vcrem sido concedidas para esse fim e remeter as contas
jú processadas; e os ?e tO,da,s as d~spesa,s decr~t~das,
~ogo que para elas haja Cl'edlto e 'nao eXIsta dUVIda ou
contestaçâo;

11. Presidir e fiscalizar os contratos que f?rem ce-
Icbrados com a fazenda do Estado, tendo em vista li le-
galidade dos mesmos, sua exequibilidade e proveito;

12. Arbitrar, ouvindo préviamente o contador e o
procurador fiscal, as fianças e cauções que, nos casos
exprcssos nêste regulamento, devalll ser prestadas;

13. Apre~entar no fim de .cada selllana ao Gover-
mulor do Estado o balancête da receita e despesa efetua-
das no mêsmo periodo, com expressa decla.ração do sal-
rio cxistente em cofre;

14. Remeter á autoridade competente as denunci.as
ou provas que chegarem ao seu conhcciménto e q~lC im-
1'01'11'11I responsabilidade dos empregados que lhe sao su-
hordinados;

15. Ordenar que se abra assentamento aos empre-
gados do Estado, cujos titulas tiverem sido reg~st.!'ndos
na rcpartição competente e ,anotados na ,repm'l1çao do
Tcsouro;

lli. Exercer a mnis severn fiscalização a respeito d.a
cnbrançn, 'arreendação, distribuição, emprego econtabl-
Iidnde da renda do Estado, e impôr multas, quando au-
'torizadas por leis, ,regulamentos ou contratos.

17. Inspeccionar, sempre que julgar .conven iente,
por si ou por meio de comissã<;Jde empre,gados da r~-
zenda do Estado, que para tal fuu nomeara, as repartl-
<i.'s (~cstacões que lhe são subonlinn:da.s, podendo
ir ou ,mandar empregados aos Estndos IUnItrophes toda
?, vez que esta provi,!encia fôr necessaria ?u conveniente
aos interesses das rcndas do Estado de ~IlJ1as.

18. Determinar o sequestro nos bens dos responsa-
,'cis alcanço.ados e de seus fiadores; requisitar a prisão,
nos casos do decreto n. li57, de 5 de dezembro de 1949,
e resolver que sejam acionados, -civil ou criminalmente.

19. Dar instruções convenientes ao bom desempe-
nho das funções a cargo do tesouro e julgar ~s ~a!tas
constantes do ,livro do ponto, havendo como JustIfIca-
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das as que o forem, passando os atestados de frequenc1
eexercicio necessariospara os respectivos pagamento.

20. Mandar autuar, com certidão de continuo ou d
outro empregado do Tesouro, os empregados insubord
nados e desobedientes, ou quem quer que se ache na r _
partição e proceda desrespeitosmnente, remetendo-os
autor.idade competente, para que J,he forme culpa" e.
f(undo as leis.

21. Il)ecidir e resolver os negocias do Tesouro e ma'
repartições da fazenda do Estado, sempre que não forem
êles de natureza daquêles cuja decisão e 'resolução seja
da especial competencia do Governador .

22. Conceder de suas decisões e resoluções recurso
para o Governador, no :prazo do art. 48.

23. Transmitir ao procurador fiscal os documentos
e contas que possam servir de base aos processos e exe-
cuções que devam ser intentados por .parte da fazenda do
Estado.

24. Expedir as intruções que forem convenientes
'para melhor observancia das ordens do Gover.nador e das
definitivas .resoluções do Tesouro.

25. Proceder á verificação dos saldos existentes
nos cofres da tesouraria no fi.m de cada semestre, po-
dendo, sempre que o julgar conveniente, fazer igual
exame,

26, Providenciar de modo que os in.teresses da fa-
zenda do Estado se achem sempre 'resguardados, soli-
citando das autoridades competentes as medidas que fo-
rem para isso mais convenientes.

27. Apresentar ao Gover.nador, dois mêses pelo me-
nos antes da instalação dos trabalhos ordinal'ios do ,Con-
gresso do Estado, os dados oficiais a que se refere opa.
'rágrafo 5 .• , n. 7, do art. 8 .• , acompanhados de um re-
lataria circunstanciado dos trabalhos, até então feitos,
e dos diversos ramos do serviço fiscal e indicando os
melhoramentos que julgar indispensaveis, quer quanto
á natureza dos impostos e sua arrecadação, quer quan-
to ás despesas que possam ser minoradas ou suprimi-
das,

28. Ordenar o destino que devam ter os livros e pa-
.peis que, por sua antiguidade, tenham perdido a impor-
tancia de documento,

29, Encarregar o secretario, quando entender ou iul-
gar conveniente, de lodo ou parte do intel'locutorio ..

30. Usar de chancela para as assinaturas dos tItu-
'los de que trata o n, 9, sempre que o entender,
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SECÇÃO T T

Da secretaria

• A secretaria, sob a imediata inspecçã? do
A-ri. 7, '. - encarre"ada do expedIente

jrelor do ~e~ouro, e dasecçao rden's e ~'fi~ios do diretor.
da expedlçao .de to as as o . f' , }
, m õe-se' de um secretario, um seg~1I1.do o ICIa ,
Co P dit~ dois pr:rticanles e um arqUIvIsta.

m lercelro, , 1'''0'~1 • A secretaria tera a seu .ca o . , '

1.• ' .Fazer o expediente e correspondencIa do dire-

tor. r' proprio a entrada e saida de lo-
dos ~~•.p~pOe\~rr~~ebli~~~ na repartição e dirigi-los a seus

desti~10~"'Expedir todas as ordens oficiai;" do diretol".4:. Passar, expedir ~ registrar os tItulas dos empre-

gados de no~eação dOddIrCt~~~s .proferidos ;pelo diretor5.. Registrar os . espa '
requerimentos de partes. 1 lores e
6.. Organizar a mll'tr!cula de toe os os exa '

agentes de arrde~adaçãod~~i~e~d~~~1I1cios que tenham de
7. Expe 11' os e . , 'to os que

ser IH;blicados pela re'partiç,ã~~~O ã~e~~u~~'n~:~~ioso',
especialmTenle comtPeer~oede ar~sp~'nsabilidade dos cmpre-

8. amar o ' d' t
. t' m de prestar perante o Ire OI'.

gados queoo . Ive~e do Tes'ou'ro sob a guarda do arqui-9. • arqUIVO . ,. .

visla. , 'd . tensilios e outros objélos da
1{). O 1I1ventano os u . }.'1') I do porteiro.,- b a "uarda e responsa H H a( e .

repartIçao 50 '':' < _' d s'inopse e indices crono)ogl-
11 A or.gamzaçao a. ' • d E .t, lo que

Üabéticos das decisões do governo o. ~s .u
cos e a, ., ou precedente
eSlabeleceFrem prmcldPel;nar as minutas ~)a corresponden-

12 azerenca ., " . e infor-
" fi~ial do diretor e coligir todos os pa~eI.:"

Cl,1 ~es ~ue tenham de pe.rmanecer n~ repartIçao, por se-
maço, . ,,' los assim ao arquivo.
mest~e2, .•e A~l~:~~~t;ri~, como chefe da secrelnria, cum-

pre: 1. Exercer sobre os l:mpregados da s~cretari.a c
. d"t d dvertenciae .rcl'reensao par!lcll-

arquivo o ItrCldo e ~iretor qu~ndo a falta exigir penalar, represen an o ao ,
maior. f' .. d nadas pelo2.. Redigir todas as peças o IC13IS 011 e , .
direlor . t tudo3 •. Diri"ir todo o expediente, ? Tegls 1'0 e
mais que fôr oda obrigação da secrelafla,



- 200 -

. '4.. PI'opôr ao diretor as medidas que parecer~ll)
maIS convenientes a bem dos interesses da fazenda (l
Estado e da melhor ordem do expedienle a seu .cargo.

~ .• Expedir todas as ordens e oficios e fazer as co-
mUnicações necessarias ás autoridades subalternas.

6 .• Te~ sob sua gl!arda todos os papeis, até que fin
do o ne.goclO a que dIsserem respeito sejam recolhido
ao arqUIvo.

7 .•. 'Rubricar os livros a cargo da secretaria, exeélo
os referIdos no art. 6 .• , n. 8, e art. 8 .• , 'parágrafo .1."
n. 5, ~ subscrever as certidões .passadas pela sccretari:;
e arqUIVO.

~ 3.. E' dever dos oficiais:
1.•. Passar e Tegistrar os titulos dos empregados de

nomeação ,do diretor do Tesouro.
2 .• <Lançar .em livro especial as .resoluções e atos do

governador e organizar as sinopses e indices crono]o"i.
cos e alfabéticos de que trata o art. 7, n. 11. '"

3. o Copiar o expediente do direlor.
4. o Passar as certidões que dependerem de linos

e docu'l1len tos da secrelaria. .
5. o .Exe~utaI' 'qualquer serviço não especificado ou

extraor~lnaTIO, que lhe fôr distribui do 'pelo direlor ou
secrelarIo.

~ 4. o E' dever dos praticantes:
1.o ~e%istraT o expedienle do secretario e tirar to-

das a~ COpIaS que forem 'precisas aoexpedien.te da se-
crelarIa.

2. o Ter sob su.a guarda o repositorio da secl'elaria,
emassan,do e orgallIzando os respectivos papeis e dO('\I'
ment0s.: segun~o .sua ~atoure~a. e car:'tter oficial.

3. SUbs!JtUIr o 3. ofiCIaI em seus impedimenlos
ou faltas. .

4. o Executar qualquer outro serviço que lhe f6,' ar.
denado pelo secrelario.

~ fi. o E' dever do arquivista:
_ 1. o l3~ceber todos os papeis que '(lelas diversas se-

cçoe~ do I esouro .Ihe forem enlregues, coligi-los e enca.
derna-Ios em volumes anuais ou semestrais, .colocados
f;s .mesmos documentos pela ordem das respectivas da.

2. o . Fazer assentamento de lOdos os 'Papeis que re.
c~ber, nume."a.ndo-os antes de emassar e organiznr o in-
dl~.e cronologl~o dos mesmos com designnção das ma.
tCIIaS que conlIverem.

3. o A.ssinar a c~rga dos papeis que lhe forem entre-
gues em lIvro para Isto determinado.
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4 .• Entregar por ordem do direlor os que por con-
'niencia do serviço devam sair do arquivo, fazendo as

si ar n competenle carga o empregado que os receber.
fi. o Passar e assinar todas as cel,tidões que por des-

I acho de diretor forem ordenadas dos livros e papeis
(fllC se acharem arquivados, apresentando os ao secre-
t rio para as subscrever.

6.0 Segregar do arquivo dos documentos vigentes os
IÍI'l"OS e papeis que tiverem mais Ille 30 anos e darconsu-
10, com autorização do diretor, áquêles que paI' sua an-

tiguidade tenham per(lído a importancia de documento.

SECÇÃO III
Da contadoria

Ar!. 8.0 .1\ contadoria, por onde se expen.deIl1 e exe-
cutam os trabalhos a ~aI'go e da compelencIa ,do conta-
(lar é a secção encalTegada da escrituração, conlabili-
(!tut'e exame e sindicancia mora.l e autêntica de ludo
qu:mio diz respeito á receita e despesa do Estado .. P.ara
melhor ,distribuição do trabalho a seu cargo, sub(h\'lde-
.,. /'111 duas oulras secções e compõe-se de um conlador,
dois chefes de secç1io, cinco primeiros oficiais, qua!r'o
segundos ditos, cinco lerceiros ditos e dois praticanles,
que scrão distribui dos pelas duas secções.

~1.o Compele~lhe a escritu~ação. e_.contab~.li?ade dn
receita e despesa do Estado, a II1scnçao da dIVIda fun.
daria, a tomada de contas, a liquidação .da ,divida, a 0."-
ganização das folhas de pagamento, o as~entam~nto. dos
proprios do Estado e dos empregados alIvos e malIvos,
quc receberem vencimenlos pelos cofres .do Estado; .pas-
sal' quitações aos tesoureiros, coletores ou o~ltr~ 9ualquer
agente fiscal; proceder e;came moral e antmelI~o nas
guias de en'!rada de dinheIro e em todos os papeIS ,Pelos
quais lenha de sair dos cofres qualquer quant.Ia:. mfo."-
mar ao di.'etor, oficia-lmente, o resultado da smdlcancIa
OI! examc quc se verificar nas conlas .dos agentes da .fa.
zenrla e dar fadas as informações relativas aos negoclos
rle sua .especial incumbência, quando forem ordenarias
pelo diTetor.

~ 2. o A' primcira secção cumpre: .
I." Organizar as folhas de pagamento, abnndo-lhes

oportunamente as notas dc quais9uer alter.ações, que so-
brevierem no decurso do respecllvo exerCICIO.

:L" Escriturar o livro mestl'e, o dia rio e a~lxiliares.
3. o Examinar e informar todos os papeIs e docu-

mentos em vista dos quais ten.ha de efeluar-se pela te-



.- 202

souraria qualquel" pagamenlo ou ,despesa a abrir cantil.
correnle a empresas que '1e~lam contraio com o Estad
e dêsle lenham de haverpagamenlo de subvenções c a-
rantias de juros.

4. o Passar as ordens de pagamcnto que houvcrc.m
de ser cumpridas pola lesouraria ou pelas estações subM
ternas.

5. o Fazer assenlamento de todos os empregados do
Estado.

6. o Liquidar e processar a divida passiva.,
7. o Escriturar todas as operações 'referentes á divi.

(1:1 funda(h e fluluanle do Eslado, emissão e pagamenlo
de juros de apolices.

~. o Liquidar o tempo de serviço .dos funcionarias
publIcos do Eslado e notar lodos os pagamentos feitos
.pelas eslações fiscais.

9. o Submeler á apreciação do contador no fim de
cada exercicio:

O balanço .resumido da receita e despesa ,do Eslado.
- A tabéla .das despesas pelos parágrafos da lei do

orçamente.
- A de emissão de apolices.
- A da divida passiva.
- As ,dos créditos especiais suplementares.
- A da despesa eXI>licada.
-; ~ do pagamenlo de juros e de quaisquer operações

de credito por parle da fazenda do Eslado.
~ 3. o A' segunda secção cumpre:
1 .: IFaz~r a escrituração dos proprios cio Eslado.
2. ,AbrIr conla corrente a todos os 'responsaveis.
3. o Tomar con la:~ a. 'Iodos que deverem prestá-las,

sendo mensalmcnle .JIqUldadas as das eslações arreca.
dadoras,

4. o Passar quitação as que liverem solvido toda a
sua responsabilidade.

5.. o Dar guia para a enlrada de quaisquer valorcs c
eX3lTIl~ar ~s (!ue ,para .o.mcsm.o fim forem apresenladas.

6. LiqUidar a diVIda alIva do Eslado.
7. o • Proce.der a quaisquer. lolações de que ,dependa a

percepçao de I~postos, o arbllramenlo dasporcenlagens
,dos e.xalores e IIlfo~m3'r lodas as consultas dêstes e as
quesloes referenles a arrecadação de imposlos.
. 8:o. Submcler á ,revisão docon lador no fim de cada
exerClCIO :
. - A. relação das conlas tomadas e das que o não
tIverem Sido, com deolaração dos motivos por que o dei-
xaram de ser.

- Atabéla dos proprios do Eslado,
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-- A dos direitos de exportação.
.- A das taxas itinerarias e do sal.
- A da receita pelas estações.
_ A .das rendas pelos parágrafos do orçamenlo.
- A da divida ativa.
- A demonstração comparativa da renda arrecada-

a nos lrês últimos exercicios efetivamente encerrados,
~ 4. o Cada secção lerá por obrigação:
1. o Executar qualquer serviço extraordinario que

lhe fôr dislribuido .pelo contador ou or,denado pelo di-
elor. . ' \

2. o Requisitar ao conlador as informações e docu-
mcnlos que julgar convenientes para quc possa efetuar a
indicancia das contas ou dar informações.

3. o Passar certidão do que fôr rclativo á sua secção,
quando não depender de documentos que já eslejam re-
colhidos ao al'quivo. .

4, o Ministrar por escrito ao con lador esclarecunen-
los minuciosos das ocurrcncias de sua secção, para por
eles ser elaborado o rdatorio que o mesmo contador de-
verá fornccer ao direto!" elll referencia ao ano financeiro
e relativo ao movimento da contadoria.

~ 5. o ao conlador, como chefe da contadoria, in-
cumbe:

,1.o Regular o Irabalho da escrituração e conlabili-
dade, tendo por base a escriluração por partidas do-
bradas. : I I

2. o Distribuir pelas secções da conladol"Ía o scrviço
ordinario, de conformidade com o disposto nos paragra-
fos 2. o e 3. o do presen le artigo, e pc los cmpregados o
erviço extraordinario, tendo em atenção a aptidão espe-
cial de cada um dos mesmos, os quais, com aulol"Ízação
do diretor, poderão passar de uma para oulra secção,
quando assim fôr convenienle.

3, o Subscrever asquilações que forem dadas aos que
houverem solvido sua I"esponsabilidade fiscal e as cerli-
dões que forem passadas pela contadoria.

4. o Contra-assinar as ordens e pOI'larias de paga-
mento, importando isso a responsabilidade que assumc
con~untamente com o chefe da secção, em que tiverem
sido elas elaboradas pela legalidade da despesa.

'5. o Rubricar o diario e mestre, os livros caixas, os
de assentamento dos empregados e as folhas de paga-
mento.

6. o presidir diariamenle o ponlo dos emprcgados
do Tesouro a ele sujeitos.

7, o Apresentar ao direlor, até 60 dias depois do en-
cerramento definitivo de cada exercicio, o orçamenlo da
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Teceita e despesa para o exerCICIO seguinte, com tI)

1)5 documentos mencionados nos paragmfos 2. o n, 9
3.0 n, 8 do art. 8.0 e a representação de quanto lhe I
reça conveniente e necessat"io á I'egularidade do servi
e aos interesses da fazenda do Estado,

8, o .InterpOI" parecer em todas as informações PI"
tadas pela contadoria,

9. o Representar ao diretor sohre a
mento de contnltos, quando competir
apreciação,

10. Levar ao conhecimento do diretor com a con\'
niente precedencia a falta de credito ou a insuficienci.
dos votados para as despesas in variaveis e permanenl s
e para as de natureza eventual ou cxtraordinaria. infor-
mando sobre os motivos dessa insuficiencia, pedindo
precisando os creditos suplementares necessaI'ios; lendO
em vista o seu fim e despesa anteI'ioI1Inente feita e a que
se tem de fazer, juntando uma demonstração, por a.-
sinada, da urgencia de tal pedido e mencionando o cre-
dito votado, as quantias despendidas e as que o tiverem
de ser.

11. Organizar e apresentar aO diretor no começo de
cada mês uma relação nominal dos empregados que hou-
verem faltado aos trabalhos da repar'tição em alguIll dos
dias do mês anterior, com expressa menção das causa'
justificaveis da ausencia, informando ao mesmo lempo
se os faltosos o são habitualmente e qual o seu modo de
pmceder na repartição .

.12. Exel'cer sobre os empregados, sob sua direção,
o direito de advel"tencia e de repreensão particular ou
publica e representar" ao diretOl" ([uando a falta do em.
pregado exigil" penas mais severas.

~ (j. o E' dever de cada um dos chefes de secção:
'1. o Assumir a responsabilidade moral e legal de

todo o trabalho executado em sua secção,
2, o DiI'igir e fiscalizar os trabalhos da respectiva

secção; executar e fazer executar pelos emIll'egados o
sel"\'iço ordinario da cmnpetencia da secção e que a esta
fôr distribuido pelo eonlador e o extraOl"dinar"io POI' este
ordenado,

3, o Distribuir pelos empregados de sua secção os
trabalhos a ela dislI'ibuidos ou ordenados, aten.dendo a
importanda deles, e aptidão e graduação (~OS mesmos
empregados.

4, o Requisitar do contador as providencias que fo-
rem precisas para regular andamento e sindicancia dos
negocios incumbidos á secção,
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. "g'r os trabalhos ei;"r o Diri"ir inspeoclOnar e cor! I I .

.,. o' "r' subalternos.
jlurados pel~s respec 1~~rSd ue lhe são diretamente

li." Advertir os empI e~a os eqxi"ir a ne,rligencia de-
I, d luando aSSUll o o o d"uI'l ma os, ( . t de seus deveres ou o I es-

a falia do cUmprlJIlen o hecimento do contador,
ilo devido, levando ao c~~~ maiol' punição.

tundo entender ser ne~~~s~odos ~s papeis, até que fin-
7," Ter sob sua g~a, "espeito sejam recolhidoso negocio, a que dlssel.em I ,

ü arquivo, . l' a car"o de suas secções, ex-
8." HubI'lcar os Ivros o o o R 5 0n. 5,

f . d nos arts (j. n. 8. e.1l' .' d.to os re eI'l os " do" serviços espeCifica os
9. o Exe~utar por> SI. um eSi"snado pelo contador,'

a sua secçao que lhe ~r. ~or °no primeiro dia uhl de
10 Apresentar ao 11 e '. stiverem depen-' ota dos papeis que e d

nda semana, uma I~ " o ex ediente, assim como e
endo de exame, pl ep'!! o ~. ~ d de ser feito em tem-

qualquer lrabalho que ti vet>~ edlxa.ldOemora
d l-do mo IVO • • d')'lo, com c a~açao _ " " 'peito dos negoclOs IS-

11. D~ inlor~naçaoes~1 ~i~~~~do assunto de que se
tribuidos a secçao, com I,~ ~osi ão exata do que cons-
Iratar o exlrato dos papefls, ex!. ç- só das disposições

" f' d 'Ire erencJa nao ", ..lar do fato, azen o , do' precedentes apiJcavels
de leis e regulam.ent~, COIJ~ortiç~o' devendo ajuntar ,aos
ao cas~ e do eS~I.lo , a relorem il;lportantes, con\'el1len-
respectivos papeis os que,. 7

I's e nnalogos para a declsao.

SECÇÃO I,\'

Art. 9. o São trabalhos comuns a tod~S as secções do

Tesouro: _ d opias de papeis e a numerac.:ão .e
1.o A extraçao e c .' esse fim lhes fOI'em dlstl'l-

rubrica dos livros que, paI a ,
huidos pelo con.tf~dor..: )01' ordem cronológica e conser-

2. o A classl lcaça,? I - . rehlorios e represen-
\'ação das m~nutas de mformaçoes, '
tações que fIZerC'IIl.

SECÇÃO V

Do contencioso

. . a secção POI" onde correm
Art. 10. O contenclO~~c~lrador fiscal, compreenden-

os negocios a c~r.g,? do pl qualquer fórma interessem
do tanto os jUdlCHIlS que por I s cUJ'a decisão é da

d d Estado como aque e.' d rá fazen' a. o . , t' d Tesouro ou do Governa ocompetencla do Du e OI' o
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, o Fazer indice alfabetico dos devedores da divid'a
i\'a c dos responsaveis para com a fazenda do Estado
r qualquer titulo ou compromisso, dc modo a saber-se
'illllcnte o livro e a folha em que estiver escriturada
niquel' ohrigação;
10. ,Lançar no protocolo a entrada. e saida ~os pa-

is que vierem para a sccção e o dcstll~O quc t1\'er.elll;
11, Tomar nota de todas as execuçoes pl'omovldas

alo procuradOl' fiscal, de pagamento das dividas e de
. isquer incidentes que ocorrerem no processo, e fazer

OI' qualquer titulo ou compromisso, de modo a saber-se
.l'utamento das sentenças proferidas cont!'a a fazenda
Estado e dos mandados, cartas roga tonas, avocato-

'as e precatorias, expedidas para o int'erior ou para
'ra do gstado;

12, Registrar os testamentos de conformidade com
disposições vigen tes;
13, Ministrar aos delegados fiscais, nos municip!os,

qualquer esclarecimento o~ ~oculI!ento de que precisa-
rem para a cobrança da diVIda atIva no respeclIvo mu-
nicipio;

14. Expedir os editais que tenham de ser publica-
pelo contencioso;
15. Organizar o quadro das execuções e a demonstra-

ção do estado da arrecadação da divida at~va; declaran-
do a importancia total desta, quando estIver cobnldo
dislin"uindo-sc u que tiver sido por meio amigavel do
ju-dici~I'ÍO,c quando ficar existindo por cobl"ar, afi!n de
ser tudo presente ao diretor, pal"a anexar ao relatorlO,

S 2. o Ao procuradO!' fiscal, como chefe da secção do
contencioso, cujos trabalhos dirige, e como representan-
te da fazenda do Estado nos juizos e tribunais, comp.ete:

1,o Dirigir e fiscalizar os trahalhos da secção do
eontencioso de modo que tenham o devido andamento e
sejam executados em dia, participando ::0 diret?r. qual-
quer negligencia dos empregados da secçao e solICitando
as providencias que se fizerem precisas :í regularidade
.do serviço;

2, o Advertir particulm" e publicamente os emprega-
dos da secção, dando parte ao diretor quando a falta co-
metida pelo empregado exigir maior pena;

3. o 'Dar parecer por escrito em todos os negocias
que exijam exame direto e versUl'em sobre a inteligencia
e execução da lei e solH'e qualquer assunto administra-
tivo, quando o ordenar o Governador do Estado ou o di-
retor do Tesouro; ,

4, o Ser presente diariamente aos trabalhos do con-
tencioso. salvo o impedimento pelo serviço relativo ás

do Estado, e que precisam para o devido
de exame e conhecimento de direito,

C~mpõe-se de um procurador fiscal, um solicitad
dos feItos da fazenda do Estado e um oficial desi"nad
pelo diretor, e que servirá de amanuense, o

~ 1,o A se~ção do contencioso, imediatamentc .
bordmada ao dIretor, e sob a direção e responsabilida-
de do pr~curador fiscal, tem por especial incumbencia.
. 1,o hlze,r a correspondencia oficial do procurador,
fI.scal; a copia e registro de seus pareceres e a classi.
fIcaça0, POI' ordem cronologica, das rcspectivas mi-
nutas.

.2,0 Arquivar, segundo a ordem cronolo"ica e nu-
menca, as o~dens, instruções relativas ao hOIl~descmpe-
nho do scrvlço a seu cargo e a correspondencia oficial
que lhe for dirigida.

3. o Escrever os termas de arrematações, fianç:ls e
contratos que correm pelo contencioso.

4. o ~~critur.ar por conta corrente a cada devedor
toda a divida. atIva de acordo com os termos .de contra-
tos, compr?nussos,. co~t.as, relações ou outros quaisquer
doc~me.ntos que a. J?slIfIquem, quer existentes no seu re-
posltono, quer l1ul1lstradas por outras secções e estações
compet~ntes, devendo constar do assentamento o titulo
d~ .receIta, a comarca e o municipio a quc pertcnce a
dIVIda.

5: o Extrai.r da e~crituração de que trata o numero
anterIOr! dCPOIS de fIndo o prnzo legal e sem mais de-
pende,n~Ia de ordem alguma, as contas que houverem de
ser a~Ulzad~s, uma para cada devedor, e quando este
pOSSUlr ma~s de um predio ou estahelecimento, será ti-
rada uma so conta pela importancia total e multa do im-
posto da mesma natureza, relativos a todos eIes com to-
das as declarações necessarias.' ,
. 6, o Extrair dos termos que lavrar de arrematação,
fIanças e contratos em que for parte a fazenda do Esta.
do ou por algum modo interessada, copias para serem
entregues ao .cont.ratante e remetidas a quem do contra-
to deva ter ClenCla.

7. o Passar ,'''''certidões que .forem requeridas e or-
denadas pelo dlret~r do aue constar dos livros e docl'
mentos do contcncIOso;

8. o 'G~editar os devedores da divida ativa e salda.
llS respectlv~s contas, em ~.ista dos documentos que lhl
t.orem ,;emetldos pela ~staçao competente comprobatOl'iot
(lO paoamento do debito ou de despacho do diretor, d6
Governador e de sentença absolutoria ,passada em jul-
gado:
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causas da fazenda do Eslado, sem
sujeito ao ponlo, dando, porém, parle ao direlor;

5. o ,Redigir os lermos de anematações, fianças e
contratos que lenham ae ser lavrados na secção do ("on
tencioso, intervindo em todos os contl'atos que liverem
de afelar a receita ou despesa do Eslado;

fi. o Dar parecer sobre a suficiencia das cauçlies
idoneidade das fianças que forem oferecidas, bem com
~obre quaisquer outros meios de gal'antir a segurança di
1I1leresses da fazenda do Estado, que sempre represen
tará assinando as respectivas escrituras publicas no
contratos em que eslas se fizerem precisas para a sua va-
lidade;

7. o Rubricar os livros da sua secção, exceluados 0'-

de lermos de fiança e conlratos, que são da compelen.
cia do diretor;

,8. o Propor ao diretor a prorrogação do expedienle
da secção, quando seja necesslll'ia essa providencia-

9. o Apresentar ao diretor por todo o mês de I'narço
os quadros da divida ativa e .dos responsaveis pal'a com
a fazenda e o mapa demonstrativo do trabalho da secção
no exercicio anteI"ior, fazendo-os acompanhar do rela-
lorio ácerca do eslado da divida aliva e do que disser
['espeito ao serviço a cargo da secção e propondo as me-
didas que deverem ser adotadas a bem dos interesses da
fazenda do Estado;

10. Autentica[' com a sua mbI"ica as copias dos do-
cumentos e papeis existentes na secção e as cerlidlics
por esta fornecidas, depois de passadas pelo eml)['e"ado
e satisfeitos os emolumentos; '"

11. Responder as consultas dos delegados e mai,
agentes fiscais, nos municipios, dentro do prazo maxi-
mo de cinco dias, bem como ministrar-lhes relações de
devedores, contas e tudo mais que fór necessaria para o
cumprimenlo de seus deveres, para cujo bom desempe-
nho dará as necessarias instruções;

12. Alegar e defender em juizo os direitos da fazen-
da do Estado em todas as causas em que fór a mesma
interessada como autora, ré, assistente ou opoente;

13. Promover por si no juizo dos feitos, na Capi-
tal e seu municipio, e por seus delegados os demais mu-
nicipios do Estado, nos juizos locais, a cobrança da di-
vida ativa do Estado, dando aos mesmos seus delegados
as necessarias instmções;

14. Promover a arrecadação do imposto sobre he-
ranças, legados e doações, solicitando do juiz ou de qu'em
de direito todas as providencias necessarias ao anda-
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nento do inventario e pagamento do imposto devido ú
Jazenda do Estado;

15, Oficiar por parle da fazenda nos processo~ de
desapropriação judicial ~ por utilid~de publ,lca ~o Esta~
do, ollservando a respello o que for detel nunado por
lei'

, 16, Emitir o seu parecer sobre as sentenças profe-
ridas contra a fazenda, que sirvam de fundamento .a
qualquer reclamação, sempre que o Governador o eXI-
gir e o direto~ do Te'solll'o o ordena~';. .

17, ExigIr dos seus delegados, n?s mUIllClpl~Sj
informações trimensais ácerca do cumprllnento ~as p[ e-
calorias e mandados que aos mesmo~ ~lVe[: remetlllo ~ .dl~
cobrança da divida ativa, com especlflcaça.9 da que tn.e[
'ido cobrada em i"ual periodo e da que nao estIver mn-
d' collrada decla~'ando os motivos da demora da co-
b~ança e s~licitando aS providencias que forem pre-
cisas'i8, Ministrar ao desembargador procurador d.a Re-
jlublica ou da Sollerania Nacional todos ?S ~sclarecmlell-
los e documentos que tiver a llem dos dlr~ltos da fazen-
d' do Estado nas causas em que forem lIltcrpostos os.1 , .
rccursos de apelação e reVIsta; . . .

,19 Haver. por adiantamenlo, reql1ls1tando-a do d.l-
relor s~mpre que fôr precisa, uma quota par.a ocorrer :~s
despesas judiciais nas ca!lsa.s .da fazenda, f~.cand~ Obll~
gado a apresentar no pnnclplO de cada mcs um~ c~n
la documentada dc todas as despesas que houvel feIto
no mês anterior, sem o que em caso ~lgum P?derá haveI'
novO adianlamento e nem os propnos venclInentos do
cargo, si deixar por mais de dois meses de apresentar a
referida conta; ' ..

20, Representar ao Governador d? l~st~(~O cont[ ,lOS
juizes escrivães e mais empregados jUdlClllIS, que ,c?n-
corre[;l para o retardamento ou protel!~ção C?[~ 1)J'ejUIZO
d fazenda na marcha dos processos e lnvenl.l[lO e[~ quc
f~r ~sta interessada; bem como fazer.lhe, a ,c~r;v.enJentc
]l'lrticipação quando alguma autoridade. jud[clana. con-
h~ce[' de maté['ia administrativa sem deIxar, todavll\, de
interpôr os recursos que no caso coub~rem; , -

?1 Dar ou ne"ar atestado ao solicllador, escI'lvao. e
ofici;i~ de justiça da fazenda do Estado, sem o qual nao
Jloderão receber seus vencimentos; ,

22 , Advertir verbalmen te ou por .e~cfl to e susp.en-
der até por 3 ,dias, ao solicitador, pa'rli~lpando. ~o (lire-
101' quando a falta cometida merecer maIOr pun~çao;

23. Fazer organizar, sôbre os dados fornecl.dos pelo
I. 't d delegados fiscais e apresentar ao dIretor doso lCl a ar e' 1889
D. G. P.-14
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Tesouro até o ultimo dia d' 'd'I'os da divida ativo . e mal ço de cada ano, os qu
cutivas intenta~las anoe das ,c:!u~as exec~ltivas, e niio e

c d ' , " exel C1CJOantenor ct Iç.l,O, ? dJa da remessa da conl' . ~ cüm ecm
fO! 1I11ciada a a"10 e (lo est' I a para o JlIlZO,.do em qu

I d
¥' ,I( o em que se acl 'n ~a os de um relatório sôl' . ,... '_ la, ,Ieomp .

atJva e do sêlo d' h. .)1 e .I alI ec,lr!açao da divid~. e er,lllças e le"ados ,. .
processos existentes .no juizo d "f 'i' e a respeJlo dI
mente os embara os ue " ,os eJ os, expondo igua
ção. judicial, com ~ndi~açii~\J~s ~~c~~J~'a.do na, arrccada.
vcnlenle adol'll'.se I)al" e J .lS que Julgar con., , a os rcmovcl'

24. Publicar, 10"0 que' I'lia ativa, editais con~idandol ecc)a aS"reI,ações da divi.
'rem ü pagamento de scus 1'1~tS ~odntlJbumtes a cfetua.. t., d .. ( C JI os entro de 30 I' ..con aI a .data da prilJJlciJ'a I I" (1,IS, a
narnos editais os nomcs do,~)I\I)JC~Çl~O,dcvcndo mcneio.
do débito, sob pena si o n~" (r:e< OIes e a proveniênci I

a cobrança exccutiv'amentc' ~ Izerem: ..de ser promovida
decO!Tido os 30 d' , que fal ,I logo quc tcnll'llll. . laS. '

25, Assinar as quitaçõe' f
que houvúem solvido SUl; rcs~o~l~~I .?,IJ,m . passa~as. aos
arrematações em que fôr interess~dl J. ade, ~ aSSJstlr as
do, para requerer o que "I JIICS1' , a a, fazenda do Esta.

I: 3 o A ., , na conVIer
::s o ' o ofJcwl cumpre: .
1. Lavrar e assinar com as ,. 't. .',testemunhas, os termos d '" pdl .es, os fJMlores c as

contratos que 'tenll'Jln de e ,l~It!llataçao, de fiança e de
tencioso, depois d~ pa"os s~~ d~lt?,~ pela se~ção do con.
nados .por lei; " . IreJ os e o sclo, delermi.

? o E .-. -scnlurar loda .divida t" d -lermos de contr'llos c co .' , a Jva, e acordo com os
tos que a justifi' u~m ml~1O~l,JlSSOSou outros docullleo.
secção, qner mi~istJ'~d6~el eXJstentes no l'epositorio da
ções, na fórma do art 1 lO!' ~utras secções ou reparti.

3 o E. . ' . ., paragrafo 1 o n 4'
. -xtl':lJr da escritul'a ã d :!.!

a cada um dos devedOl'es )'\1"; o a dJvJda atIva conlas
cadaçiio, depois de obsel"\~';d' por el~ls efc~uar-se a ane.
ar!. 10. ' o o n. a, pal'agrafo 1. 0, do

4. ° Balancear e saldar ' t .secção em vista dos lan am dS :on as escnturadas pcla
colhimento de sua J'lllpoÇrt e~tos comprobatol'ios do re.
t

,ancIU n'l rei)' 't' ce, ou {Ie outros titulas. ,,11 Jçao competen.
5. ° Regist<rar os testament f'10, ,parágl'afo 1.°, n. 12 os na arma do citado art,
~. ~ Fazer o indice ~lfahétie d t Ida dJvlda ativa bem o e O(os os devedores

quer titulo ou dornpro~~~~~ do~ respoll~aveis' por qual.
tado, com especificação d~ q~~:l~i~O~taf,fazenda do Es-, a lança, os nomcs

afiançado e do fiador e com indicação .da folha do
ro ('m que estiver ,lançado o contrato ou obrigação.

7. u Notar no protocólo da entrada dos papeis na
'0 a respectiva .saida ou destinodêles; e igualmente

llida ou destino dos papeis expedidos pela secção.
8. o Organiza'!' os quadros da .divida aliva do exer-

'0 ultimamente findo e dos anteriores a êle.
9. o Passar as certidões relativas a negocio da se .

•0, quando ordenadas por despacho do diretor.
10, Escrever a correspondencia oficial e arquivar,

llndo a ordem cronológica e numérica, todas as 01'-

ns e inst.ruções relativas ao bom desempenho do tra-
olho de que estiver incumbida a secção e a correspon-
ucia oficial dirigida á mesma.

11. Registrar os pareceres dados pelo procurador
'seal e ter em guarda todos os papeis devidamente ar.
anjados.

12, Executar qualquer outro serviço o.rdenado pclo
I rocurador fiscal, segundo a afluência ou .conveniência
o trabalho .na economia interna da secção.

S 4,0 Ao solicitador, além das atribuições ineren.
te, ao scu cargo em juizo, cumpre:

1:' Auxiliar a organizaçiio dos quadros de que trata
l'l parúgl'afo 1,°, n. 15, do art. 10, e a extmção das can-
os para serem ajuizadas.

2, o Promover a pronta extração dos manda(los e
IJTccalorias requeridos pela fazenda do Estado, e entre-
gÁ.los ao procurador fiscal, .relacionados por locali.
dades.:"1. o Entregar ao IH'ocurador fiscal no dia seguinte
ao das audiências a nota dos trabalhos déla, devendo,
diariamente, entender.se com o mesmo pal'a receber as
competentel? instruções tendentes ao serviço a seu cargo,

4, o Executar os despachos e portarias do procura-
dor fiscal no que fôr relativo ao serviço da secção e ao
fôro. 5. o Acompanhar aos oficiais de justiça nas diligên-
cias importanles e dificeis, quando assim lhe determinar
o procurador fiscal para que ,élas se tornem efetivas com
o devido acerto e moderação.

(j. o Requerer em n()medo procurador fiscal qual.
qucr diligênçia ou ato relativo ao juizo dos feitos, em
qUt: a fazenda do Estado, por algum modo interessada.
quando êle assim expressamente o determinar.

7. o Representar o procurador fiscal perante os au-
ditórios em quaisquer atos, como vistorias, inquirições,
praças e mais diligências quando nllO lhe fôr possivel
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ássisHr pessoalmente e assim o detel'minar, cingindo
d~ ordens que houvcr recebido.

S." Assistir ús audiências, compareccndo antes (I
,ho.ra marcada para informar-se, promover e reque
ludo quanto fôr a bem da fazenda, tendo muito eSl:
pulo na escôlha dos louvados ou peritos por parle
fazenda, quando lhe não tenham sido préviamenle in
cados pelo procurador fiscal.

9. o Sindical' ou informar se, nos cartori6s, dos fi
gocios em que a fazenda do Estado seja por qual~IlI
modo interessada, afim de que possa o procurador fJs
oportunamente promover o que .maisconviér aos int
resses da nlesina fazen da.

10. Hespondel' d fazenda do Estado pelo dano qu
>IilCcausar, por culpa, negligência ou ignorancia.

11. Prestar, verbalmente' ou por escrito, as infol'lll
cões que lhe forem exigidas pelo procurador fiscal,
quem dll'rd contas por escrito, uma vez por semana, d
estado, marcha e tel'mos dos processos e negocias a se
cargo.

SECÇÃO VI

Da Tesouraria

Ar!. 11. A tesouraria é a secção onde se realiza o
recebimento das receitas e efetua-se o pagamento da,
despesas do Estado. ,

.Compõe.se de um tesoureiro, um fiél deste ede doi
oficiais, e tem a seu cargo:

1. o Hecolher as quantias, quaisquer valores e letras
provenientes:

- De impostos ou de qualquer titulo de receita
dinaria ou exh"aol'dinaria;

- De movimento de fundo ou de emprestimos;
- De depositas ou de qualquel' outr'a origem.
2. o Pa,gar mediante o competente recibo e proce.

dendo ao despacho do diretor:
.- As despesas decretadas por lei ou autol'izadas

pelo Gove'rnador;
- As letras provenientes de emprestimos;
- As Cjuantias que, por ordem do Governador,

verem de ser adiantadas;
- As apólices que tiverem de ser recolhidas.
3. o Pagar, independentemente de despacho do

'I'etor:
- Os vencimentos dos empregados, tendo em vista

as notas das folhas de pagamento feitas pela contadoria
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![Jantas ou atestados de fre'quencia, e arrecadando pO'r
onto proporcional os d!re~tos que h.ouver~m~le ser
os pelos mesmos, de cUJa ~mportancw sera feIta. n~
no dia do desconto o devIdo lançamento no ca~xa,

Os juros das apólices em vista das respecllvas
h.s.
4. o Dar quHação por meio de conhecimento de

.1qurr quantia recebida, excetuadas as provenientes
letras;
!i. o Passar nas letras que forem pagas os compe.

tes recibos; .
(j. o Lançar nas folhas de pagamento os recIbos uara

rem assinados pelas partes; . _
7. o Escriturar o livro caixa, de deposltos e cauçoes,

,Irlras e obrigações e quaisquer outros, que po; ordem
diretor forem estabelecidos, e o dc conheCImentos,

II de\'(~m ser dados ás partes; .
S. o Healizar os pagamenlos pelo Clllxa e pelas folhas,

çando no verso dos documentos a nota do nu!nero e
~J.tido e da folha do livro em que se acharem eles es-
r'lurados, entregando-os ao contador, ,para que tenham
onveniente destino; ~
9. o Apresentar no fim de cada semana ° ba.Jnncete

fi rcceita e despesa, que será 'remetido ao Governado.r
Estado, e publicado pela imprensa;. •
10. Participar ao diretor, com a precIsa antec~den-

li a falla de fundos ou a insuficiencia para contlllua-
~o dos pagamentos;

11. Entregar na repartição, ou fóra déla, segundo as
J'dcns do diretor, o dinheiro, titulos ou valores que ti-
l' sob sua guarda;, ..
12. Aceitar, cmnome e com a responsabilidade do

stallo, as letr,as que sacar o diretor, e á vista de ordens
'slc;

13. Passar as cel"tidões que dependerem dos livros
li do('umentos existentes em seu poder.

~ 1. o Ao tesoureiro ctllnpre:
i."Dirigir e inspeccionar a secção da tesouraria;
2. o Ter no cofre ,da tesouraria, sob sua guarda e res-

onsabilidadedos seus fiadores, os dinheiros, letms e
.alores, que por qualquer titulo pertençam a? Estado,
1 que nêle sejam depositados com as formalidades le-
ais;

3. o Hecolher ao mesmo cof're, em vista lias titulo.s
I'ccolhimento, guias ou portarias, as quantias espeCl-

I 'adas no ar!. 11, n. 1;
4. o Heferen:dar com a sua assinatura os conheci.

cntos de quitação; .
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5. o Indenizar a fazenda conjuntamente com o
criturario do caixa de qualquer quantia paga, cujo
çamento não esteja assinado pela parte;

6. o Assinar não só as relações, demonstrações
lancêtes e balanços ordinarios, como os ext'raordind .
exigidos pelo diretor;

7. o Participar oficialmente ao diretor uma hora
tes do expediente:

Todas as vezes que no dia do vencimento de algu
letra ativa da fazenda do Estado, ou no anterior, cruau
fôr êste sa~tificado ou feriado, não fôr ela paga, p,
que .detern1lne o seu protesto, quando êste tiver c'
menta, na fórma da .lei;

Quando as repartições fiscais não recolherem as r
das arrecadadas nos .dias ou nos prazos em que o deva
fazer;

~,o Propôr ao diretor pessôa idonea e de sua pl'
confIança para exercer o cargo de seu fiél e desi"nar n
falta ou impedimento dêste, quem substitua interlnan;en.
te ao mesmo fiél, sob sua responsabilidade e de seus fia
dores, participando a designação ao diretor;

9, o Propôr ao diretor, com o consentimento de se
fiadores, quem o substitua no caso de sua ausência da
repartição .por molestia, licença ou conveniência do Ser.
viço publico do Estado, e conjunta.mente falta ou imp
dimento do fiél;

la, Informar e d'ar parecer, quando lhe fôr ord _
nado pelo diretor ou conviér ao serviço, sobre qualque~
assunto concernente á incumbência da secção.

~ 2. o Ao fiêl cumpre:
1. o Fazer o lançamento dos pagamentos efetuado'

pelo tesoureiro;
2. o Registrar os oficios e informações do tesolll'eiro'
3. o Tirar as cópias e fazer qualquer serviço que Ih'

fôr orelen.ado pelo tesoureil'o; '.
. 4. o Substituir ao tesoureiro em suas faltas ou impc-

dJlnentos.
~ 3. o São deveres dos oficiais:
1." Lançar nas fol.llaS ele pagamen tos os recibos

paI'a serem assinados pelas pa'rtes;
2. o Escriturar os livros caixa, de depositos e cau-

ções, de lel.I'::s e obrigações e cJl~aisquer olitl'Os que ]lor
:lruCJII do .dlretor forem estabclecldos e o de conheci'llc'l1_
los que elevel~ ser dados ás jLII'tes;

3. o Pass~II' as certidões de que tTata o art. 11, n, t:l;
. 4. o Apresentar verbalmente ou por escrilo, ao lesnu

'~:I'O, qual:squ~r duvidas .flue th'er a l'il'SJ;f.itU cle: pJga.
<nentos, aflln c.<eser resolvIC!o IJelo dire:tol';

- 215

; " Indenizar o cofre da 1l1l'portancia d~ qll,a\q~lle;~
s )onlo que .deixar de fazer nos p,agamento<; I.)O~ ~- 1,1.

I qualquer outra indevidamente feIta '1101' culp,l sua, .
fi " Fazel' todos os mais serviços, que H~es co~~\petlr2

mo' escriturarias dos livros Jne:nclOnat1us "llpI,. n, . '
. bend~-lhes ioda a :espo~sabi!ielade por qlHllSqUL"l' 11'-
"ularidades na escl'lturaçao.

SECÇÃO V T I

Do ]Jor/eiro, contínuos e correios

'\1'1 12. São deveres do porteiro:i o' Abl'ir e fechar o edificio do Tesouro e mantc~ a
anll'.n; e o respeito entre as pessôas que se acharem fOI'a
(lo reposteil'O; . . , . , -

'J " Cuidar rln Ii.lnIpeza c1.o eclIflclO e da conser>?çao
rios ;;\ov~is e ohjétos que nêle, se ,acharem, do,s qUais a~
sinarú um inventario, que sera feito e conser> ado na se
crl'taria; . d' "1

:~. o Fazer chegar ao diretor todos os papeIs 11'1",1-
dos (Í repartição; 'n J

. 4, o Pôr o sêlo .das armas da RepuhlIca nos I u os e
papeis que o devam ter; • . f" 1.

5 o Enviar a seu destino a correspondenc13 o I~I.:.'-,
ll:o Fazer as despesas do expediente d~ reparliçao,

precedendo pedidos ao diretor. e ordem deste, sempre
flue a despesa exceder de 10$000, dando c.onta doclln~en-
la.da no fim de cada. mês, para que, depOIS de examll1a-
ela, se efetue o pagamento; . ' . .'

7. o Requisitar ao diretor as medidas precisas pm a
o asseio e segurança do que está soh sua guarda;

8. o Evitar ajuntamento de partes ou (~e empreqac:os
nas ime.diações das secçõ~s e ~om os q~I~ls possa ha~ .er
1wrturbação na onlem do ser~'lço, .requlsltando ao dll e.
101' as providências para tal fIm; '_.. .

9. o Atender ás parte, dando-lhes expllc~çoes ,er1>,lls
reJativas ao estado e nestino de seus P?peIS, conforme
constar da secretaria, anele se infoTm?~a; .

10. Dar ingresso, quando o penmtll' o diretor ou o
('0111: •.,1,,1'. ",~ IH'''ôas ql'n o nrocurarem; , . _

11. Anunciar ao diretor a chegada :~ r~partIçao de
autoriclades suneriores do Estado e comlssoes do Con.
qresso do Estado; ,
. 12, Cumprir todas as ordens d? (\lretor, do conta-
elor e do secretario. re.]ati vas ao serviço de s~u can.!?; .

13. Exercer sôbre os continuos e correIOs o direito
de advertênci'a, participando ao contador quando a falta
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dever ser pun'Í(!a com pe . .
torná_la efetiva, mediante O~,ademmaIdOI"'d~flltnde que pos

~ 1 o S- - o Ire 01'

1 o' ~C? deveres dos continuas: .
. AUXIlIar o porteiro . -::r!. 12, ns. 1 e 8; na execuçao do disposto n

2. o Atender aos chamados dos em r {f

versas secções que serão f 't p e",ados dasnh ' elOS por toque de .a, ,p-ara as comunicações ent campal-
dução aos livros e p;peis r~ as mes~as secções, con
repartição; e ou !'Os servIços proprios d

3. o Ex'ecutar os sel'viços da comp t' .
ro, nas falhas e impedirnen tos d' t " e enCI34 o T d . es e,

. O? o serviço material interno d
os dos cOl'relOS, nas faltas dêstes a repartição e

~ ;. o São deveres dos corr~i~s:
1. Levar ao seu destino a co d"do Tpsonro do Fstad f '" rrespon enCIa oficial

repartição do T~~~ur~" e azer a lImpeza do edificio da
2. o Auxiliar os c~ntinuos nos sellS serv,iços,

SECÇÃO V I I I
Deveres e profb" -lçoes comuns aos -empregados do Tesouro

ver'. Ar!. 13. Cada empregado do Tesouro tem por de.
1.o Achar-se presen'te á h "

gulamento á repartição em t OIa marc~da por êste re-
não retirar-se antes de' find odos.os dIaS uteis, edéla
autorização do diretor" os os trabalhos, sem pr'évia
" 2. o Executar com 'toda a p f' - , , ,

bldade, os trabalhos de q~le f' ~r ,elçao'b~lhgencia e pro-
3 o T ' OI lncum Ido'. er em boa ordem tod 'cumentos sujeitos ao s~u os os pap~is, livros e do-

ponderá; exame, por cUJO extravio res-
4. o Prestar com lealdade t d '

o c~efe ordenar, não de~e~do f o ,~s a~ ~nforma~ões que
f'!etldo exame das questões s aze. o Sll1ao ,d~POISde re-
quer duvida que encontra~.' em ocultar VICIOou qual.

5. o Não retirar-se dos lu {f ! .
em servi co da repartição; ",ares (e seu trabalho sinão

6.0 Ter as nec '
teiro sigilo a respeftsosadrtas reservas e guardar mesmo in-. os assuntos que o ",que se tratar na repartição b' eXIgIrem e de
punirlo pelo diretor" ,so pena de ser severamente

7. o Tratar com' toda delicad
" •..•md~s tiver de tratar. dand ' eza d~s partes, quando
das mesmas com a possivel pro e~nd~ lente aos negocias

_ on I ao, sem dependencia
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redileções pessoais, e evitando contestações com as
mas partes.
Parágrafo único. E' absolutamente proibido ao em-
ádo do Tesouro:
1.o Exercer a profissão de comerciante on qualquer
a incompativel ou que possa distrair o emprc,gado do
primento de seu dever;
2. o Ser procurador de partes, excéto quando tratar
cus proprios negocios, e dos seus ascendentes ou des-

iIK\entes,irmãos ou cunhados e filhos dêstes; não po-
do em ,tal caso, funcionar como empregado nos mes., ,
s negoclOs;
11. o Entreter-se na repartição com outro empregado

III paI"te em conversações que não sejam relativas ao ser.
Co de sua competência;
4." Receber de quem quer que seja gratificação aI.

ma que não tenha fundamento legal, pelos serviços que
r ohrigado a prestar como empregado;
!i. o Ti'rur ou levar consigo qua.Jquer objéto da re-

I, .lição;
11.0 l'lsinuar as partes; fornecer-lhes papeis ou do-

nmentos si não em virtude de ordem verbal, nos casos
~..mque fôr permitido, e despacho do diretor.

CAPíTULO I I I

Das nomeações e demissões

Ar!. 14. A' exceção dos cargos de diretor do Tesou-
ro, procurador fiscal e contador, que são de nomeação
c demissão do Governador do Estado, todos os mais fUH-
c:ionarios do Tesouro e repartições da fazenda a êla su-
!Jordinadas, serão nomeados e demitidos pelo diretor d'J
Tesouro, guardadas, porém, a respeito de alguns, as se-
Nnintes disposições:

1 .o O fiél do tesoureiro se'rá nomeado sôhre pro,
posta dêste e com anuencia de seus fiadores, que ficarão
por êle responsaveis para com a fazenda, importaIfdo a
exoneração do tesoureiro a do respectivo fié.J, salvo se
o tesoureiro nomeado o propuzer para seu fiél, satisfei.
tas as condições dêste numerOj

2. o Da mesma sorte os agentes dos coletores e aju-
{jantes dos escrivães de coletorias serão nomeados sob
proposta dêstes funcionarias, depois que estiverem devi-
damente afiançados e se obrigado os seus fiadores igual-
mente pelos agentes e ajudantes dos seus afiançados;

3. o O cargo de procurador fiscal só poderá ser ocu-
pado definitivamente por doutor ou bacharel formado em
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direito por qualquer das faculdades da União, que ton
pelo menos quatro anos de prática do fôro, qucr cor
magistrado, quer como advogado;

4. o O emp!'ego de solicitador da fazenda do Esl
só poderá ser exercido por quem fôr' provisionado ])
Relação do distrito ou .pelo Govêrno do Estado, com ])1'

tica do fôro pelo menos de 3 anos;
5. o O lugar de p1'aticante do Tesouro serÍl provi

por meio de concurso em exame público, presidido Jl I
diretor, que para êle nomearÍl três examinadores e 111:
e<>":í " hora. din plugar, (l.enois flue tiver sido o consul'sd
abel"to e convidados os concul'I'entes DO'!"editais C0'11
prazo de 30 .dias e se mostrarem habilitados os <,onCII1'
rentes, dentro dêste prazo, com certidão de maiol'idnd
legal, folha corrida e atestados que abonem a sua COIil
duta.

As provas de capacidade que devem exihir os con
currentes nêsse exame versarão sôhre caligra fia, opera
('('Ps J'l'-:ífirn~ ri" aritmética, grallllfttica nacional e no-
ções de geograf.ia;

6. o O l\l!wr de terceiro oficial, igualmente, só porle-
rú ser provido por concurso, na fórma acim:l detrrm'
nada, entre os da olnsse de inferio'r ,gradunção, só 110-
dendo ser a êle admitidas Dessôas de fÓl'a da repnrliriio
fluando não concoJ"l'erem ao concurso ao menos um ])1':1-
tican1e para cada lugar.

Os concurrentes, se forem sómente os praticnnft.s
prestarão exame, na fórma estabelecida em mIe Sp 111os'
trem habilitndos em algehm nté equnções do prilllPiro
grnu, inclusive traducão das linuuas fmncêsa e inu1('sn.
escrituraçiio mercantil por partidns simples e dohrnila:
e suas aplicações ao comércio e no Tesouro e reduriío
oficial; e se forem est'!"anhos, mais as matél'ias e tudo
mais exigido para o lugar de praticante;

7. o O lugnr (le segundo oficial, igualmente, ser:i pro
vido por concurso, e sómente entre os da classe de in
fel'ior grnduaçiio. os flunis se mostrarão em exame, 1)('1:1

mesma fôrma estabelecida. hahilitndos em llrinrinios r1<'
economia Dolitica e em noções de direito administrativo.
''Na falta ahsoluta de concIl'J"I'f'ntes, ao menos um Dara
cnda lugar, noderiio ser arlmitidos ao concurso pratic:J1~.
tes, e, na falta npstes, estranhos. mostranno, fluer uns
quel' outros, habilitados nas matérias exigidas para as
respcctiv"s classes;

8. o O IUlwr de primeiro oficial sel'á preenchido por
meio de p'rom.1ção de um rios da classe imediatamente
inferior, deveudo ser preferido aquêle que mais o mere.
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'cr, ])01' provada pericia, assiduidade e dedIcação ao ser-
iço; , d

9. o Os ohefes de secção serão tirados ulllcame~te a
'lasse d()s primeiros oficiais, observando-se a respeIto da
p;~rcrêncla o disposto na segunda pa'!"te do numero an-
terior;

10. Para o cargo de cont~dor é pre~iso pelo menos
que seja primeiro oficial aquele que tiver de ser no-
meado;

11 O car"o de escrivão dos feitos da fazenda do Es-
l'ldo (IUe deix';rÍl de ser vitalicio no caso de vaga ~o,r
r;lOrie renúncia ou incapacidade juridicamente. verIfI-
carIa ;10 atual servell'tuario, s? poderÍl ser exe.rcIdo p0,r
individuo que se mostrar habIlitado c~~ exnme ~e sufI-
ciência devidamente feito perante o JUIZ doq feItos d:J
fazenda.

CAPITULO IV

SECÇÃO úNICA

Do montepio

A1'1. 15. Fica abolida a aDosentadoria para lodos os
empregados da fazen da do Estado.. . ,

Em seu lugar fica crendo o montepIO em benefIcIO
rle suas familias. o flual será obriuado para tod~s os em-
preundos, que receberem ordenados e f~cultntlvo, para
aquêles que forem remunera(los por melO de porcenta-
gens e gratificações.

~ 1. o Ficam excetuados o diretor do Tesouro e pro-
cura;lor fiscal. para os quais serft facultativa a entrada
para o montepio. " _

~ 2. o A ohril:mtorieelade do mon.te1110 nao se estend,e
rOlll os empregnelos, flue tenham I11fl1Sde 15 anos r!e S~l'
viço em repartição dn fazen da do Estado. ao~ qUaIS fIca
concedido o direito de optar pelfl aposenlaçao, nos ter-
mos ela lei C1ue atualmente n .regula.

~ 3. o Os empre,gados. mIe forem nova~enle nomea-
rIos, aindn que anleriorInenlt~ lenhnm sel"vJ(lo emrep:lT.
tição rIa far.enda. da (Tnal sc haiam desmembrndo, forço~n
ou volllntaTiamente, ficam ol>riuados no .monteplo e nno
terão direito ÍI anosentaçÍlo, seja qual for o numero dr.
1\nos de serviçosiÍl prestados. .

AI't. 16. O montepio, de qne 1I""ta o arlIgo anlere
!lente, será obrigado por lei especial, que indicará as
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providências neccssaI'ias ~ cstll.belcccrú
de sua instituição e regímen.

Art, 17, Os empregados, quc a êle forem obrigados,
ficam desde j{. sujeitos ao desconto mensal de 10 °1° só
bre os seus vcncimentos, até que por lei seja regulado
o mesmo montcpio,

Ar!. 18, As importancias resullantes dos descontos
mensais dc que trata o artigo antecedente, serão imcdia-
,tamente pelo tesourciro da rcpartição do Tesouro do Es-
tado, depositadas em cadernetas da caixa econômica fc-
deral, nêsle Estado, uma para cada empregado e as CM-
servará sob sua guarda; as quais serão in'lransfel'ivcis,
salvo o caso de mOTte do empregado, porque então sc-
guirão as regras da sucessão, ou dc dcmissão ou desis-
tência do cmprego, podendo, nestes casos, dar-se não só
a transferência, como a entrega da caderneta ao' emprc-
gado a quem pertencer, mediante autorização do diretor
do Tesouro,

Art, 19. Uma vez TeITulado por lei o montepio obri
gatorio, serão pclo tes'oureiro, com autorização do di-
retor, retiradas da caixa econômica todas as importan.
cias que n61a tiverem sido dcpositadas em cumprimento
do disposto no art, 18, afim de terem o devido destino,

CAPíTULO V

SECÇÃO ÚNICA

Dos vencimentos

Art, 20, Os funcionarios do quadTo do Tesouro do
Estado percebcrão os vencimentos fixados na tabéla a,né-
xa a êste regulamento e dêles serão pagos mensalmente
pela verba do pessoal da repartição,

AI't. 21, O solicitador e escrivão dos feitos da fa-
zend.a do Estado, e os meirinhos, que serão pagos pela
vel-ba do Contencioso, continuarão a perceber os mes-
mos vencimentos que até aqui percebiam e mais dez por
cento, menos o escrivão dos feitos, cujos vencimentos,
por ato do Governo do Estado, de 12 de abril do cor-
rente ano, foram elevados a 2 :400$000 por ano, rever.
tendo em favor da fazenda todas as custas que lhe forem
contadas em razão do oficio e deixando de ter o direito
a qualquer porcentagem ou vantagens outras que não se
jam os vencimentos.

Ar!. 22. Pela mesma verba do Contencioso conti.
nuará a ser paga a gratificacão do iuiz dos feitos rln fn~.
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cnda do Estado; que fica elevllda a i :200$000 anuaL
mente.

Ar!. 23, O procurador fiscal e o solicitador, além
o seus vcncimentos, continuarão a tel' porcentagens sô-
re as quantias cujas entradas para o cofre promoverem,

nos casos seguintes, a saber:
O procurador fiscal, nos inventarias em que oficiar

. que co['['erem pe,los diferentes juizos do termo da Cu-
1 ilal, dois por cento sôbre o liquido recolhido ao cof~'e,
sómcnte quando tiver promovido, pelo trabalho da fis-

calização e responsabilidade da liquidação do sêlo de he~
J'anças e ,Icgados; igual porcentagcm sôbre o liquido nas
cobranças exccutivas que promover no, juizo dos feitos.

O solicilador, ,nos mesmos casos, e pela mcsma f~r-
lIIa, 1 li::! por cento: rcvertendo para a fazenda do Es-
lado todas as custas e o mais que fôr contado aos mes.
IIIOS procurador fiscal c solicitador cm quaisqucr pro-
cessos, inclusive invcntarios, justificações e nuis ~ltOS
administrativos em quc tivel'em de funcionar como e!ll-

pregados da fazenda,
A'rl. 24. A's porccntagens do procurador fiscal c

solicitador terão direito, integralmente, aquêles que além
de se acharcm em cxercicio ao tempo em que se realizar
a entrada para o cofre da importancia sôbre que tiver de
ser dcduzida, houverem promovido a respecti vu cobran-
ça: em partes iguais, quando dois ou mais !iv"rem pro-
movido,

Aquêles, porém, que sc acharem em CXC!'Cl(,'Omas
não tivcrcm promovido a cobrança ou cntrada do dinhei-
ro para o cofre, nenhuma percentagem pcrceberão.

Ar!. 25, O emprcgado comissionado pC'.o direlor do
Tcsouro, ou êsle proprio, nos casos do art. fi.", parágr.'lfo
17, ou cm qualquer outro serviço público ex!r:wrdinario,
fóra da séde da rcpartição do Tcsouro, peTt'e!Jcrú, além
dos vencimcnlos do cargo, mais uma grntlfica,:io corrc~-
pondente a três quartas partes, no máximo, e uJIla tcrça
parte, no minimo, dos seus vencimcntos d'.lrante o tempo
da comissão e mais uma ajuda de custo, pü' a Ida e volta,
a razão de 3$000 no máximo, e 1$000 110 mini mo por lé-
gua (ou fi quilometros), quando tivcr de fazer a viagcm
a cavalo, e bem assim a importancia de ullla pas:;ngem
de primeira classc para a ida e outra pal'a volh, quantio
a viagcm rãr em estradas de ferro, c mais a metade de
cada passagem, pa1'a os gastos de embarque c desem.
barque.

No caso de ser a viagem por mal', as mesmas vaI1ta,
gens que por estradas de ferro,
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CAPíTULO VII

SECÇÃO úNICA

por mais de nove meses só o COIf,
poderá concedel'.

Das {al/as

-\rt. 31. As faltas dos empregados em serviço de
oS funções serão classificadas em abonadas, justifica-

e injustificaveis, segundo os motivos que a élas ti-
'm dado lugar.
Serão abonadas:
1." As que forem ocasionadas IlO'l' sel'viço público

< tlito obrigatório, por força de lei;
:!." Pai' moti vo de serviço de comissão não estipen-

i 11a, encarregado pelo Govêrno do Estado ou pelo di-
I r do Tesouro, quando se t'ratar de negooios e inte.

r. Sl'S da fazenda do Estado;
;\." 1'01' anojamento, em caso de mOl1le de ascendente

Il'sr'l'lHicnle, conjuge, irmão ou cunhado, tio ou sobri-
i l, e 'tabelecido por lei ou costume;

.j." Pai' ocasião de casamento do empre::ado. não
fi sando de 3 dias.

Al'I. :~2. Serão justificadas:
1." As motivadas por molestia provada com atesta-

médico, quando excederem de três ou quando o exi.
ir o diretor, ainda mesmo que sejam em menor número,
rnando-se necessaria a licença quando exceun.m de
o;

~." As por motivo de serviço em comissao esl1pen-
i da e incumbida pelo Govêmo do Estado.

Art. 33. As faltas não 'compreendidas nos aI'tigu:,
l"ecedentes serão consideradas injustificayeis.

Arl. 34. As faltas abonadas dão direito a todos u"
11 'imcntos c a serem contarias como serviço efetivu.

As justificadas, ao ordenado por inteiro e a serem
onladas C01110 efetivo exerci cio, si tiverem sido moti-
'Irlas por serviço em comissão nomeada pelo Governo

Eslado.
As injustificadas faI'ão perdel', não só todo o yenci-

enlo, C01110 a contagem do teInIJo, sendo a esta especie
quiparadas em efeitos ás faltas paI' motivo de sus-

) 'nsão.
Ar!. 35. As faltas injustificaveis, além das perdas

~lerlllinadas no precedente artigo, dal'ão lugar á sus-
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SECÇÃO úNICA

CAPíTULO VI

Parágrafo único. Si a comissão fôr por sua nature
za de duração de um ano ou mais, será abonada ao co-
missionado, a titulo de primeiro estabelecimento e alél
das vantagens constantes dêste artigo a importancia d'
400$000 si os vencimentos de seu emp'rego na repartição
forem inferiores a 2 :500$000, de 500$000 si superiorc
a esta quantia, até 5 :000$000; e de 600$000 quando su-
periores a êste último vencimento.

Ar!. :W. O comissionado, nos termos do artigo an-
terior, que levar consigo sua familia, terá sempre direito
a gratificação, ajuda de custo e vantagens, no maximo;
cabendo ao diretor, em todos os ouh'os casos, arbitrar,
no máximo, no médio ou minimo. conforme entender de
mais justiça. -

Das licenças

Ar!. 27. As licenças aos empregados da fazenda do
Estado poderão se'r concedidas:

_ pelo diretor: até 60 dias com ordenado, e até 90
dias sem ordenado;

_ Pelo Governador do Estado: desde que excedam a
estes pr.azos.

Ar!. 28. Para a concessão das licenças de que traia o
artigo an teceden te, será observado o eguinte:

1.0 Dentro de um ano só poderá ser concedida li-
cença: até tres meses com ordenado int'regral; até seis
mêses com metade do ordenado; e até nove mêses sem
ordenado.

2." O licenciado que, dentro do prazo de 30 dias, não
en traI' no gôzo da licença, perde o direito a ela e não po-
derá haver restituição dos dinitos que -tiver pago em vir-
tude da mesma.

Art. 29. As licenças com todo ou metade do ordena-
do só poderão ser concedidas por motivo de molestia do
funcionaria, de sua muLher ou filhos, ou de seus asceden-
tes, quando residirem em sua compania, provada com
atestado medico.

Art. 30. ,Quando o licenciado residir na Capital do
Estado ou em lugar que ela esteja ligada por estrada de
fe~To ou distante menos de 30 leguas, será da metade o
prazo marcado no art. 28, n. 2.

~ 1.0 O ano de que trata o citado artigo n. 1 cemeça
a Sl'r contarlo rIo dia que tiver expedido a ultima licença.
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pensüo, si excederem de 5 e a perda do emprego s
c~derem de 10, sem participação ao diretor, ou d
dIaS, mesmo com participação o

OAPITULO vi ,I I

SECÇÃO úNICA

Das substituições

Ár1. 36 o Em suas faltas ou impedimentos ócasioJ
serão subsliluidos pelas seguintes fórmas:

-: O diretor pelo contador em 100 lugar; pelo
cretano em 2. o e pelo chefe de secção mais an
em 3. o;

- O contador pelo chefe de secção que fôr design
do pelo diretor;

- O secreta'rio pelo em'pregado que tambem fór d
signado pelo direto!";

- O chefe de secção pelo seu imediato na
secção;

. - O procurador fiscal pelo chefe de secção que
des~gnado pelo diretor, si a faHa não exceder de 15 dia
e SI exceder dêsse prazo será pelo Governador do '
ta do nomeada interinamente pessôa que tiver ;s qual.
dades para exercer o cargo definitivamente podendo r
cair a nomeação interina em quem não fôr doutor ou b •
charel formado em direito, sómente na falta absol t
dêstes;

- O tesoureiro pelo seu fiél;
- O arquivista, por quem o diretor desi"nar'
- O -porfeüo pelo continuo que fôr designad~

diretor. -
No caso de prolongar-se o impedimento paI" mai

de quinze dias, o diretor proverá sôbre a substituiçã
como melhor conviér ao serviço público.

Parágrafo único" As substituições previstas no pr '
sente artig~ são as unicas que dão direito á percepçã
das respectIvas vantagens.

CAPITULO IX

SECÇÃO úNICA

Das causas ela fazenda do Estado

A'rt. 37, Todas as caUSaS em que a fazenda do Es.
tado fôr autom ou ré, continuarão a se'r processadas e
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s no JUlZO dos feitos da fazenda nacional, confor-
s leis federais.
) Irúgrafo único. As execuções, porém, por dividas
lientes de impostos não arrecadados nos respecti-

exerci cios, sê~lo-ão, fóra do municipio da capital do
do, perante o juizo local, sendo competentes para
movê-las os delegados fiscais dos respectivos termos.

o, como representan tes do procurador fisca'!, terão
TIJesmas atribuições e devel"es dêste, com a lliferença
xercê-las com limitação ás mesmas execuções e sob

J.reção e segundo as instruções do procurador fiscal.
.t o 38. Para observancia do disposto na primeira

vle do parágrafo único do artigo anterior, o diretor do
ouro ordenará ao procurador fiscal a remessa, por

I rmedio das respectivas coletorias, aos dele-gados fis-
o., lias relações dos devedores, acompanhadas de cer-
cs das dividas e dos mandados, que jú tiverem sido

j,ledidos pelo juizo dos feitos; e promoverá tudo mais
fór preciso para o fiél cumprimento do disposto no

l1arlo parúgrafo do art, 37,
Art. 39. As execuções pela fórma estabelecida nolo>

lados artigos e seus parágrafos, só poderão ser pro-
ovidas de 1. o de janeiro de 1891 em diante, e até en-

,10 corno até agora têm sido; sem com isso ficar pre-
udicado o que determina o artigo precedente.

Ar!. 40. Verificado, depois das primekas experi-
IT1 'ias, que a providência constante do citado parágrafo
mico do ar1. 37, não deu os resultados que se teve em
ista a favor dos interesses da fazenda, fac.iJilando e tor-
nando mais pronta a cobrança da divida ativa do Estado,
O lliretol' do Tesouro poderá ordenar que a cobrança da
)Il'SllJa divida ativa torne a ser feita sómente no juizo
dos fdtos ..

CAPITULO X

SECÇÃO úNICA

Da ordem do serviço

Ar!. 41. Todos os empregados sujeitos :lo ponto es-
tarão em seus lugITres de trabalho na repartição do Te-
souro ús 9 horas da manhã de todos os dias uteis e nos
IlIl'SIllOS permanecerão assiduamente até ús 3 horas da
tarde o

Art. 42. O contador fará o encel'rumenlD do ponto
diario impreterivelmente ás 9 horas e quarto da manhã,

Do Go 1'.-15 1889



ê sÓ por ordem expressa do diretor prorrogará
ramen to até ás 9 horas e meia,

Art, 43, A liquidação das contas dos exatores
tros responsaveis andará sempre em dia e bem aS'i
escrituração a cargo das diversas secções, respond
pelo atrazo dêsses serviços os empregados que a éle
rem motivo,

ArL 44, Os 'papeis recebidos seguirão infalivcl
te a seus destinos no mesmo dia em que entrarem
repartição, e os papeis finúos serão imediatamcnte r
lhidos ao arqui vo do Tesouro,

Art. 45, As representações e consultas dos exato
quando não possam ter imediata soluçào por deJle
rem de infol'mações de algumas das secções, serão e
obrigadas a prestar suas informações no prazo de 3 di
afim de que sejam aquelas infalivelmente rcspondi
dentro de cinco dias, a con'tar do rccebimcnto na rejltição,

Art. 4fi, São improrrogaveis os prazos marca
no precedcnte artigo, assim como para a aprcsenta
de relatol'ios, orçamentos, balanços e. tabélas que
acompanham, os quais estarào prontos dois mêses dep
de findos os respectivos exercicios,

Art, 47, Os serviços não especificados, como o
rubrica e remessas de cadernos, e conhecimentos de l,
lões ás agencias alTecadadOl'as e outros, serão indisti
tamente distribui dos pelo contador, como o exigirem
necessidades e urgencia do expediente, por todos os
gundos e terceiros oficiais e praticantes,

CAPíTULO XI

SECÇÃO úNICA

Dos recursos

Art. 48, Dos despachos ou decisões definitivas d
diretor do tesouro, proferidas em qualquer matéria co _
tenciosa adminitrativa, haverá recurso, unicamente nll
efeito devolutivo, para o Governador' do Estado, que dei
tomal'á conhecimento, se fôr interpôsto dentl'O do prazo
de 10 dias sucessivos e contados das datas das dtcisõ
publicadas em livl'O próprio da secretaria, ou da intima.
ção, quando fôr caso desta,

Art. 49. A interposição se fará em requerimento d _
vidamente documentado, selado, datado e assinado pelo
recorTente ou seu legítimo procurador', dirigido ao dire-
tor do tesouro, ao qual se juntará a minuta do recurso.

27
.t 'O Allrescntada a petição no referido prázo, à
I . ,I , . d peis tendentes ao es-

10~'do tesouro: ~J~ntan o s~~ P~recer fará subir o re-
CClllle11toda n!dtel Ia, cdomG ,trn'lllor para ser resol-ao conhecllllento o 0\ , ,

, 'rador poderáA't ' 1 O recorrente ou seu PIOCU , t
ir' 11'a'~e~retaria do teso'uro certifi,C~~~x~~ ~~~~s:~p~:
do recurso.! alegaç~,o e ~ocu~~~tol~ú'mero ~ qualidade'{lda mençao do úIa, mc~ e " ,
mesmos titulas e documentos.

CAPíTULO XII

Secção LÍllic:u

Das fianças e cauções
. .d erccr os cal'-

Art. 52. ~inguem s~r~'ec~~I~~~II"°e:cl~~ão de coleto-
()s de tesoUl'elro? coleto, , e( uiva,lcntes empregos de
. ou recebedo!'la .OU.o~tl os . Id ' d Estado sem quc

d a-o e dIstl'lbUlçao de Ien as o ,reca a~~ _
uha prestado fiança ou cauçao, ',_ ue fo-

I' 'cluem 'IS comlssoes qDcsta regm gera s.o,sdo~xdo Estado ou pelo diretor
Ilm dadas pelo Gov,eln\raordinários em que a~ co~ve-
te~ouro.' n~s ca,so,s t ex ente reclamem o emprego Imc-n encI 'IS fiscaiS UIgen em , I

ialo desta providência excepclOna , .. ., ;' n-
A t "3 A fiança será sempre delllullva, nao,pode.
r . ;) , . . . prestada em bens ImoveIS

do nunca scr prOVlSOI'la_ne~~J'am os determinados no ar-nem por outros que nao
ligo seguinte, , , . ';' pode-

!\. t 54 A fiança será semp~'e. defmItlva, _nao
. r" , de depOSito ou cauçao,

{" ser presta,da I?or melO f' á desde logo vcncendo o
1," De dmheu'o, que lcar

'uro de 5%, 'I' d' dívida pública federal ou de qual-2,0 De apo Ices a ,.
quer dos Estados dat Undlao'c'lÍxas econômicas garanti as

3 o De cadel'ne as e, E tados' . - ualquer de seus •s , ,pela Ulllao ou por q, h' de estradas de ferro ou
4," De ações de compan l~lsstituida garantidas pela

de empreza regular~nente E~tados o~ ainda em ações
União ou qualqucl: e selus mesma fórma,
de bancos, garantHios _pe ~onstituirão unicamente no de-

Art. 55, As cauçoes. n representados em moéda cor-
pósito desses valore~ assu competente termo,
rente e títulos, medwnte o d' fiança ou de caução, além

Art. ~6. N,os Iter~oSque'\mprescindivelmente aí de-das demaIs estIpu açoes
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Vem ser expressas, se fará especial menção
previstos nos arts, 52, 69, pal"ágrafo
presente regulamento.

Arl. 57. O valôr das fianças e cauções será ar
d?, sem (~epender de apl'ovação do Govêrno, tendo.'
vI~la qua!S(.luer altcrações posleriores á última fixa~'a
leI mo mC(!IO das rendas, os das despseas a que tl'n
de scr aplIcadas nas mesmas estações, a dist:incia li
e os prasos em que devem entraI" os respectivos sald

~ 1." 9 chefe da secção encarl"ega do exame das
tas llIenS~llS d~s. coletol"ias e recebedol"ias pmcederú I
os an?s .a .rensao do arbitramcnto das fianças e cau'
para solICItar o rcfOl'ço delas, se assim o cxigir a s
rança da fazenda.

~ 2:"Ao procurado f~sca~ incumb~ vclal" sôbl"e o li
t~JaI ~Iese~npenho da obngaçao que a todos os afiança
fIca. !!llposta, de cnviar'cm semcstralmente ao Icsouro
ccrtl.lIcydos da existência de seus fiadores, sob J)('I1'1
denllssao dos que fOl"em omissos no cumprimen lo d'
deveI'.

CAPíTULO XI1I

Secção lÍlZica

Das estações fiscais

.Ar\. 58. As l"endas do Estado continúam a
n.lOvJ~las e arr~caeladas administrativamcnte POI"
fISCaIS subordll1adas ao tesouro do Estado.

,Pal"úgrafo único. Estas estações, que conslam ele eG.
Jetorias, agências dc ditas c rccebedorias, funcionar~
procedendo a OI~Cl"açi)e~ dCl"eceita e despcsa, l"estrita a
c(?br:!nça d.e !'ec.ella do hstado de assento local e ao dc'.
pcndlO dc Hlent.lca natureza detcI'miada neste l'cgulalllL'1J
lo c que lhes fOI ordenado Jlelo tesouro do Estado.

AI'\. 5!L O Estado seI-á dividido em tantas cil"cuns-
~riç.ões. cole.tora!s, quanlas o dil"etor julgaI' convenicnie
a boa flscalIzaçao das rendas e interêsses da fazenda do
Eslado eá regulal"idade do serviço,

. ,~. 1.0 Caela circunscrição se compol"á de um mais nm-
lllCIJHOS, c9nformc as conveniências aconsclharem, dc.
vcndo, pOl"em, sempl"C que abrangêr mais de um municí.
pio, tel"-se muito em visla as dislfIncias e as rendas uos
municí'p~os que tivcl"em de ser reunidos, para formar ch:.
cunscnçao eoleloral, de maneira quc não fiquem separa-
dos POI' gl"andc dist:incia nem l"eunidos em uma só ciro
cunscl"ição municipios que, pela illlpol"tflllcia de suas
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proyenientes de impostos do Estado, devan: cons-
utras lanlas circunscrições quanlas forem eles,
~.• Quando a circunscrição compreender mais de
llli 'ípio o direlor designará qual o que deve ser a

" :l." Nos municípios, que forem séde de circunscri-
'. J 'Ioral, as rendas do Eslado serão arrecadadas por
rÍ'ls e nos demais por agências deslas, sob a res-
ilidade dos respecti\'os coletores.

1'1. 60. O pessoal de cada circunscriç~o conslal"~
coletor um escrivão e de lanlos agcntes do 1.

[Janles do '2.", quanlas forem as agências da respec-
ircuscrição,
'arúgrafo único. SeJ'Ú anexo ao pessoa,l de cada ca-
ia c agência, um delegado fiscal, como represen~an-
'al do procurados fiscal do lesouro nas respectIvos
icípios, com as atdbuições referidas no art. 71,
J\rt. lil. Os agêntes dos coletores e os .ajudantes dos

'jvi'\cs, com quanto rigol'osamenle pao poss~m ser
'iderados empregados públicos, todaVIa, poderao flll~-

IJIr 110 serviço da coleloda ou agênci.a. desta, exc!us!-
)lI cumulativamente com os seus auxl,lI:~res.' em Cal"a-

r ficial, mas sob a responsabilidade propl'1a do cole-
. 'escrivão cujas fianças respOl1del"ão por expres~a
. laração peios atos de seus agêntes e aju.dant~s e ser~?
l'uladas em relação ús rendas da respecllya ClrcunSCII-

eo!l'lonll .
Arl. 62. Tanto as coletorias como as suas agência5.?

l'ionarão em todos os (lias úteis das !J horas (~a manha
:l da larde, devendo nelas pel'llla.necerem a:ssl~u~llnen-
duranle csse Icmpo, os respccllvos funClOnal'10S de

. 'da uma dessas estações, suhstituin(!o-?s c!n seus empe-
illlclllos ocasionais, como o elc moleslIa, IIccnça ou au-
'ncia l'lll scrviço scrviço público, a sabe .•.: o colelol' c o
cri vão os scus respectivos agên~c. e aJudante; o~ se~l~

uxiliares, nas agências, ou Iras au~ilIarcs, sempre sob ,IS
lllS responsabilidade e dos seus fIadorcs; . . .

I'arúgrafo único. No caso de vaga, porcm, se ohscl-
rú o scguinte: ,

_ O escrivão exercerá as funções de colctor, atc
(IIU' sL'ia provido êste cargo, ,

:.....:O colclor auxiliado 1>01' scu agênlc, acumulam o
cxercieio dc escl.'ivão, até quc seja .pr~cnchido êslc ~argo.

-O auxiliar do colctor, na agcncIa col,ctoral, a.cumu-
larú o exercicio do auxiliar do cscrivão, atc quc sCJa prc-
cnchida esta yaga. ,- I

-O auxiliar do escrivão c,.xcrccra, as !unçocs (O au-
xiliar do coletor, até quando for prOVido este ilogar.
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_Al't, 63, As po~centagens das arrecadações pert
c~l'ao a~s que efetIvamente tiverem I'esponsahilida:
delas, nao compreendendo estas disposições os auxilia
dos, colet~l'es e escriv~es, nas coletorias e agências,
quaIs sel'ao pagos por estes, conforme ajustarem,
. Art. Além dos casos de substituição figurados no

tIgo 62 e seu parágrafo único, o agênte e o ajudante
coletor e escrivão na coletoria, ou se ocuparão das dU
gências fiscais que houverem de ser feitas no interi
da circunscrição, ou ficaJ'ão funcionando na séde si ta
sel'Viços, fÓl'a desta, se encarregarem o próprio' coleI
e escrivão,

Al't, 65. Quando o coletor e escrivão não 'tivere
auxiliares devidamente habilitados na fónna deste re"
lamento, perderão as pOl'centágens em proveito dos sub
titutos,

Al't, 66, A escrituração das coletorias
seguintes livros:

- De receita e despesa;
- De inscrição de testamentos;
-De lançamentos de impostos que o admitem;
- De conhecimento de talões.
~ 1.0 Este livros abertos e enmenados, numerados

I'llhl'lcados em todas as suas folhas por funcionários da.
c!asses d~ segundos e tel'ceil'Os oficiais e pmticantes, se
n!o. escl'ltul'ados de confol"/)lidade com os modêlos em
vIgor; havendo, porém, um só tipo de talões para a cu-
hl"ança de todos os impostos a cal'go das coletorias;

9 2." Os mesmos livros serão anualmente ministrado
]leIo tesoUl'O, correndo pelo cófre do Estado a respecti.
va despesa.

9 3." A escrituração de que tmta êste artirro será fei-
ta nas coletorias, CO!lJp~'een~endo toda a cir~unscrição;
devendo, em cada agencIU desta, ser feita uma escrillll"l-
~~ã()pal'tic,ulal' dos auxiliares, que em todos os oito di~s
a remetem ao respectivo coletor, para o devido fim
até o dia dous de cada mês um balancête em vista ~Iu
qUill ~ da escl',itUl:ação, tanto da coletoria' como de suas
agencias, sem feIto na coletada o balancête rrel'al que
será remetido, com todos os documentos da rec:'ita e' des-
pesa do mês antedol', dentro dos cinco primeiros dias de
cada mês, ao tesouro.

S 4.°, Pml'a bt;. mfiscal!za.'"-se o pontual cumprimento
do preceIto constante da ullllna parte do pal'Ílgl'afo pre-
ced~nte, haverá a cargo da secção encarregada da liqui-
daçao. das contas de exatores, um livro em que se nóte o
I'ecehunento dos halancêtes mensais, bem como o dos
saldos nos pl"azos em que devem entrar para o tesouro,
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me se acha estabelecido ou fôr de novo estabeleci-
) lo diretor do tesom"o.

rt, 67, São altel'áveis a juizo do diretor as pOl'cen-
devidas aos exatôl'es, os prazo~ em que devam e~-

com os I'espectivos saJdos, e asslln também a claSSl-
'io; suhsistlindo, enquanto não f.o~em _altemdos, as

ma' porcentagens, prazos e classlflcaçao que atual-
. estão sen do observados,

Art. 68, I ncumbe a cada circunscrição coletoral:
1.0 PromoveI" a arrecadação da renda d,o Estado, pr?-
, nle de impostos, procedendo pam ISSO. ao lanç.l-
~to de todas as imposições do Estado, a cUJ.a cobran-
lrecede esse trabalho, observando o det~r~lIlado .001'

t regulamento, o de indústrias e proflssoes, leIS e
regulamen tos;

2." Fazer com a devida regularidade e clareza a c~-
i:lllração da repartição; ".

3.0 Fiscalizar c administrar os propnos do Estado
re. pectivas circunscrições; .
4.•. Pagar os vencimentos (~OS respectIvos emprega-
I' outras despesas que lhe forem ordenadas pel? te-

111'< • I .
5. FOl"/)ecer as in formações e pareceres .r~ ativos a

6c'io de sua competência, quando forem eXlgJdus pelo
ouro do Estado,

o\.t 69 Ao coletor como chefe de todas as esta-
es' ("Ol~n;'~endidns na ci~cuscrição resl,lectiva compe~e:
. 1 ° Dirirrir todo o serviço, inspecclOna!1do.o tra. a-

ho d~ escri~ão, e dos auxiliár~s, nas a.gê?ClaS, ~n~t.rll1n.
o a fostes de maneira que o seja harmolllco, UlllfOl me e

I ('1'feilo I d m
2,. Ter sob sua ~uarda, em assadas seg~lIl( o a_oI' e

pUIIIt-rica e Cl'Onológica, todas as ordens e lllstruçoes que
IC forem dadas; E d d"
. :~.• Submeter á decisão do tt;,sourC? do. ~ta .0 as UV!-

das que tiver acêrca da execuçao. e llltehgencl3 das Jels
e 'I~cgulnmentos, e solicitar as medIdas que lhe parecerem
'oll\'Pllientes; d E t do

4'.• Representar ao diretor uo te~Ol:ro o ~s a _
Hcl'ITa das disposições obscm:as ou ~m~ssoes que encon
traI' nas leis, regulamentos e. IIlstruço:s.

fl" Dal' por escrito as lIlformaçoes e par~ceres que
lh(~ forem exiqidos pelo diretor do t~SOUI'O e dlreJamente
elo Governador do Estado, cu~,?r!n do e fa~en o cum-

~rir as ordens que lhe forem dlngldas por e~te dOU por
aquele e apresentaI' anualmente, por tod? o mes

d
e dar-

~o o ;elatól'Ío circunstanciádo do movImento os oze
m~ses do ano financeiro, findo em dezembro, com, espe-



- 232 -
cificação das medid .
fazenda; as quc julgar convenientes

6.° Proferir tod
os quc vCl'sárcm sôb~s os despac..llOs de méro c.
c. pagamcntos dc im c ~eclamaçao acêrca de ,. X'l
sohre prelell õ P<,Jsos, bem como o ' .111
recurso " ç es~ cUJa decisão II ' ulJ os q

pm ,I o dll'ctor do t lC pellença III
, 7.° Proceder ao esouro do Estado; ,

~1~J)aOç~~~sJançado~, b~~~Ç~~~~tgro~l~ci~o á cohral!
sa c outros qualqucl' i vel e cfetuar
d'; c~r~~~~ls~~ttç'!~oll~sujeitos os ~~~~W)~i~~e~antur~z .

8 ° T " a JUI'
t ' er sob sua "uard
rcga

g
~o tesouro do Esiad~ ~ Id'esponsabilidade aI'
, Fazer lod ' o a a I'enda '

centágem e a d os o,s pagamentos inci q,uc ane
souro' ,o cscl'lvão, autoriza;los luslv~ a suo

1o
, ' pc o dlrctor 1
, En II'c"aJ' Iêstc ol'(lellad;' ao esouro do Estado .

das arrecadadac 1I0~ prazos mm'cados ~sou 10:Hle foI'
para se levar ,s, I ecolhendo-os com' a . :,a. e os .rla 1

11 \ . em conta. ' I especlJva "U
V~ ' : SSll1ar os artigos de' ,
c~~t~~/~v~o competellte, 'os C~e~I~lta. qUe Jançm' o c~

12 lI
n

lles, as guias e os bahllc~flll1entos que der
. emetel' ao t "e es;

semestre sob ' esolll'O do Eslado n f'
mapa est'atistic pe:Ja , de 10$000 a 20$000 ~ 1111de cu
le pel'iodo, 'sell~o( O~~:~I~)OstO~ ~fl:recadados ~1~lr~~Ir'~!<~'u
povoados, em que se t;: ~.specI Icados os iml) I :HIll

13 ~r' , .\el d'ldo'l' os o., c
I

." j II1lslJ'ar por ti' •...co )rança. .
e o fiscal de c d' , oe o o mes de jan .
dos cOnlJ'ibui~I~: m~~ICir:.io qa circusCriç~~r~;J~o ~1:ll(~gll
que estaV'llll s " e 11.10 !Iverem pa" ' , a I caça
bro antel'JOI' ujeltos no mio financeiro' 'f? ~s lmposl(l5
de dividas '. acompanhada das com ' lIle o em dezcllI
por aqu~l~ ~~~~~~~~dPelo respcctivo es~~1~~~es f,ccrlid(ies

14 C 1 a a cobrança ' a Im de ser
I' ' umprir tudo mais I', exe.cutivamentc' .
Cl ou regulam en to • que 10 for dclermill'l'd

Art, 70 A ., _ ' o ]lor
1. FHze~' o escl'lvao, cumpre:

ção; toda a escrl turação a cargo d '
2 A' a clrcunscri.

IT" companhar c co d'
c ( I ~~e~~~~~~/rccisas, par~ dl~~~~a~e~~~etor n,os cxãllles
para a e~tl:C'''; C/l1 v!sla dos livros dc I' dos, Impostos;
Estado da r~;I;1 nas, epocas compe'lenles ecelt~l, as guias

4 'R', a co )I'ada pelo co'el " no eSOlll'O do
OI'den~ d :glsll'ar o expedienle do d?I~" e ,assiná-las,
da circun~s~:il'ã~. tudo quanlo fôr rela~~~~ ~umprine!o as

¥ • O expce!Icnle
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exigidas pelo

assar as certidões que fOl'em rcqueridas e de-
I' '111rios ,livros e documentos da circunscl'ição,
rL. 71, Ao delegado fiscal, como representante
1 procul':u!or f\scal, compcte:

Prolllover a cohrança executiva por d jYida prove-
lc imposto,' não arrecadados nos respectivos exel'-

, hservando a respeito o que dctermina o art. 10
1. 2.1.

. ." Prestar ao procurador fiscal as informações de
lratam os oitados arts, e ~ n, 17, e quaisquer outras

I ' ramente a negócios a seu cargo;
il: AtiVai' o andamel1to das execuções a scu cargo

r '.'cntando ao juiz c solicitando as providências que
, '111precisas, toda vez que a demora for motivada ou
ida aos funcionários do juizo;
1." Dal' guia, para quc sejam pagas na respectiva es-

',O, :IS imporlflllcias resultantes das cobranças quc
tuar;

~):' Solicitar, do procurador fiscal todas aS informa-
es, instruções e .liocumen tos de que prccisaI' para o

11111pl'imento do seu devêr;
()," Hequerer e p.'aticar todos os demais atos cm jui-

z . que precisos forem para a cobrança da dívida ativa;
7,U Em geral as mesmas atrihu'ições e devêres do pl'O-

lira dor fiscrd, com diferença, porém, de exercê-Ias com
limitação ás execuções por dÍ\'idas provenientes dc im-
postos não arrecadados, e soh a direção c scgundo as ins-
tnll;()CS do mesmo procurador fiscal,

Art, 72, Os cargos de delegados fiscais serão exer-
cidus pelos promotores púhlicos, nas sédes das comar-
l':IS, e pelos adjunlos dêstes, nos mais lagares, por fica-
rclll em virtude deste regulamento as funções daqucle
j':Irgo anéxas as destes,

Art, 73, Nos lugares fóra das sédes das comarcas,
l'lIl quc os cargos de adjuntos dos promotores puhlicos
não estiverem providos, o dirctor do tesouro nomcarú
pl'ssôa idônea .para exercer as funções dc dclegados
fiscais.Al'I. 74, Nas faHas ou impedimcntos dos delega cios
fiscais serão êles suhstituidospclos colctores, nas sédes
das circunscrições coleloraes, e pelos auxiliarcs dêstes,
nos outros lugares, toda vez que o diretor do tesouro não
lhes tiver designado os suhstiutos,

Al'I , 75, Os delegados fiscais, ou seus substitutos,
Icrao a porcentágem de 20 °1° sôhrc o líquido que cobra-
relll e efetivamente entrar para os cófrcs das rcspcctivas
colctorias ou agências, revertcndo cm favor da fazenda
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todas as custas que aos mesm
de do regimento de custa os fOl:em contadas em
tas da fazenda (rue d . ,s, as qUaiS, assim como as
d d ' , evem conslar d . ,.~ os, da mesma sórle f _, os respectivoS I
clI vo. UI,10 en traI' para o cófre r

Art. 76. Os coletores .
das pelos delegados fis~~is em _vIsta .das quantias co
aos mesmos r1eleNado e I ecolhldas ao cófre faro
g~ns, sôbre o líq~i do sn~en p~gamen to das suas po;'cu
clbos de costume ou 'IIS d sa mente, havendo deles oa os nos dem . .Art 77 O ' aIS pagamentos

. . regmlCn das r b d' , .
.I~ado em regulamento espec' I ece e onas sem detenn
11II~lUr:i a ser o estabel .d la e enquanto o não fôr, co'
mala de 1868, com as e~l o . !10 C!.enumero 58 de 20
dendo-se de acôrdo com oOdl~!Caç~es posteriores; pro
menta, quanto :i rubl-ica doP fSClltO no presente regul •
talões que se lhes dest' '. s bl\'I"oS e conhecimentos dt' ". mal'em em 'b .
iaS que devem prestar os ad~lin' t COlmo so l-e a~ gara

15 ra( ores e escnvães.

CAPl'lULO XIV

SECÇÃO ÚNICA

Disposições gerais
. AI:t. 78. O tesouro do Estad .

c~onara em todos os dias úteis s o ,de Mmas-Gerais fUH.
dispensa concedida pelo Govê;'n ah o o caso de alguma
do tesoul'O e os que po' 1" f ' o do Estado ou diretor
das 9 horas da manha- . I "Cdl OIem declarados feriados
sei ,as... a tarde p d d . ,. ~pl'e que julgar necess{ r' , o en o o diretor,
mais uma hOl'a. 1 10, prolongar o trabalho por

PUI'ágrafo único Esta dis '-
os funcion:ir-ios exc~tuád . poslçao compl-eende todos

1 o O' o somente além d d' .. procurador fiscal ( , o Iretor:
cio ao comparecimento diáriol.ue, em todo caso, é obriga-

. 2.0 Os solicitador e o csc',., I .
CUJO exercício é di,'etamenl I.IV,IO ~os. fCItas da fazcnda
seq~ão do contencioso. e lIIpeclOnado pelo chefe da
. A,rl. 79. Quando a urgência d ' "
\ o alI azo dos trabalhos da' .0_sei \ IÇO ou o excessi-
poderá ordenar (Iue a II I eparlIçao o exigir, o díretor

I lesma repa t" -qua quer dia e dUl'ante o t' r ,IÇa0 trabalhe em
Art 80. As dívidas de :~lP? que [ar neces~:irío.

I-adas a quaisquer outI-as ~rcI~1O fllldos serao equipa-
cada ano financciro ao paN~~ce e~do-se no decurso de
que se fôrem apresentand~ en.to lIItegral dos credOl'Cs
para esse fim consÍNnada n; I ~ted que se exgote a vérba

" el e orçamento.
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t. 81. Os impostos sôbre contratos, prorrogação,
,IZOS de contratos, concessão ou transfe'rência de
gio de qualquer espécie, concessão de estrada de
outros estabeleciods nas Icis ns. :i.385, dc 29 de

de 1886, ar!. 6,° ~ 1.0; :i,569, de 25 de agosto de
ar!. 4." ~ 9.0; e 3.714, de 13 de agosto de 1889,art
'-lO cohrados dir~tamentepela rCl1UJ,tição do tesou.
lo Estado, e, si forem pagos nas coletorias, ncnhuma
ntHgem, neste caso, caberá ao colctor nem ao es-

a da coletoria em que a cobrança tiver sido rea-
~a.
rt. 82. A escrituração, na repartição do tesouro do

,lUa, continuará a ser estabelecida nos regulamentos
riores e será feita nos mcsmos livros já adotados;
lido, porém, a partir de 1.0 de janeiro futul"O, sup,'i-
dos os seguintes livros: caixa de fardamento; caixa
rancho; caixa de efeitos e outros valores.
Ar!. 83. O diretor do tesouro, poderá, porém,

ando julgar conveniente, suprimir outros livros e criar
vos, e bem assim adotar a escrituração que fôr
ais conveniente e apropriada á repartição do tesouro.

Ar!. 84. Qualquer equívoco que se dê nos livros de
uc trata o presente regulamento, bem como em qual-
uer outros que venham a ser admitidos na mesma rc-
al'lição será corrigido pelos meios regulares, não se
)odcndo extrair folha alguma, entrelinhar, emendar,
r spar ou riscar a esc'rituração, nem ainda em seu mio
nimo ponto, sob pena de trinta dias de suspensão e de
muHa de cem a duzentos mil réis, além de outras em
que incorra o empregado que de qualquer modo violar
este ;Jreceito.

Art. 85, O empregado que deixar de executar o ser-
"iço que lhe for dish'ibuido ou que tiver em atrazo,
scrú obrigado a trabalhar em horas extraordinárias
até pôl-o em dia, sem direito a gratificação alguma. Si
cm vil'tude do atrazo da escrituração fôr prorrogado o
tcmpo do expediente, os empregados que tiverem dado
motivo ao atrazo ,por sua morosidade, negligência ou
pouco interêsse pelo serviço público, durante todo o
lcmpo que for preciso para que se ponha a escrituração
cm dia, perderão a gl'atificação que perceberem, rey~r-
[enclo a importância da mesma gratificação em proveito
dos. que forem aux)liar o serviço, na razão propore ional
,1:1S suas graduações.

Ar!. 86 Nenhum empregado da fazenrl;l rio Estado
poderá perceber dons ordenados ou duas gratificaçõc,;
por exercícios de cargos ou funções distintas.
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Art. 87. Não são susceptiveis de penhora, cmil:lI'g

e sequcstl'o os vcncimentos dos cmpregados do Esla(i(
. AI't. 88. As reclamações e oposições de qU:llqll
contrihuinte a rcspeito de impostos Oll qllesli)c., 010 c
leneioso administmtivo serão agitadas perante o IcsolI
do Estado, c não no juizo dos fcitos, ao qual falta cuml)
tência para isso.

Art. 8!l. As justificações não são mcios leg,lis par
ju.lgar a exonenlção de qualquer exator da fazenda do '
tado, podendo apcnas sel'em admitidas eomo provas cn
alguns casos.

Al'I. !lO, Serão registrados na repart ição do lcsom
unicamcnte os titulos dos empregados de nomeaçãc li
.direto/' do mesmo tesouro, hastando a respeito dos .lcll1~
is emp,'egados do Estado que recehem seus vcncirl'cnt.)'
pelos cófJ'cS do tcsouro do Estado assentamento em folha'
ficando, não hastantc, sujeitos ao pagamento dos mesmo
cmolumentos que pagavam pelo registro, que serão co.
brados pelos asscntmncntos.

Art. !l1. Os pagamcnlos que ao tesourcil"O cahc rca.
Jizm' pela caixa em vista de documentos se,"ão feitos in.
dcpendentementc de portarias, dêsde que os mesmos cio.
cumentos, sejam processados e classificados pela conta.
dOI"ia e por despacho do dirctor onlenado o pagamento.

Ar1. !l2. NcnhulJl encaITegado de dcspesa púhlica
poderá despender maior quantia do que a autorizada 011

que tiver l'ecehido do tesolll"o do Estado; e quando o
faça, não lhe serão devidos os saldos verificados a scu
favôl' cm a,;uste dc contas.

Art. !l3. Com exepção das dividas pl"Ovenientes de
\'encimentos considerados alimentos, outras quaisqllcr
não serão pagas aos credorcs da fazenda que tamhém fo-
rem seus devedorcs, sem que se mostrem quites da did.
da quc com éla tiverem,

Art. !l4. As muItas impostas adminislrativamcnte a
cmpregados do Estado sel"ão deduzidas de seus venci.
mcntos de uma só vez, ou de mais vezes, si assim fôr ar.
dcnado pclo diJ'etoJ',

Art, !l!i. Quando o exigir a conveniência do ,serviço
podcrá o diretol' removêl" o pessoal das secções ou alie.
'rar o trahnlho dos empJ'egados.

Art. !lH. Nnquilo quc não tiver sido previsto pclo
prcsente regulamento, sel'ão aplicúveis as leis. dispo si.
~'ôcs rcgulamentnres e ordcns fedel"nis e dêste Estndo.

Al'I. !l7. Todos os cmprcgados da fazenda do Est~)(io
ohrigar.sc-ão, por compromisso fOl'lnnl, no ato da possc.
ao dcscmpenho de seus devcres legais; ficnndo, por for.
ça desta disposição substituidos os termos de juramentos
pelos de compromisso, na fórma acima.
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CAPITULO XV

SECÇÃO ÚNICA

DisfJosiçõe.~ transitorias

d r' la do Eslado que\ 't 98 Os eml)rolTados à ,lzeIH, ,
f I. l., '" I \_ prcsente reorg,l-

) forcm cónlemplados no qUal ro (,I ." ,'os C com os
. c fj("lrclO adidos como supranUmCI.lII ,
IÇ,IO~ V~l;cimcnlos que alualmentc, perccbem, .

,1110, f do ou rcmovl-RI" O exlmnumcrarioquc or nomca I"
~ ' . art i ':'ia do tcsouro ou ou I ,I,
par:1 oulro lugar na I ep, . ç, .' dceite qucl' n<io,
'de dcsllc logo o lug:'lr de ndH!o, qucl , ,
HllIlcação ou l"emOçao, ,. t dos os emprc-

!i ') " Os '\(lidos ficam sUJei los, com.o.o . ~ '. • .C o
'~l" r:'. d'do Eslado, a denllssao, suspenS,l,

,dos 1,1 ,Izcn a I -t" guhmenlo11- . e m'li~ (lenas dcclanH as nes e I e, '
111 ,IS ,. • con lnr m'Jis de l!i anos de

Al'I. 9!l, Ao adido que .' 'llé 'FI dias dcpois da
rri'o (lublico e quc o requcrel , I': lo 't~souro serú

. - ti j'lciro dos empregar os I . ')
r. alllz.açao o. ql: c com ordenado proporci()J~al a :..~
('()IlC••cilda aposenl.lç.lo I . 'i") 'mos SI conlm1 enos deste cmpo n~., . ,
lIOS, si con ar I!J '. "olll'lr ;nais (lc 25 anos,
)1lais de 20; e a .~Oanos, ~I~. . .:noõcs e promoções quc

'\1'1 100. As nomcaçoes, 'c. ç irtude Ih pre.. . , lenha de lazer em v •
dirctor do I~SOI~1o 1"~ ter lugm' independcnlc-
('lIlc reorgan Izaçao, por el')o

111('lllc de concurso ou acesso. . _
- em con traria,:\1'1. 101, Revogam-se as dispOSIÇOCS

l'alúcio do Govêrno, em Ouro Prcto, ;) dc julho dc
uma.

JoÃo PINIIEIIIO /lA SILVA.



136 - DE 7 DE JULHO DE 189d

OI a as aJtel'llções feitas pelo conselho de intendencia
do muuicipio do Hio Preto ás tabelas de impostos
las resoluções ns. 2.199, de 27 de novembro de 187:..

e :lo :!:!:!, de 11 de outubro de 1884.

le/,llções feitas ás posluras lllllIlicipais do Rio-Prelo

dI'. liovel'l1adOl' do Estado de :Minas-Gerais, tendo
vIsta a IH"Oposta do conselho de intendencia munici-

li. do Hio I'reto, de 5 de março do correntc ano, e lIsan-
das all'i1JlIições que lhe confercm os dccrctos ns. 50
A - dc 7 de dezembro de 1889 e 218, de 25 de feverei-
do corrcnte, resolve aprovar as altcrações feitas ús

) las dc impo~tos das resoluções n. 2.199, dc 27 de no-
llI1Jro de 1875 e :'L222, de 11 de outubro de 1884, pela
guinle fúl'lllU:

Ar!. 1." O conselho de intendencia municipal co-
(lIrú anllalmen lc os seguin tes impostos:

S L" De cada indiviuuo que COmpl"ar café por conla
ropria ou de outrem, para exportação, 25$000.

S :!." De cada mascale de lazen<1as secas, objetos de
rmarinho, somente para negocio dentro do perimetl"O
a cidatte, 50$000.

li :L" De cada olaria, fabrica de tijolos ou telhas,
2~SWO .s .)." De cada fabrica de chal'lltos, cigarros, fumo
pi 'a do, ou casa especial que venda estes gcneros, 20$OOU.

S 5." De cada casa que vender colcl1ôes ou moveIS,
lO$UUU.

li li.O De cada casa de funileiro, latoeiro ou calderei-
:!U$UOO.
li 7." De cada casa de relojoeiro ou ourives, 30$000 .
S 8." De cada casa nas condições da antecedente, ou

oulra em que se vendam relogios, correntes, objetos de
prata, ouro e pedras preciosas, fabricados fóra do Esta-
do, 8U$000.

S 9." De cada fabrica de fogos artificiais, 5$OOU.
S 10. De cada oficina de aIJaiate, 15"$000.
S 11. De cada oficina nas condições da anterior, em

que se vendam fazcnda e artigos ))I"OIJrios de alfaiataria,
além da oficina, mais 10$000.

S 12. De cada fannacia, 30$000.s la. De cada casa que vClíler drogas nos lugares
onde não houver farmacia, 30$000.

~ 14. De cada hotel, restaurante, casa de pasto ou
pensão, 40$000.

S 15. De cada casa de bilhar, 30$000.

~,.
o::..
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~ 16. De cada oficina de marceneiro ou
1'0, 5$000.

~ 17. De cada oficina de malas e canas!l'as, :)
~ 18. De cada oficina de seleiro, 10$000.
li 19. De cada casa de badJeiro e ca1lelereiro 10.
~ 20. De cada casa nas condições da anlc~ed'

rendendo pel'fumarias, 20$000.
~ 21. De cada oficina de fenar animais, 5$000.
~ 22. De cada cocheira de alugaI' e I'ecebel' an ill1

a tnlto, 10$000.

~ 23. De cada rancho para tropas, 10$000.
~ 24. Para vendei' leite na cidade e povoações, :1'
~ 25. De cada moinho dentl'O da cidade e povoaç(

e sens subur1>ios, para trocar e vender generos, 8$000.
~ 2li. De cada engenho ou fabrica de aguaf'(icnl

cuja lotação scja: de 1 a 5 pipas, 10$000; de 5 a 20 dit,
1:,$000; demais de 20 pipas, 25$000.

~ 27. De cadn engenho de lH'eparar café, quc
sirva só para USa exclusivo de seu dono, 10$000.

~ 28, De cada açougue, 20$000.
~ 29. De carla casa ou individuo que vendeI'

de loterias, 20$000.
~ 30. De cada armador para festas e funerais, :lO$UOU.
~ :H. De cada padaria, 20$000.
~ :J2. De cada fabrica de cerveja, licores ou ag1l8,

gazozas, 50$000.
~ 33. De cada botequim fixo, para café, iJebillas,

doccs, 15$000.
S 34. De cada oficina de sapateiro, 15$000,a 35. De cada escritol'lo de advocacia, 10$000.
~ 3li, Dü cada escritorio mcdico, 10$000.
~ 37. De cada escritorio de solicitador, 8$000.
~ 38. De cada empregado da intendencia, cujo VCIl-

cimcnto anual fôr de 500$ a 1 :000$, 5$; de 1 :000$ para
cima, 10$000.

~ 39. De cada estabelecimento de baz.ar, 80$000.
~ 40. De cada cano de duas rodas, para alugucl,

10$; de cada dito de quatro rodas, 15$000.
~ 41. De cada vendedor de lenha em CaITO, 10$; (ll'

cada dito em ,cargueiros, 5$000.
~ 42. De cada oficina de ferreil'O, 15$000.
~ 4:1. De cada casa que vendei' fazendas secas, mo-

lhanos, ferragens, armarinho, louça, roupa feita, genero
.10 pais e de fóra, classificada em primeil'a classe, .. '
120$000.

~ 44. De cada casa nas condições da anterior, clas-
;i ncada em segun da classe, 80$000.

- 241 -

, Dl' cnda casa que vendp,r molha aos, generos
li ,Ie fóra, clnssificnda em erl'eira classe, 60$OOtJ.
, Dl' cada lavrador que vender fazendas secas,

I , ferragens, armarinho, roupas feitas, 50$000.
2," () conselho de intendencia municipal co-

Dl' ('ada mascate de auras de ouro, pmta e pe-
I'dosas, fahricadas fóra do Eslado: por um ano,
1 sl'is l\l(,~('S, 2:)0$; por três meses, 150$000,

iL" Dl' l',Hla mascale (Ie fazendas secas, ohJetos (t('
nho, por um ano, 2:i0$OOO; por seis meses, 1:)0$:

IIH', 'I'S, HO$OOO.
!lo De cada mascate de obras de gesso, pelil'a ~u
,1: por Ulll aliO, 20$; por seis meses, 12$; Jlor Il'cs

,000.
I." Dl' 'ada mascale de objelos de funileil'o, la-
apalciro e seleiro: por um ano, 40$; pai' seis me-
; por três meses, 15$000.

.1." lk cada mascate de fumo: por um aliO, 2U$:
, IIll'SCS, 1:)$; por lJ'ês meses, 10$000.

6." De cada mascale de doces, algodão de Minas, e
11I111llesas, como chicoles, redeas,. cabeçadas, man-
ilhas: por um ano, 15$000; por seis meses,.9$,?OU.
7," De cada individuo que exercer a proflssao de

'rafo: por um ano, 25$000; Jlor seis meses, ~5$9OU,
H," Dl' cada individuo que exel:cer a pr~fl~sao !Ie

II la' por um ann, 50$000; por seIs meses, ~O$UUO.
!J," De ca{la afinador, concertador de lHano, -;em

l 'Il'l'illlenlo, tl'imestra!llIenle, 10$000,
.. 10. Dc cada amolador volante, trimestmlmcll le,
I,
r! :L o A intendencia cobrará:
1.' De cada exposição de cosmoramas, marmotas,

liras ou animais vivos, 5$000.
, 2," De cada espetaculo de cavalinhos, 10$000
:t" De cada espetacuio dramatico, ou outro qual

t r: pal'a o (IUal se cobre entrada aos espectadorel>.

Ol~ I." De cada bolequim pl'ovisorio elll que se venda
r," dm:cs, e frulas, 2$000. . _

~ fI." Dc cada um, nas mesmas condlçocs do ante-
I' 'vl'lIdendo behidas, 5$000.
'~ li." De cada uma licença plll'a matar rezes, por ca-

'a: :l$000. t' ' HI r~ 7." De cada um porcl) que se Il!a 31, pai a VCl e
, I nL' <lU loucinho na ei(iade c povoaçoes, 2$000.

o. (;, ('.-lu 1889
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. ~ 8." De cada uma casa que se
Cidade e povoaçõcs, 5$000.

_~ g." Dc cada lic.ença pal"a tCI" cães de caça,
'. ~.1 U. De cada lIcença para vendcr carne em
lelro, :>$000,

, . ~ 11. De cada dita pam armar andaimc e ter J

l"I:Il~. para _cOI!struç~o nas ruas e praças da cidade
gucsJas, nao Impcdllldo o livre transito, 5$000,

AI"\. 4," Hcvogam-se as disposiçõcs em conll'ario,

Palacio em amo Preto, 7 de julho de 1890.

JoÃo PINHEIIIO DA SILVA,

DECHETO N. 137 - DE 8 DE JULHO 0E:1890

Aprova a sul?s~ituição feila pelo consclho dc inlend
do llllllllClP,io de Três Pontas, dos artigos 147 ~~
das respectIvas posturas,

_. O dOU~OI' Governador do Eslado de i\linas-U" '
Sl.'brc I~l:oposla do conselho de inlendencia do' IIl1~1~1
/)]0 de. 1 res Pontas, e u.sando das atribuiçúes que lhe.
confeI'ldos pelos decretos ns. 50 - A - d 7 dI'
~I"~) dc 188!1 c 2 . 18!}, ae.25 de fevereiI"o tio ~oITe~l~cc~l~l
J e~olve aprovar. a seguII1te substituição dos arls. 147
172 das I'cspeclivas l)Osturas,

AI"L L' Os arts. 147 a 172 da rcsolução n, 3.37
de 8 dc outubro de 1885 ficam supI'imidos e subslilu
tios pelos soguintes: -

, ., ~;!7. ;-Const~t~lem renda n~unicipal os produlo.s d
a~ I eCddaç,1O dos Impostos de lIcenças, muItas, aITelllala-
çocs, cspelaculos, bens do evento emolumentos c outro
conslan tcs dos seguin tes artigos.'

• 1~8, As rcndas da intendencia serão arrecadada
pelo se~1 procUl"Udor ou por agentes do mesmo .
IJrestar f 'd ' o qU,1a lança I onea com as fonnalidades legais anl'
de en traI' cm exercicio, ' ,

.. O IJI'Ocurado~' é responsavel POI' si e seus agenles.
A fIança que prcs!a1" garantirá a fazenda municipal por
ljualquer alcance" Juros c muitas em que incoITer, ouser-
v:lI1t1o-sc a respeito todas as formalidadcs leg:~:s,

I ~g. O pr?curador serú rcsponsavel PO'" qualquer
quan.tw que dClxaI" de aITecadar por omissão ou nerrli-
gencI:l, ~alvo unicamentc o caso de in solvabilidade "do
conlrlbuII1te, provada judicialmcn tc.

procurador, antcs da ultima sessão ordinà-
no financeiro, fará o lançamento de todos os

lUintes do JIlunicipio, cspecificadamentc por pa
, c por distritos.
~ 'slc lI'aoalho scrú ajudado pclos fiscais de caoa
o. Conferido o lançamcnto com o do colctor mu-
I, o aprcsentaI"á ú intendcncia em sessão no u1ti-

do exercicio financeiro.
I. A illtendcncia oficiará ao coletar municipal,

tundo seu concurso pam o pronto e cxato lança-

'-2, Concluido o lançamento, será cle afixado cm
I' publico cm cada distrito e nas sédes das paro-
s e do municipio, podcndo os intcrcssados recorrer

.i a II1tclldencia no pmzo de 30 dias da data em que
afixados os editaiS, data que será declarada pelo

)cclivo fiscal nos mcsmos editais,
I;):L O procumdor pcrcebc1'lí. 15"1" da cobrança ami.

I (lI c :1O"1" da qu,) fÔI' efetuada judicialmcntc,
15~. Wuando o produlo da rcnda provicr da multa
sla pelo fiscal da cidadc, pcrcebel'ú 20"1' do liqui-
luall<1o imposto pelos fiscais dos distritos, terão

, dCI'ellllo a cobrança ser feita pclos mcsmos e re-
lida ao cofrc dentro de 8 dias, sob pcna de pcrderem

florel'lI lagem, sc exceder do pmzo,
I !i;) , fica marcado o prazo improrrogavel de seis

1 ses, a contar de L' dc janciro, para o pagamcnto dos
poslos ~em multa,
!l L" Os quc pagarcm depois destc pI'azo c dentro do

lrilllcsli"e, pagarão mais a multa de 5"j' sobre a im-
urlancia do imposto,

~ 2." Os que não pagarem até o fim do 3,' trimestrc,
:.111da multa de 5"1", ficam sujeitos a execução judicial.

~ :~." Para a cobrança executiva seguir-se-á o IJ!'O-
. so adolado para a das rendas do Estado,

150, O procurador nenhum pagamcIÍto fal'ú sem ser
In l'irlude dc ordem ou despacho da inlcndcncia e por
liberaçüo desta, salvo o caso exlraordinario e de UI'-

l'l1lc necessidade, cm quc o presidente só POI' si pode
lUtorizar alé a despesa de 50$000 em cada trimestl'c,
'vendo as ordens ser escritas c com fim especificwlo
declarado lambem pOl' escl:ito,

1;)7. O fiscal da cidade poder.á em caso urgente des-
Jlender em cada tI"Ímestrc até 50$000, provando cm rc-
!atorio em que consistiu a dcspesa e qual a urgencia tte
fazrl.[( sem ordem ou despacho', sob pcna de não scr
mdenizado.
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158. A intcndcncia sobrará anualmcnte

ll'S impostos e conli"iIJllirf)cs:
~ I." Dc liccnça para ncgociar cm fazcndas

tinias, olcos, vclas dc ccm e ccm cm barra, 15$
S :!." Para ncgociar cm objelos dc armarinhu,

fllmal'ias, fcrros, fcrragcns c armas, 7$UUO.
li ;j," Para ncgociar cm gcncros do país, 10::;000,
~ .l.u Para ncgociar cm calçaqos, arrcios c c 1,I$oou.
~ 5." Para ncgociar cm molhados, formicida,

I'l.z\.'nc c inflamavcls, :!$ooo.
S li." l'al':l ncgociar cm comcstívcis estrangcl

chapcus, louça, vidros, cristais, porcclanas c objcto
!J:'ITO, :!$OUO.

S 7. u 1':II'a negociar cm todos os gcncros conSJ
do~ nos ~S anlcccdcntcs cumulativamcntc cm quallJ.1
partc do lIlunicipio, 30$000.

SR. U Para lcr farmacia, 1:!$OUU.
S !..I." l'al':l Icr oficina tipografica,

l:nc:llicrnaçflO, 10$000.
~ lO. 1':11':\ tCI' padal"ia na cidadc, 1;j$OOO, C(lIU

sefll conlcilaria.
S 11. !'ara tCI" holcl ou hosllcdaría na cidadc, lã'
~ I:!. Para tCI" botcquins por ocasião de teslas

cspclaclllos, dc cada dia, 2$000.
~ I :1. Para Icr I"ancho de Iropa na cidade, com JJU

los, ti$OOO; SClIl paslos, .I$OUO; scndo nas povoaç,;es
IlIcladc, pagos pcJo }Jl'Oprielario ou arrcndalariu.

S 1.1. ,I'ara ler paslos dc aluguel na cidadc, :l$(J(jIJ
f,',ra da cidadc, 2$000; pagos pelo Ill'Opl'ictal"io ou arr ij
dal:lf'io. -

~ 1.i, l'al'a fabl'icar bohidas alcoolicas, como sCJam
vinhos, licorcs, gcncbl':\, cCI"Vcja, rcfrcscos c tlUaisqul'n
prodUIOs ou compusiçõcs dc alcoul, 10$000.

S Ui. I'ara fabricar tijolos, IcUJas, etc., 3$000.
S 17. Para Icr moinho, ondc sc môa milho, ou tjulIl.

quer grão (Iam ncgocio, filas sónícntc nas povoaçõcs, ,
3$ooU,

~ 18. Para ICI' fIIonjolos ou cngcnhos dc pilõcs .na.
povoações, dcstinados ao prcpal'O dc gencl'o pam ncgo.
['ill, 1$5UU.

S lU .. PaI"a Icr cortufllcs nas imcdiações da cidade
ou povoaç()cs, 5$000. São jJl'oibidas tais fabricas no inte-
rior das povoações,

~ 20. TCI' colmcal para negocio, 2$000.
~:!l, Pal'a fabricar ou vcnuer fogos aI'lificiais, 8$UUU.
~ 22, Pam exerccr a profissão dc fuuileiro, ealdci.

tciro, !atoeiro, olheiro c feITciro no municipio, 3$OOU.
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nrlo dOlllieiliado no munieipio sc cobmr:. dc eada
000,
23. Para Icr cngcnho de scrrar madcim para vcn-
000, . "

:.! I, Para ler cngenho dc cilinllro de fcrro IIIOVI'
r a~ua, 8$000. .
2:i~ Para vcndcr bilheles dc 10lerIas, 20$000 flor

'!In,";! 1'1'.
. 2li. Para ICI' casa dc bilhar, 10$00? " _
. '27 De cada rifa, ação cntrc amIgos, .SUhscl'lçao
sorleio (Ie objctos, clc., ctc., sc cobrara multa de

c o dohro na rcincidcncia" ._
lêsl(' paragl":ífo sc comprccndcm 10lcrIas nao ~u-

z'ld:i por Ici, quc cslão suJcitas a oulras pcnas alem
'I
. '2X. 'Dc cada agcnlcs (Ic conlrálos dc ~cgllro,s, ou

L'qu(')' (Jl1!ros sC cobrai':' (Ic liccnça quc Vigorara POI'
Illl'ses 20$000.
, 2!J, be cada um dia de cspclaculo dc tOUI":It1as,

000.
S :10. IDe cadn 'dia dc eorrida de cavalos no prado,

,. da liccnça do cslabclecimcnlo, 1.0~000,
. :11. De cada espclaeu!o (!rallla!leo, cq~lCslrc O~I

Iqucr oulro, não scndo gralllllo, 8$000, .al'cm da 11-
Ij~'a; excclua-sc da liccnça o Icatr~ ~l:!eandade. .,

~ 32, Uecada I'clojociro (lonllcI!wdo no mUIlICI-
'1.'()00 não scndo clolllieiliado, 8$000.

. ~ :12. 'De cada advogado ou solieila(l.o~, 10$00~ ..
j"sliio sujeitos n êslc illl'pi">slo os indlvJ(luos !,a,? 11-

hdos que livcrcm pl'rlllissão para advognT I~O.jl1l:1 ou
SIilO pcrante qll:llqur~' a.ulol:l'llnde consllluu\.l, salvo
ar!"ll"ar cm causa propnn somcl.,lc.. .

S :11. Dl' cada oficina dc ourlVCS, a1f:llatc, sclclro
f ;'I'l,j ro, :~$OOO, .'

~ :~;). De cada earpinlciro, lI1arcinclro,. !ornoClro,
I'llei ,'0, pi nlor, sapalei 1'0, fel'r.:III~)r, pcdl'clr~). ,cahe~e-
im, harbeiro c qua!'rpll'r l~rorl~slonaJ ou ~lllsla n.1O

I JI1pr('t'ndido nestas denollllnarncs c quc Viva de sua
rofissiio, 2$000. 'd'

~ 3li, De cada companhin dc arlislas cOll1prcen' I-
dos 'no par:lgdfo antel"ior, 6$000. .

~ 37. Dl' carla ullln loja rlc alf:Jlle, onde sc vcnde-
"em '[;lzcndas a rclalho, 10$000. . .

~ 311. Dc carla vnca de leitc quc se In'cr na cldarle,
l~OOO

~ 3!l. Dc cada fahl'ica (lI' cigarros ou charntos,
4~OOO.

~ 40 Dc cada 'prollriétario dc chacara quc vendcr
frutas e hortaliças, 2$000.
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~ H. De cada balTaca de siganos,
meil'o dia (' 500 rs. em cada dia subsequente duran
temlpo que permanecerem em qualquer
nicipio.

~ 42. De cada armador, 3$000.
~ 4:{. De ca'da afinador e concertador de

5$000.
S 44. De cada negociante de animais,

novos, de fÓl'a <lo municipio, 10$000.
S 45. De cada atravessador de genel'Os alimenli

em tcmpo de carestia, se cobral'á a multa de 100$000;
tempos normais, 50$000 de cada vez. Na mesma P
incorrerno os quc vendel'em aos atravessa:dores.

~ 4G. De cada tropeiro e por lote de dez anima1~000.

S 4i. De cada dentista ou retratista de fóra rio m
nicirio, 308000, <lo domiciliado no municipio, 15$00

S 48. De ca<la gl'avador, fabl'Ícante ou vendedor
sinetcs dc ,nJ.tlI'Cal' roupa ou pupel, sendo de fóra d
mUllicipio, 5$000, sendo do municipio, 2$000.

S 49. De cadu registro de titulo ou diploma, e
(;eto de funcionários que dependam de passe perante
inten<1pnciu, 2$000. O secretário fará o registro depois
de pagos os direitos.

S 50. De cada atcstado ou requerimento, exceto o.
<Ie cllm[ll'imento de deveres pal'3 receber vencimentos1$000.

S ;)1. De c:ldu pipóte ide agUtll'dente ou resUlo que
se vender nos mercados do municipio, 1$000, de fóra;
do municipio, 1$500, pagos pelo vendedor ou pelo com.prador.

~ 52. De cada exportador de fumo ou mél 'de fumo,5$000.
S :)3. De cu<la vcn dedor de fumo de fóra do mu-

nicinio, 200 l'c'is de cada quinze quilogramas que venoer.
,'a fillta 'do paga:l!,cnto pelo vendedor serú responsúvc]
o compnlllor.

S 54. IDe cada muscute de fazendas sêcas, armari.
nho, ~tc., não domiciliado no municipio, de cada vez,
10$000, aJ{'rn da licença de 10$000 anualmente, Se não
fôr negócinnte.

~ 5[j. De cada mascate (e qualquer outro genero,
C'x('C'to fazendas sécas e llr"'al'inhos, inclusivé selins,
sj1'hõ~s, alTeios, etc., sendo de fóra do municipio,
108000 (~e cada vez; ~endo do municipio, 5$000 anual.mente.

~ 56. 'De cadn mascate de freios, espóras, rozétas,
'hicótes, rabichos, lóros, redeas, cabeçadas, barrigueirns
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3$000 de cada vez, vigo-. miudezas .dêste genero, .
por UIll trimestre. .'
-7 De cad" vendedor de cestos, balaIOS, r~n~~-
fCl'idos se~lI~lIlantes, se.ndo de fóra do mUIllClpl ,
vi,rorando por três meses,

" d " de ouro prata me-',R Dl' cada mascate' e JOWS '. t' fóra
' . , f I " ados no estrangeiro o I 'I ('(Iras preCIOsas, a )IIC, . T d n municipio
Eslado, nno send.o doml~I.Ia. o 20$000 anual~

O; sendo morador no mUIllClplO,

( . I ' . ou outro instru-',9 De cada condutor de rea eJos, t morama
' ' . t nimais' marmoa cos ,
10, macacos. e ~lllldros ~ O 000' de cada v~z, vigorando'lisqul'r CUI'lOSJ( a es, '

um trimestre ....•. '11 ou firma social que ahaterno. De cada lI1"IYJ(tO < tal' 10$000
\':H'11111]Jara consumo ou .para expor, , ,

da licença. . l' . 1 ou ,firma social que abater
~ lil. Dl' r.a~la InuvI~ uo a 2$00'0' POI' cabeça.

o nnrn negocIO, .seá.~ !11cenç\{ firma social que ahaler
: li2. De ('ad'! In lVI( uo o x o~tar, não sendo fa-
O~ pal'a n consumo ou .nara e p t e fôr para o

dri 1'0, ii8000, al'~m da !Jcença, exce o s

pl'io, gasto. d . ri' iduo que matar porcos ~.vulsa-
~ (j,~. Dc ?a a In IV d 'ne"ócio, 300 reIs por

nl(' e spm lH'pnça, sl'n o paI n 1 71111porco que fôr
l 'a ~lulla de 10$000 'de ca~ nano.sto Estão isentos

. It nle sem na"ar o 11 , .~. . t
I o o('u ame . .'f" t cedente os ne"ocwn es1(' impôs/o e o naragra o an e "
"I'I1I'I'OS do rpais.. r o('inl que reunir
•..~ (1.1. De cnda indiVIduo ou I:ma ~')$ÓOO além das
d;)i, córtes de gado vacum e sumo, - ,

I:l~ 1;(,Pl1cas: • I ._I de came de que tratam
~ G;). O Imnosto (O cal e. h"' I r metade nas

S p;lr"l:(I'Mos antecedentes, sel'a co I a{ o po

f '('gllf'si'ls. I' l' '<1110 que exportar gndo gordo,~ liG. De cal '1 IIH 1V' •

n-o '5("1110 invemista,. 10$00.0 i ou propriétario de in-
& (li DI' C:I:da II1vcrnlS a , 60 réis

. . Ia . ainf\a (1I1e a tenha alugada a oull em,
\' Ina!,,' , ". 1 lI' invernar.
10:' p:,h"rn 'le ,..,1( o ~Il' " I ou 'firma que export,ar

& (i8. De cada m( 1\ l~ UO rl fm7.P.l1rleirn ou crIa-
loucinho do municinio:, naonasreaneOxpo'1:lar ii$OOO.

. nmnl.!l'1I0r (.., .
((\1', T""~ 5'1n. c. I', '1'0 ou cfova de pórcos na c~-GCl D, cnda c lIqlTel f tal' a saltlbn-'. . I - nossa a e " ,
,1'H''''. ma~ PI11 111!Zar~~onc el~a~s c~~~di'('i';c~ de limnêsa
d'l,I" d'1 [1" " [fl!nr'plnf''11S ,t~~rÍ~ s'~ imunrlicies pela falta
,. n.,njO: 12$000. ..•rO(2'~~~0 .niém d.a ohrigação ide re-
(i" ]imncsn. nllJll'1 ,,"., ,

.• I denlro de 24 horas,IlHl\ e- a
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S 7U D I~:)i(/UUan~JHise, cal a carro tirado por IJUis se l'

S 7 J, Dc caLh c'lr'
deira. lenha, pe([J:a "11,0 'I~a~'a condu~ão

~ ,) , e c,, ,I$OUO anUaiS
, ~ 7_, De cada calTo 1 f",
e1c transilm', I$OUU d .. ( c 01.1
dade, 1:liGUO, c c.lda vez

S ia, De cada indi\'i I '
dinheiJ'o a juros elll ( ,( UO ou firma social quc I
apoliees da divÚh p' bPI:~lqut:I' estabclecimenlo
profissão, 12$UUU.' u IC.l, nao sendo csta

S 7.', Dc ca'lla .. ' ,juros d' 1 • cdj)llal!sta que tiVCl'
, ' e qua quer fórlll'l -

fissão, 3U$UOO, " e que nao

S 75, Não siio compl'" I' I
Iccedcnles os indivi I ,eenL Il os ,nos paragrúfos
(T~'dilos, lelras ou ou\:~os (~U negociantes que lenl
saç'lies coml'rci 'Iis e p /IS rIIIL!I;IS provenien les de 11'
divhl~ do Seu 'n'egoci~:1 HIUILaçao ou consolidação

1:>9, Nenhuma caSa de n ,.",' f "
clc," podei' se-:í ahrir ' " l' e",oclO, arlllacJa, ofil'i
previa licença (Iue SCI,.!l.lOC11J(.I(ll,edou nas povoaçõL's . (j
'I t ,. oi C ce( I 'I por I 1 'Sl( en e ria inlendencia ' .' (es'p:.'c 10 do 111

achar-se pago o impôsl(; d~n~ ,v~sta '~Ie t:tloes prov 1
IDI'IaS, e em vbta da infol'm'l Sci.tdo e !J geral, nas col
l1cro do ne"oclO ct. I~'I' ,ç, o do fIscal sohl'e o "
"LI' ! b, c, JS ,15 hcenças c 't - ",., In es quantias: ' us amo as s'

S 1", Para ter c'lI'nei,"
rllulo, Jajlides ou la'.'es' s(')I)I'e.t,. cat.'IltCumha, catafalco, luf' " ,., . , sepu UI"IS 'IXO, com. ou selll gradcs 5$000 " OCU]JdIHlo Jug'lr

~ ')0 P , ,.
s -, aI a casa de ne"ácio f' .,

!1,lllnici pio, não ncgocian Ics'" " i ,;nnacHl, mascates '11
logos licitos, 10llJ'adas cor/i c,or e Le gado ou de pál'co,
de defc.sa, lendo par; esl'l d:;~, no prado, u;so de arma,
dadc, 30$000, ' , u mIa o alvllI'a da autori.

S 3" I)" J" " ,li a evan tal' cir' I '
mlllas para qualquer invoca~F.o,( ~O$OIOO!Inhos, tirar es-

S 40
, Para festejos folhs " ,

par; tirar réis ou p'\I'a ' I I ' , c~nbados, remados e
I'C, sal~;.rcil~lS as con'di~(j~~ aI~i~~i~ (\'O':~~~nenl~ cong~;lc-
_ ~,), loda nova firma soei' ., ,u~ cada \'ez,

çao de /'l'querer l' IJa"ar no: (,a1 esta sUJclla a obriga-o " '" \ a Icenç'fls qUl', porl'm, eonlinuaI'cn ' , ,
IlIesma firma ou r'lz'io soc', i l,a negocwr soh uma
!cIToml)CI' por alg~~ t~ 1,1 ~u lsol,~da depois de iu-
rem o I~cgocio, a l'eque~~~Oi' sao 01111g~'d~s, ao, reabri-
gando somente 2$000. lcença paI a este hm, pa-
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1 , ,\s licenças devcm ser registrauas na secre-
li illlcndencia e só constitue jlrÓVa {las mesmas

II rimento t1cspac1tar!o pelo presidcnte, COIll os
1. ('o!l'toria e a nola <lo secretário, dcclarando

Ill-. I' registrados, O infrator pagará 5$000 ue

Os fis('ais farüo anualmente o lançamento de
() pos,uidores de carros sujeitos ao i11lpôslo, con-
o 1l0lllC do contribuinte, os nUllleros de cal'i'Os e
I' dl' residfmcia, sendo êste lançamento assinado

[ll'l',i(ienle lia intenlll'neia, Os infratores dcste ar-
pdg'lriio u multa de 10$000,
llil O im:Jtlsto do ;!rtigo anteccdente scrá arre-
,do pelos fiscais, que darão um talüo ao contribuin-

, noluràll ú ,margem elo lançamento u cntrega e o nu-
dhle conHecimento,

li~, () produto de impôsto dc carros dc que tratam
i, ;lI'tigns prcccdenle!-:, scrn aplicado especialmente

IIl('JlllIramcnlo das povoações, ohras públicas e es-
d ' dn distrito a que pcrtenccrcm aos contribuintcs;
flSl'ais furão estas ohras,

J(i:l. Os fiscais farão trimestralmente um um ba-
lCl'I{' das arrecadações dêste impôsto e das despêsas

que o aplicarem e terão uez por cento da al'i'eca-
,'lÇ1íO,

J(i I, Suhsiste o implJstll sôhre bens elo evento, que
111 u pruça dcpois de três mêses do seu apaI'edmento
COIlI edilal de tl'inta dins, Os 'hnbitantes do município
r1ío ohrigados a pnrtieipar ao 'procul'arlo ou aos fis-
j da intel1'd 'IH'ia, e existência dêssrs hens em suas

rnpri{'dades,
l(i;l, Quandn a intendência determinar alguma

'ousa ou criar novos impostos, o farú sempre por meio
1 l ditais quc se considerarão como parte dessas )1Os-
liras, (' vigorarão por um ano até que sejam aproyarlas
r:lo poder competente, ('ontanto que não sejam e11l con-
r:trio as lcis L' regulamen tos em vigôr,

1f)(i, O procura'dor d:J intendencia, nenhuma co-
n'iss;io lerú pela arrecad:Jç'ão das suas rendas efetua-
rIas pl'!OS fisrais, r nem ]leIas quantias recebidas dos
ofl'l's 'públiros para qU;lIqucr rim,

1(i7, A' in!I'IHlêncí:J assiste o dircito de ação exc-
('t1tiva conlra os rontribuintrs remissos ou quaisquer de-
\l'dOI'L'S e bem assim todos os 'llireitos e atribuições con-
feridas pelos decl~Í'los ns, 50.A - de 7 ele dezembro
<Ie lRS!1 e 218 de 28 de fl'verciro do corrente ano e mais
leis e regulamentos em vigôr,.



250 -

AI,t. 2°. Revogam-se as disposições em

Palácio, em Ouro Prelo, 8 d'e julho de 1890.

Jo,\O PINHEIRO DA SILVA.

DECRETO N, 138 - DE 8 DE JULHO DE 1890

Aplica as disposições do decreto 11, 13, de 23 de janeiro úl
quanto ao Ic\'antamento do capital da Emprêsa Indu
Agricola 'de Vila Rica, e permite á referIda emprêsa e..p
todas as industrlas que possam aproveitar as várias ma
primas existentes,

o doutor Governador do Estado de Minas-Gerfli

Considernndo que pnra definitiva renlização do p
samento p~ltriotico que ditou o decreto n, 13, expedi
em dala de 23 de jnn'ciro rio corrente nno, autorizflll
n fundaçi!o de Ullln emprêsfl nestn cflnitn1. soh fi r1en
minação de - EmpI'êsa IndustI'ÍaI Viln Ricn - des
linda fi ornrOlItfl!{PIJlde usinns centrais, para a preJl1\1'
ção do chá e vinhos nntUl'nis, suhvenções aos flgl'icul!
res que se prononhnm a tais culturas, bem como as di
frutas reputndas finns e de proveitosa exportnçiio, lor.
nn-se necessúrio o alflrgmnenlo dns opernções da men-
cionndn pmpI'êsn:

Consirlernndo que os limites á '('In trnçndos no r-
ferido decreto JJnl'a as nlu(li(lns onemções, emhm'a mn
n coopernciío vnJiosa rios cnpilnlistns residentes fórn da
cil'cunscricão delimitada, e que estão prontos n nuxilfl-
l'em os intuitos gen'crosos que teve em vistn êste Go-
vêrno;

Decretn:

AI'1. 1°. São mantidos ú Ernpn;sn In'dustrinl de Vila
BicH. fltndad:l nl'sta Capitnl, em virtude do decreto n.
13. de 23 de jnnciro do concnte ano, os mesmos favores
p gar:lJltias OI' êle pOllPerlidos, e pelo contráto celehrn.
do r 14 'c1p marco rio ~orren te nno.

'Pnl'agl'úfo {mico, O cnpital garant!(lo pelo Govêrno
noder-:í ser suhscrito erro todo o Estado, 011 fóra dt'le.
rir endo, jlorí'rn. llm ouinto, nl'h menos, do mesmo srr
~l1hsprito por hahitnntp~ dn pnnitnl, e a eln Iigndos por
in t'n'p~ses ou ol1l'igacões pt'1blieas.

Ar!. 2° .. >\' rmpl'êsa e permitido, sem aumento do
pnnit[lj Iwrrntido e rI,os .illro~ taxados, exnlorar to[ln~ ns
inrlustrias (llle 1'0SS:'1Il rpro 'pilar ns varins mat/~rins
nriT"ns l'.'istenfl's nf) nosso \610. além danuelas já ('s-
pecificadas no mencionado contráto, de 14 de março
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I' 'lIl'c aliO, o qual serú observado de ~~côrdo com
nt(' dccrclo. , ,

- d . I slr'I"s I,-ao especIficadas noc,' ploraçao e lIH u. , . ~ " ., ,,' lu-
la tlc 1t 'de março não constltlllra pnleolO exc
fi em prêsa.
r!. 3°. Re\'oga.m,-se as disposições em con trário.

1(lcio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais,
reto, 8 de julho de 1890.

.To.\O PINHEIRO DA SILVA.

139 - DE 9 DE .TULHa DE 1890

as alterações ás posturas municipais de S, Sebastião do
Parniso

O doutor Governador [lo l~stado de ,?lIinas"G~r.aisi
. -t', (lo cOllsêlho de lI1lendencIa IllUl1lClpapropos <. 'I '- que

Sebastião (1.0 Pnraizo, usando '~las atl'! H~çoes de 7
10 conferidas 11Jelos decrelos ns. ;)0 -. d
< b' I 1'889 e 218 de 2;) de fevereiro o cor-czrIII 1'0 (e. , . lt ,- nns

Ite ;Ino, resolve aprovar as segll1ntes a el açoes ,.
'IH'divas posturas: _
""l 1" São fcilas as seguintes alteraçoes n

8
0
87
arl.

, I" '3 r, r,O d r, ,I outubro de 1 .7 dn resolucão n, , "l.) '. e .) U;C. '
~ 1". O ~ 4°. fiGn assim re[lIgld~:. "
'ne cada mascate de ouro, prata, JOl~S e mms al\;~:~;
de ourivesaria fabricados no estrang~lro, ou em bO ,_'

bl' . ',to o de ?lIlI1as, se co 1"'1!Ia'tados da Repu .l~a., exce . " 500$000 si fôr0$000, si fôr dO,m,lc.llIado no mUl1lClplO e

~ fír~ ~loF~~~n~~~~~~~ a 30$000 o im~osto d~ q~e tr~a
"~"~afo 22 do referido al'I. 217, sobre maqlll.nas e

o Pfll a", " ',' I r n"ua ou a vapôr, sendo Isentns
'1TI"'''' c'lfe, IllO\ If as n_o '. particular do
as que se prestarem tao somente ao uso

)ropri~t~ri~i'ca reduzido n 20~000 o imposto de 2;),$000, d?
,~ 'f' 12 do refl'rido artigo, sôbre cnsas de Jogos li.]luragra o,. _

ilos~ 4, o De cada engenho de ~errar madei;a ~ara ~~~
soci~ movido por agua ou a vapor, se cohrara o I~Pt .
r1n ?o~OO() fipando (I,errogar.o o pm'úgrafo 19, do le en-

fio a~t 5,:.17De cada hotel na cidade, cobrar-se-á do pro-

prietnrio, 20$000. 2~000 • b 'e cada~ 6. ° Fica crendo o imposto de " ,so I
vaca. de leite na cidade e metade nas freguesllls.
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ECHETO N. 141 -- DE 9 DE .JULHO DE 1890

3:liüO$tlOO
1:800$000
4:800$000
4:()()()$OUO
3:000$1l00

Secrclario - gratificação
Oficiul de gabinetc - gratiric:Wão
Oficial maior . . .
Chefes de sccção . .
l'rimei'ros oficiais .

.
obserVllr " nova labóla de vcncimcntos para os cmpregados

<1nSeerclal'Ín do G-ovêrno do Estado

BELA DOS 'E1 'cn1l'lNTOS PAHA OS E:'IIPREGADOS
DA SECHETAHlA DO GOVI~HNO DO ESTADU DE
~llNAS-GEHAIS

dI'. lio\'crnador do Estado de Minas-Gerais:
ollsidl'rando quc, apcsar da grandc aflucncia dc
ho a cargo da secretaria do Govêrno dêste Eslado,
illo Hc deSCmjlCnha(\o, com quan lo ficassc hastan te
1110o pcssoal que Ihc roi lIado pclo regulamenlo n.
Jlcdido cm data dc 30 dc novemhro de 1871i;
nsiderando quc o pcnsamcnto que prcsidiu a rc-
da rel'cl'ida sccl-elaria opcrada pelo rcgulamento

2, til' :!.7 dc maio dc Ul78, .em viJ-lIll\c do qnal rcdu-
, o pcssoal a ~2 cmprcgados, nüo roi o rato da cs-
.z do trabalho, tanlo que êslc l:ontinuoll Clll "umenlO
r 'ssiro;
.onsidcrando que o pessoal ainda hojc mantido
o dcsempcnho do grande expedicnte do Govl'rno

e vaslo Eslado, é o mcsmo ac quc trata o citado rc.
l\lcnto n, 8~, c que devido ú sua ass~duida(lc c dc.
',~'ão ao Irabalho, mantém em dia lodo o expcdicute.
IlIndn lea: e podcrosalllcnlc ú adminislra~'ào.
Considcrando llue os vencimentos que ora pcrcebem
'uardam relaçüo com os quc cslão fixados pa!':! ou
L'llIpn'gados não só dêstc como (\e outros Estados, c
I {I1l0 nüo sito compensadores do zelo e inleressc com
, sc ded ie:tm ao serviço lJublico, além (Ic (IUC n:lu sao
JlIl'SIlWS as ('olllliçücs dc hojc, quando a vida sc tclll
rJlado eara;Hesol\'c detcrminar quc aos cmpregudos lia scercla
íI lio (,ovêrno dcste Estado scjam abonados do 1." do
1renlc os vcncimcnlos conslantcs da tabcla juuta, scm
juiw dc' qualquer reforma lJue se haja dc opcrar.

l'alacio, em Ouro-Prcto, !l dc julho de 18!IO,
JoÃo PINHElnO DA Sn VA.

rruns,fere as fazendas pcrtcncentes .
SIS Fcrreira Carneiro e Manoel a~~ CIdadãos Francisco de A
ltUC4li"da cidadc de Oliv~iro para •e;nd"n'Sies F

de S!,II7.n, da free , •ranclsco de Paul

O dI'. Governador do Est I d 1\1'
do da atribuição conrerida i)~I~o e. <t ll1ts-Georais, usall
d? decrelo n. 7, de 20 dc novernb~~ra"ra 0(

1. , art. 4,.
vista a proposla da 2,' comissã de 1~89.' e lendo em
dahda sob n 131 d ,o de estatlstlca de onlcm

" . , ecreta:
Ar!. 1. o Ficam transfcrid' . f

les aos cidadãos Fr'lIlcisco d ~s ~s ;zcn(~as pcrteneen.
Manoel Fernandes' de 'SOl e SSIS 'eIT~lra Carneiro c
llara S. Francisco de Paul~za~ dba frde

guesl3. d.e . Oliveira
veira. " In as o JnUl1lCIlllO de ali-

Ar!. 2. o Revogam se as disposiçõcs em conlrario.

Palacio do Govêrno d E t d d .Preto, 9 de julho de 1890~ s a o e MlI1as.Gerais, Ouro.

JoÃo PINHEmo DA SILVA.

JoÃo PINllEJIIO DA SILVA.

" ~ 7.' Fica igualmenle creado o im Jost
sobre cada escritól"io ou consultório rné(lic~.o

~ 8. o De cada hhrica d t" Io imposto de 10$000: ,e IJO os e telhas se coh

~ !l .. De ("I(h c:'i Ieobl:ar-~e-á pei; I'. ,o (C ~aça quc se quisér Icr so, , , Iccnça o Imposlo de 2$000.
~ 10. Para sc levantar cal' .llIill'rios CIII ICI'" ' ' nell'a c mausoléo 110S

50$000', I cno fixo, sc cobrará o imposlo de ,

~ 11. Para ler pasto de alugucl
ça, 6$000.

edif~c~~~s DC
I
ca~la dUIII palmo dc rrcnlc ( c terrcnos n

, " (epOlS e um ano da daI I 'cobrará 2$000. a (a concessão,

ATt. 2. o Revogam-se as disposições em

Palaeio do Govêrno, O1890. em uro-PI'elo, 9 de julho

DECHETO N. 140 - DE 9 DE .JUI.110 DE 1890
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JoÃo PINHEIRO DA SILVA,

DECHETO N. 143 - DE 16 DE JULHO DE 1890

JoÃo PINHEIRO DA SILVA.

DECHETO N, 144 - DE 21 DE JULHO DE 1890

Palacio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais, em
ro-Preto, 16 de julho de 1890.

IH-l}\-,a os emendas feitas 00 nrt. 141 e ndilumento ao a •.\. 137,
du, pos!n,,"s munlcipnis de S. Josó de Alé~-J>ul'aibn, prú-
1IIL1lg",lnscom n resolução n, 3,18.1, <1e 18 de outub •.o de 1883

comarca do mesmo nome, tendo por linha divisória
slrada real que parte da freguesia da cidade de S.
. n(;IS(;O, em rumo diI'eilo do lugar denominado - Su-
, llro - divisas do l11unicipio de .Montes.Claros, fica
tilllida em distrito de paz, com a denominação de
Conceição da Vargem,

ATt, 2," Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio, em Ouro.Preto, 21 de julho de 18!J0.

DOMINGOS JOSE' DA ROCHA.

o dI'. Governador tio Estado de Minas.Gerais, tendo
lU \'ista a proposta de 9 de maio ultimo, do conselho da
'utendencia municipal de S. José de Além.Paraiba, e
u ando da atl'ibuição que lhe confere o art, 2. o, do de.
'reto n, 218, de 25 de fevereiro de 1890, resolve aprovar
:l seguintes emendas ao art. 141 e aditamento ao art.
137, das respectivas postums, promulgada com a resolu-
ção n. 3.184, de 18 de outubro de 1883.

Arl. 1.0 Os parágrafos 3.0 e 4.°, do art. 141, da re.
solllçüo n. 3.184, de 18 de outubro de 1883, fi(;am sub5-
litllidos pelos seguintes:

~ 3. o Sendo tambem pam negocio cincoenta mil
'éis (5U$000).

~ 4, o De cada engenho de cana, movido por agua
Oll animais, tlez mil réis (1U$OOO).

Art. 2, o No art. 137, da referida l'esolução, acres-
cente-se o seguinte parágrafo:

S 8. o Para mascatear em objétos de armarinho con-
duzidos em latas ás costas tios mascates, cem mil réis
(100$00fn .

A'rt. 3. o Revogam-se as disposições em contrario.

DE JULHO DE 1890

2:400$1)00
1 :200$/)00
960$000
600$000

Preto. 9 de julho de 18!J0.

JoÃo PINHEIRO DA SILVA,

DECRETO N.142-

Segundos "
Porleiro .
Continuos
Servenles ,

Palacio, em Ouro-

C•.êaC um, cmp",ego de, médico no úcleo cololüal denomin'ldo
esa"IO-AlvlIn - SIto na f •.eguesia de Caehoeh'a do Campo

O dr., G?v~rnador ~o Estado de Minas-'Gerais, usa
do da atl'lbUlçao confpl'lda pelo pará"rafo 6 o art ')
do de~reto ~. ?.. de 20 de novembro d~ 188!J, 'd~dreta':~'

AI t, 1: l' Ica cr~ado um emprego de médico no nu
~le~ cO,l.onwl ~enolll.lnado - Cesario Alvim - silo n
,reouesl,l d~ Cachoeira do Campo, termo desta capita
com o venCllucnto anual de 3 :000$000

F1~rúgrafo Ílnico, ~_.; deveres e oi)l'igações ineren-
tes ,a esle emprego senw os especificados no art. 6, o
111818~~nlf()Sdo I'egul~_ IlICnto n, 108, de :W de janeiro di

Art. 2. o Hevogam-se as disposições em con tTario,
Palacio do Govêrno do Estado de Minas Gerais

Ouro.Preto, 5 de julho de 1890. "

C•.êa I!J~I'tdistfil~, de paz na p~",le, do te •.•.1to•.io que fica ao sul do
( J~ ri ? {O .\lorro", nll1nlCJpIO de S. Francisco côm a d~11
IUlllnçao, de - Conceição dn Vm'gem, "o-

O dr,. G?v:rnador ~o Estado de Minas-Gerais, usan-
do da atrI1>LllçaO conferida pelo pará"r'lfo 1 o art ').
d?, de~r~to n. 7, d~ 20 de novem!.Jro/d~ i88!J, 'e' t~ll(io ~e'n;
v~sl.a :1 I epresen laça0. do conselho de intendencia do nIU-
nlclplO de S. FranCISco, datada de 26 de junho do cor.
I'~nt~ ano, sôbre a necessidade da divisão do extenso ter.
I'ltOl'.IO. ~e que se compõe o distrito do "Morro" naquêle
rnulllclplO, decreta: , '
, Art. 1. ° A parte do territorio que fica ao sul do dis-

t!'lto do 1\101'1'0, pertencente ao municipio (le S _ rn1ll('Í<.



90$000
70$000
50$000

40$000
30$000
20$000

150$000
130$000
100$000
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146 '- DE 21 DE JULHO DE 1890 .

a o aditamento ás posturas municipais de S, José de Além-
Paraib<l

dI' Governador do EsLado de !\Iinas-Gerais, tendo
ista ~ proposta do conselho de intendên~ia. m!1nici-
de S. José de Além-Paraiba, de 9 de malO ultImo, e
do da aLribuição que lhe é conferida pelo art. 2 .• ,
decreLo n. 218, de 25 de fevereiro do corre.nte ano,
lve aprovar o seguinte aditamenLo ás respectivas pos-
/; promulgadas com a resolução n. 3.184, de 18 de
bro de 1883.
A'I'!. 1.. Os cemiterios pertencenLcs á intendencia
o administrados' por inspeLores .por ela nomeados,
o vencimento de cento e vinte mil réis (120$000.)
ano,
Ar!. 2.0 Fica a intendencia autorizada a cobrar,
o renda para seus cofres, as seguinLes taxas:
~ 1,. Por sepultura rasa de adulto, s~ndo o c<,>rpo

Jl1duzidoem caixão, 6$000; sendo condUZido em rede,
00. .
~ 2, o Por sepu1tura rasa de menor de 7 anos no

imciro caso, 3$000; no segundo, 1$500. .
~ 3, o De licença para colocar grades, 8$000.
~ .1.o De licença para Lumulos, 30$000; para lapides
urnas, 10$000. Para colocação ,de urnas, tumulos ou
ausoléos, confo~me a 1mpor~anclU do lugar que oeu.
aram no cemiterio, se cobrara:
_ No quadro de 1.' classe:

1.' Categoria . . . . .
2.' Idem . . , . , . . ,
3.' Idem . , . . , ...
No quadro de 2.' ,~lasse:
1.' Categoria . . . . . ,
2,' Idem . , . , , . . .
3,' Idem . . , . , . , ,

nf - No quadro de 3,' classe:
1 .' Categoria
2,' Idem , , , , . , , .
3.' Idem . . . . .

~ 5.. Para sepultura 'perpetua de a1u1tos em qual.
quer das classes, 200$000; sendo pam menores, 1?0$000,
aJ{'JI1 do imposto das respectivas classes e c~tegonas.

A1'L. 3. o O inspetor no fim de cada tl"1me~lI'e org~.
nizará um balanço de receita e despesa e f~ra enLrega
(lo saldo ao procurador, que lhe dara C'onhecllnento.

D. G. P.-17 \889

DECRETO N, H5 - DE 21 DE JULHO DE 1890

Aprova ~ adilunH'nlo "'s pus ura.' llllluicipais de S. José de ,
Paralba, 'IJrollllllgad,as COIll a resoll1çilO !l. 3.184, de 18 <I
tllbro dl' 1883
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q dI', Governador do Estado de Minas.Gerais, lei
em VIsta a proposta do conselho da intendcncia mu
cipal de S. João de Além Paraiha, daLada de 9 de rn
lIllimo, c usando (Ia aLr'ihuição que Lhe confere o ar!. .
do decrelo n, 2111, de 25 tle fevereiro do corrente a
resolve aprovar o seguinLe aditamcnLo ás TespecLivas I
Luras, promulgadas com a resolução n. 3, UH, :1(' I
uutubro de 1833:

:\ rL. 1." E' proibi.do u liSO de armas ofensivas
fôrma do código, salvas as hijJóLeses do arL. 2.", do 'm
mo, O contraventol' será lIlultado em 20$000, all'lI\
ouLras penas em que possa incolTcr, e apreendida:;
armas, .serão esLas levadas pelo procurador á hasl:l D
blica e recolhido seu produto ao cofre municipal, •

~ 1',0 São armas ofensivas: revólver, pisLola, ela ')
na, CI~lVInote, garrucha, bacamarte, espingal'lla, espad
espadao, sabre, rene, cstoque, faca de ponla, cani\ cl
punhal, azagaia, lança, chucho, fouce, machado, so\';'la
outros instrumenLos cortantes, conLundenLes e IJCrfural
tcs que possam causar dano.

~ 2.0 As autoridades pOliciais poderão concede:' li
cença para uso de armas neeessarias á defesa licel1
que deverú ser registrada na secretaria da inte~del1l'i.l

1. o Aos viajantes em suas jornadas.
2. o Aos que justificarem que, contra si

suu' familia ou conLra seus bens, alguem
crime.

li 3. o O uso de armas de defesa nos dois últimos ca
sos só será permitido a pessôas não suspeitas á auLori
dade.

Arl, 2. o E', porém, permitido o uso, independel1t~
de licença, das armas seguintes:

1. o De faca, foice, mangual de ferrão aos boktdt'i
ros, LI'opeiros e carreiros, no exercido dn suaprofissiio.

2. o Dc faca, machado, foicc e facão, aos capineiros,
lcnhadores, traba'lhadores, roccÍ'ros e derruhadores de
mato.

3." Dc fal'a, espingarda c rcvúlvcr, aos lavradorcs
em suas terras, e aos caçadol'cs, quando pratican'm êsll'
passa-Lempo.

Ar!. 3.. Revogam-se as disposições em conLrario,
Falacio, em Ouro-PreLo, 21 tle julho de 1890.

DOMINGOS Jos(,;' OA HOCHA,
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Ar!. 4.' Os enlerramenlos dos pobres se farão
luilamente e no lugar para êsse fim destinado nos c
terios, devendo os interessados 'prova'!" com ateshlllo
paroco ou de qualquer das autol'idades policiais a fi I
za do morto. '

Art, 5. o Revogam se as disposições em contl' 1

Pala cio, em Ouro-Preto, 21 de julho de 1890.
DOMINGOS JOSE' DA ROCHA,

DECRETO N. 147 - DE 21 DE .JULHO DE 18HO

Aprova o adituJIlcnto ás postnras JIlunicipais de S. José de .\1'[
Par,aiba

O di'.' Gove1'l1adol' do Estado dc Minas Gerais, lcn
cm vista a proposla do conselho Ira inlcndcncia IlIUI j
cipal de S. José de Além-Pamiba, datada dc 9 rIe lIIat
último,-- c usando da al'!"ibuição quc lhe confere o al'l. :!."
do decrelo n. 218, de 25 de feve,reiro do correnle nn
resolve aprovvr o seguinle aditamen'lo ás ])especli\'a
posturas:

AI-!. 1. o A disposição do ar!. 127, do código de fiOS

luras, 'promulgado com a resolução n. 3.184, de 18 ri.
outubro de 1883, compreende não só os conlribuinles su
jeitos ao imposlo de patenle, corno os que . exercerem
qualquer industria ou pl"Ofissão mencionada nas n'sl' _
cUvas poslura.s e no aditamenlo ás mesmas apl'o\'ado
pela resoluç:ão n. 3. f112, d.e [) de ouluhro de 1887.

Arl. 2." Revogam SI! as dis'i)o~içiies em conlral'io.
Palacio, em Ouro Prelo, 21 de julho de 1890.

DOMINGOS .JOSE' DA ROCHA.

DECRETO N.' 1<18 -.:.. DE 21 (ll( J ULIlO DE 1890

Aprova o aditamento ás postlll'as municipais de 'S. José dc .\lél1l-
Par;aiba,

O dI'. GovernadO!' do'Estüclo 'de :.\Iinas Gerais, lendo
cm vista a proposta de 9 de maiú último, do conselho de
intendencia municipal de S. JO.~é de Além-Paraiba, e
usando da alrihuição que lhe é' confel'Ída ]leIo aI-!. 2,",
do decrcto n. 218, de 25 d'e fevereiró do COITenle ano,
I'('solve aprovar o seguinte aditamenlo ás respeclivas pos-
luraspromulgadas com a rcso'lução n. 3.184, de 18 de
oulubm de 1883.

Ar!. 1. o A intendencia municipal de S. José dI'
Além-Panliba fica Rulol'izada a cobrar os seguinles illl-
poslos:
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1.• De cada' agencia ou escritórIO de casa ba'nd;
zentos mil 'réis '(200$000) .
2. u De cada Iluiosque colocado na~ P!'~ças c ruas

dadc ou das freguesias, cincoenta mIl I'CIS (50$000):
' a. o De cada dentista quc se estabel~ce.: ou .quc
I'l'cr o municipio cxerccndo csta 'IJrof1ssao, tnnta
éis (aO$OOO).
1'1. 2, o Estes imposlos serão cobrado:". no ~csmo

do cm que o são os dcmais c ficam sUJeItos, Igual-
[e á multa. .
ArL 3.' Revogam-se as disposições cm conlrarIO.
Palacio, cm Ouro ,Preto, 21 de julho de 1890.

DOMINGOS JOSE' DA ROCHA.

DECRETU N. 149 - DE 21 DE JULHO DE 1890

GO"U o aditamento ás posturas municipais de S. José dc Além-
Pal'aiba

O dI'. Gove1'l1ador do Eslado ~e .Minas-Gerais, lendo
m visla a proposla de 9 de maio u~tlmo, d? consel~lO de

cndencia municipal de S. Jose de Alem-Paralba, e
ndo da alribuição que lhe confere o art. 2.', do de-

eto n. 218, de 25 de feverciro do cone~le aIlO,. reso~v.e
,'o\'ar o seguinle aditamento ao ar!. 14_3, das, I espec!I-

as postu'ras, promulgadas com a resoluçao n. 3.184, de
de oulubro de 1883:
Ar!. 1. o Ao ar!. 143, da resolução n .. 3.184, d.e 18

outubro de 1883, acrescentem os segulllles paragra.
os:

~ 3. o Enlender-se~á .por casa de .l~abilação, todo .?
ocal habi'lado por individuos ou famIl/fl com eCOnO-IJ.!-I:1

parle, ainda quc muitas hajam cm um mesmo edlfI-
cio. . .

~ 4.' O imposto, uma vez l~nçado, fic.a sUjeIto o
contribuinte á multa, se não p~ga-l~ ~o devIdo tem~o.

AI'I. 2. o Revogam-se as dlSposIçoes em contraI 10.

Palacio, em Ouro-Prelo, 21 de julho de 1890.
DOMINGOS JOSE' DA ROCHA.

DECRETO N. 150 - DE 21 DE ,JULHO DE 1890

E1l'\'" Ú categoda de distrito dc paz, O policial dcnominado -
Vista-Alrgrc - munici,pio de Cate.guazes

O dI'. Governador do Eslado d~ :\1i I.Jas-Gocrais, ~sa.n.
da alrihuicão conferida pelo paragralo 1. , ar!. 2. ,
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de S. Sebastião do Paraiso e comarca de Pas.

DECRETO N. 153 - DE 23 DE oJ UI.HO DE 1890
uva as nlterar6es feitas ás posturas 11111nicirai~ de Pitnnglli,

constante; <lo <Ie~reto n. 83, <Ie 27 <Ie me'o ultimo

o dI'. Governa(lor do Estado de ;\Iinas.-~erais, sul~
110posta do Conselho de Intendencia mUnIcIpal de P~-
gui, datada de 7 do corrente mês, e us~ndo das atn-
ições que lhe conferem os decrctos n .. ;>0 A, de 7 de

I zembro de 1889 e 218, de 25 de fevereIro do corrent.e
no, resolve aprovar as seguintes aHel"ações ás respeclI.
as posturas: - ')7 I

Art. 100 Os arts o 59 e 60, da resoluçao de _ .( e
naio do corrente ano, ficam substituidos pel,os segulll-
t's:

DECRETO N. 154 - DE 24 OE .JULHO OE 1890

Cl'pa 11111 lugar tI,e escrítul:ari_ot COlll o v~ncinl€'nto .anual de
I :800$, na prilll{'ira l'.omlssao de es!atist,ea dês!e Estado

O dI'. Governador do Estado de Minas.Gerais, usao-
da atribuição. conferida pelo parágrafo 8.°, do art.

Pará<1rafo único. As suas divisas serão as mesmas
tante~ do ato de 4 de dezcmbro de 1880, pelo qual
crcado à dist'rito policial. .
Ar!. 2, o Revogam se as disposições em contrano.
Palado do Govêrno do Estado de ?llinac-Gerais,

ro-Preto, 22 de julho de 1890.
DOMINGOS JOSE' DA ROCHA,

Art. :)9. São proibidos todos os jogos de pan~das
\I azar, multa de 30$000 ao dono d.a ~asa e. de 10$000
cada jogador, sendo o dôhro na reIncHlencJa. •
Parágrafo único. Entende se por jogo de az3t., aque-

le em qlle a perda ou ganho dependem mais da sorte do
que do cálculo, e da parada, aquêle eu!, que um faz ~anc.:,
e os mais a'pontam ou param contra ele, como o l<1squl-
nel. haearat, trinta e um, marimbo, vispora, vinte e sete,
(1'11('0. huzio. ete, .

Ar!. 60. São permitiaos todos os Jogos em que a
perda ou ganho dependem mais de cálculo do _que. da
sorte, como xadrez, bilhar, damas, voltarete, gamao, solo,
dominó, etc. . _ .

Art. 2. o Revogam-se as disposlçoes em cOl1l'rano,
Pnlacio, em Ouro-Preto, 23 de julho de 1890.

DOMINGOS .TOSE' DA ROCHA.

260

Crêa eom a denomlna,lIo - ~Iacaúbas de Baixo, municlpio de Bo _
fim, . um distrito de paz, com 11 denominação de Santo Anlo
da Vargem-Aleg"ll

DECRETO N. 152 - DE 22 DE JULHO DE 1890

do decrelo n. 7, de' 20 de novembro de 1889, e tendo
vista a .prO'posta da repal'tição de estatistica, dntad
19 do corren te mês, sob n. 106, decreta:

Ar1. 1. o Fica elevado á categoria de
o policial denominado - Vista-Alegre,
de Cataguazes, eomarca de Leopoldina.

PaTágrafo único. As suas divisns serão ns mesm
constantes do ato de 19 de julho de 1883, pelo qual
criado o distrito policial.

Art. 2. o Revogam .se as disposições em con trart
Palacio do Govêrno do EstiJdo de :\linas-Gerais,

Ouro-Preto, 21 de julhõ de 1890.

DOMINGOS JOSE' DA ROCHA.

DECRETO N. 151 - DE 21 DE JULHO DE 1890

Eieva á' eategoria de distrito de ,pez, o policial denominado São
João Balista dos Passos, municipio de S. Sebastião do Parai.o

O dI' o Govcl'Ilador do Estado de ':\linas-Gel"ais, usan-
llo da atribuição conferida pelo parágrafo 1.0, ar!.
2. ", do decreto n. 7, de 20 de novembro de 1889, tcnd(
em vista a proposta da repartição de estatistica, de 17
do corrente mês, sob n, 53, decreta:

Ar!. 1.0 Fica criado no lugar denominado - :\1a-
caúbas de Baixo, município de Bonfim, comarca de Entre
Rios, um distrito de .paz no lugar denominado Santo An
tonio da Vargem .Alegre.

Parágrafo único. O Conselho de Intendencia :\lulJi.
cipal estabelecerá as divisas 'para êste distTito, as qUfli.
ficarão dependendo de nprovação do Govêrno.

Ar1. 2. o Revogam-~e as disposições em contrario.
Palacio do Govêrno do Estado de "linas-Gerais, Ouro-

Preto, 21 de julho de 1890,

DOMINGOS JOSE' DA ROCHA.

o dI'. Governador do Estado de Minas-Gerais, usan.
do da atribuição conferida no parágrafo 1, o, art. 2. o, do
decreto n. 7, de 20 de novembro de 1889, e tendo em
vista a proposta da repar'tição de estatística desta dala.
sob 11. 159, decreta:

Art. 1. o Fica elevado á categoria de dis,trito de paz,
o policial denominado S. João Batista dos Passos, do llll .
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2. o, do decreto n. 7 de 20 de novembro
creta: '

AI'I: 1. o Fica cl'iado um lu"a' I
o venclmento anual de 1'800$000 I (e
de estatislica dêste Eslad~, ' na

Parágrafo único As I,'b' ~ ,
gur serão delel'minad aI 11 lIlç~es llIerentes u êst
missão. ' as pe o presIdente da referida

~r;, ~,o Revogam-se as disposições em conlra J

1890, a aCIO do Govêrno, em Ouro-Preto, 24 de julho

CURISPIM JACQUES BIAS FOIlTES,

DECRETO N 155. • - DE 26 DE JULHO DE 1890
Eleva á categoria de dIstrito de I fiZ •

sagem - mUni~lpjo<>d~oW;::ia:;:nominado -

O dI'. Governador do E t I d .
do da alJ'ibuição conferida P~I~( ~ 1 e ~1Jnas-Gel'ais, lIS
7, de 20 de novembro de 1889 I > daI t. 2 ~o decI'elo
ta da I'epartição de estatistic;l' efe 2~dOem ':lsta a prop

Art 1 E' I' o COrl ente, decre(
" ., e evado a cate"oria d d' ,polIcIaI denominado P o , e Istnto de paz.. , ,- assa"em - IJel't/lIClPIO de Mal'iana coma °d encente ao rn, " rca o mesmo nome
Par'agl'Ufo Í1nico. As divisa d~ .'.

us mesmas constantes da portari~l I es~e ddIstrllo ,serA
1887, que creou o distrito policial. (e e fevereIro

Art, 2, Revogam se d' '-- as ISposlçoes em cont.' "P I' . IaIIO,
a acIO do Govêrno do E"t I d 1\'

Ouro-Preto, 26 de julho de 1890~( o e 1IInas-Gerais,

CURlSPIM JACQUES BIAS FORTES

DEORETO N" 156 - DE 28 DE JULHO DE 1890
Aprovu ,a,prollosta feita pelo conselh d" .

,,~ P~ra(latú, regulamenlando o °ser;lçJnldendêénCJt.ado mUllicipi
l1lcip1o o om s lC.Odaquele mu-

9 dI'. Governador do Estado de Minas-Gerais
em VISla o quc lhe apresentou 11 .' I.en(~o
municipal de Paracalú, e usan~ co~s~ I? d~ !ntedcncI'
conférem os decretos ns 50 A d °7dd<1,ldtnbUIçao que ,Ih
e 218 de 28 d f .: ' e e ezembro de 18S!l
" e everelJ o do correnle ano resol '

~~~~'~l~U1~aos devi~los efeil?s" a seguinte pr~posta~~e~:il~:
n O o serVIço domestIco daquele municipio. o

- 2.63 -
. . ' .
PARA O SERVIÇO DO?ImSTlCO
CAPITULO I

Disposi~;ões gerais

I\rt. I, Serviço doméstico é o serviço malerial pres-
temporarialllente a qualquer individuo por outro,
com êle con vi va, medianl e certa relribuIção,
Arl. 2. Sessenla dias depois da data desla postura
Jll quizer exercer o serviço doméstico, inscl'evel'-se-á
Ulll registro, que se ubJ'ÍI'ú na secrelaria da inlendên-

• e Illunir-se-á de uma cadernêta, devendo conslm' do
i~ro e da.caderneta:
1, O nÍlmero de ordem.
11. O nome do serviçal.
IIr, A filiação quando ,conhecida,
IV. A nacionalidade,
\" A idade.
\'1. O eslado.
\'11. O gênero de OCUPação.
VIII, O dl?micilio da pessôa a C}ljo serviço en Irar,
Al'I. :{, A inscrição e a enlrega das cadel'nêlas sel"ão

ilas pelo secrlário da inlendência ao scrviça,) que ore-
isil:II' ,
Arl .. 1. Os serviçais ou creados que deixarem o ser-

ço de UIll patrão para entrarem para o de oulro, de-
riio declará-lo no escritório da repartição do regislro,
'Ira que seja averbada no livro compelente a condula
IlI' tiver sido aleslada na cadernêla.

Arl, ;1, As Pessôas que mudarem ,de o 'upação, ahan-
(lol1al1do o sel'viço doméstico, poderão fazcl'-se eliminar
rio registro respectiyo, e, a scu pedido, :;el'-Ihc,ú dado um
.Itestado, ca~sando-se-lhe )lor essa oGasião a cadernêta,

Ar!. li. O registro de inscrição de criados e bem as.
silll o livro dc certificados da condula scrão postos á dis
osi~'ão das :llltoridades judiciárias e policiais sempre
que rorcm exigidos.

Ar!. 7. Ninguem dcverú ler em sua casa pcssôas que
x('rçam as ocupações indicadas no arl. I, sem que este-
jalll Illalriculádas no regü;;tl'O municipal.

CAPITULO 11

Das cadernêlas
Arl. 8. O SCl'viço creado )leIo presente regu,lamento

ricarú cxclusivamellle a .cargo do secl'etário do conselho
municipal, sob a imediala inspecção do intendênt.e da
justiça,
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Ar~, 9, A impol"lância das cadernêta d d '
respectIvas despesas, constit i o ,,~', e .uzld
empl"egado incumbido (lo ~Oratuma "ratIflCaçao pare"IS 1'0 o

Ar!. lO, Na ocasião de fa " •brOtda d ' d zer-se a mscnçao ser'" o Cria o a quanli d ' I ouernêla, a e qum lentos reis pela

Ar!. 11. No caso de perd" I
l~r~t o seu proprietário de 'ustf;:~e a gUInll cadern [
hçao compelente' para qlle IJlle ~car a Pderda na re-n ~I d' : seja passa a novac a, pagan o por cssa ocasião ' ..' Ca

) o ' a sua ImportancIa
I aragmfo único Tod ' .

rcgislro sel'ão inscritos na os os ates~ados. conslnnles
scu proprictário duzentos réis npoovrac~~erI?e!a pagand

Art 12 N I ' a pagma lranscr'
• o , en mm patrão deve á tcn'l(lo ou cr' d • r, ornar ao serv, Ia a, que nao possúa . d •

tal' e com o certificado de d f ca erneta regulame:
pessôa a cujo serviço tiver ~~tl~du a, Pbassado pela ultilU
10$000, , o, so pena de multa

CAPITULO III

Das relações entre patrões e ,t;riados
Art, 13, Todo o patrão ao tom '

criado devel'á mencionar n d al.para. o seu serviç
SlW entrada para sua casa a ca erneta dcste a data d
rio, devendo 10"0 q~le êl~' ~ qual. a Sua ocupação e salá,
menle na ca;ler~êta sob e .rel~re, fa.zer constai" final.
da sua saida e qual '.a sua "c~ro,?rIa asslllatura, o molivQ
esteve ao seu serviço, lduta, durante o tempo ((LI

Art, 14, Se fôr ama de I't d oalém do .estabelecido no arr~1 e, evel:a faze I' conslar,
qual tiver sido contratada palr"aO an~er:or o lempo pelo, I 15 a crIaçao

Ar .: ' Nenhum criado poderá ab~nd n
do patrao sem prévio aviso d 't 'd' o ar a casaseguintes: ,e OI o IaS, salvo os casos

1. :t:>0rfalta .de pagamento de seu salárioconvencIOnado, no tempo
II, Por enfermidade que visivelment ' , "

t<; para o serviço ou por aleslado mê l' e o Imp?ssl.bJlI'
rlJnla suspensão do trabalho r ICO que eXIJa Ime-

lII. Por maus tratos c~ntinuádos d
palmo ou de pessôa de sua familia a parte de seu

TV, Quan do induzido á ato' I o' o ,

ao.s, bons costumes 1)01' seu patrã~ o~lonpra\.lOs das leIS ounulIa. essoas e sua fa-
Ar!. 16. Nenhum patrão d o o

Çl ct:iado sem préviQ aviso de gi~ edr~ tamblem despedir
seguintell: o las, sa vo nos casos
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. Quauoo o criado liver ofendido ao amo ou a pes-
sun familia por injúrias, calu'nia ou aIos, ou haja

do discórdias na familia,
I, QlHID(lose recuse a cumprir as suns obrigações.
lI. Quando falte aos scus devêrcs, dormindo sem li-

• fóra de casa ou se embriágue.
V. Quando, depois de advertido pelo amo, continui
desacautelado com o lume ou com os objétos a seu

\, Quando cometer alguma infidelidade ao patrão
ór enconlrado em flagrante delilo de roubo ou furto,
Ar!. 17, O patrão quc despedir o criado sem prévio

, Q de oito dias, e sem um só dos motivos do artigo
rior, o embolsará dos salários correspondentes á

nta dias,
Art, 18. Obedecer seu patrão em tudo que lhc
delel'lni,nado na fórma de seu contráto; desempenhar

suns obrigações com a bôn vontade e diligência com-
1iveis com as suas forças; zelar os interêsses de scu
atrão e evitar, podendo, qualquel' dano a quc estivercm
poslos; rcspondcr pelas pcrdas c danos que, por culpa

ua, sôfra o patrão; tais são os devêres do creado.
Art. 19. Tratar bem ao seu creado e dar-lhe habita-

.0 e alimcnlo, se nssim fôr convencionádo; indenizá-lo
as perdas c danos que sôfm por culpa sua ou por de-
nrler os seus inlerêsses; socorrer ou mandar curaI' o

('riado á sua custa, no caso dc enfermidndc Iigcira e que
t -o demande grandes despesas; pagaI'-lhe os ordenndos
no tempo convencioná do ; conceder-lhe o tempo indis-
pensável para ouvir os oficios divinios, seja qual fôr n
sua religião; mandar tratá-lo á custa de seus sa~ários, no
aso de enfermidade contagiósa, ou que se prolongue

por mais de oito dias, quando êle não tenha onde tratar-
'!': tais são os deveres do patrão, z

Ar!. 20, O patrão poderá descon tal' do salário (lo
scu criado o valôr dos danos que, por culpa exclusiva
llêsle, lhe forem causados, ficando ao criado direito de
reclamação, I ~

CAPtTULO IV

Das amas de leite
Art. 21. A pessôa que empregar-se como ama de

leile deverá apresentar atestado médico que prove estar
em hôas condições de saúde, apta para amamentação, o
(flml constará da cadernêla. Este exnme repetir-se-á
toelas as vezes que a ama mudar de cria.

Art. 22. As amas de leite deverão contratar-se pelo
tempo que deva durai' a amamentação, á vontade dos
pais da criança,



CHRISPIM JACQUES BrAS FORTES

- 267 -

CAPiTULO VI

Disposições penais
Art. 31. O patrão que receber ao seu serviço criado

'lU l'adernêta, ou que a possuindo, déla não conste o
stado passado pelo último patrão, ao qual tenha sel'vi-

.o, pagarú 10$ de multa da primeim vez e 30$ nas rein-
'd'ncias.

Art. 32. O criado que se empregar, além de estar
i Tito no registro policial e sem possuir a cadernêta
lJl ordem, será multado em 10$ e o dôhro no caso de
. incidência.

Art. 33. O criado quc falsificar a cadernêia, atesta-
tios ou outro qualqucr documcnto, pagará 30$000 de mul-
~ll além da pcna de falsidade, em que incórre pelas ,leis
m vigôr.

Art. 34. O criado que abandonar a casa de seu pa-
Ir-es, sem prévio aviso (art. 15), e sem que lenha a seu
r, \'ôr alguma das causas previstas no mesmo artigo, pa-
'I1rúde multa 10$ e terá quatro dias de prisão.

I'arúgrafo único. No caso de não poder o criado
I agar a multa, sofrcrú o dôbro da pena de prisão.

Art. 35. A ama de leite que faltar ao seu contrato
por outras causas não prcvistas no artigo 23, scrú punida
'011I a multa dc 30$ c quatro dias dc prisão.

Art. 36. A ama que dcixar dc cumprit o dispôsto no
Artigo 21, sofrerá a multa de 20$ a pl'Ímeira vez e de 30$
nas rei ncidências.

Art. 37. Para aplicação das multas no caso de im-
possibilidade de pagamento da pena pecuniária, e quan-
do o infrator prefira pagar em serviços, fica arbitrado o
jOl"Jlalem 1$ diários.

Art. 38. O processo de infração das disposições con-
tillas no presente regulamento, será regulado pelo que
('stú prescrito no decreto n. 458, de 7 de junho de 18!lO,
servindo de háse para o mesmo a participação do patrão
quando o criado fôr o infrator e dêste na hipótese con-
trál'ia.

!lAr!. 3!l. Ficam compreendidos nas dlisposições des-
te regulamento todos os . empregados nas fazendas de
l'riação ou cultura, conhecidos sob a denominação geral
de camaradas.

Art. 40. Revogam-se as disposições em contrúl'Ío.
Palácio do Govêrno, em Ouro-Preto, 28 de julho de

1890,

Dos menores
AI,t. 28. Os menores empre" I '

c,!uta dc seus pais, estal:ão i"ualna( o~ COl~l(~crl~d?s PO,I'
çao no I'e"isli'o c ter;-IO u. "" IC~ c SUJCltOSa mscrJ-

• <> ,ma caderncta scnd .
responsaveis pclo cumIlI'iment d', o seus paIsmcnto. o o plcsente regula-

AI.t. 29. São iscntos da inscriç:'í
a soldada, pejo juiz de órfãos. ,o os mcnorcs dados

Art. 30. Os contrútos ' ., -
JlOr parte dos menOl'es )OdelYnJ a pl estaçao de serviços
responsáveis peh fiel Jexe ,I~ ser efetuados com os pais
gulamento.' cuçao dos mesmos e dêste re-

. AI'1. 23. Nenhuma am I I ' • .
a.mamentação da criança q~le(~h:J:Ô poder~ abandoo:
fJll.1do tempo con\'encion:.d 'I' I conflada, sen:iogumtcs: ' o, S[l \ o algum dos caS(lS

I. Por enfcrmidade 1)1' 'I' .Pl'os;eguil' na cI'iação. OV.I(,I que a lInpossibilil'
I. Quando lhe PÓSS'I I .pelo estado da criança:' so )reVII' alguma enfel'luic!ll

III. Por maus l!"ltos t'
patnles ou falta de p;ga~lI~~ltlol~uados e P!'oyados de s
do em todo o caso o . d e. seus salanos, prcccd

Art ')4 ' I aVIso _ e qUInze dias.. -. en lUm patr'lO p I . dama de Jeite antes de tenni~ad O( era espedir de Casa
guma das causas seguintes:' o o contrato,. senão por a

I. Por morte da cl'ianç'.
II: Por enfermidade 0;1' vício'

~'a pengosa a amament'lção' s que tOl'nem á cria
III Por f lt I"IV') a a ou (ecomposição do leite'
Art 12~I' :Qllgumadas clúusulas do art. 15
. . .). uando a ama se most .coma criança ou mesmo ' r~I' pouco zelosa par,

com os seus J)atl'o-cs' 1)0(1p~ra consigo e insolênte jJ:ll'. . ' , era ser d l' IpreVIO de oito dias. . espe( J( a com a\'is
.Ar!. 26. No caso da ama sc d I'dar o tempo detenninado ',' r CSPC(Ida antes de fio-

pccificada nos arti"o; ')4' p0215algUl,na,ou!ra l'azão niio ('S'
n -.. '" ' - e tel". dlrcltoel"açaO, Igual a metade do t " a uma relllll-
minar o c'ontráto s' .dempo que lhe faltar para tcr-
'll)$ , ,. e exce e" a uln n • ', .', m caso contrário ' , les, e a quantia de

Art ')7 As 'lnl .. . -. " as que tomarem c''
Iell~ em suas casas deverão' I I Ja!lçaS para cria.
registro municipal, possuir clgua,m..:nte lI~s~rever-se 11
d.as. as prescrições do presentd?1 :;cta e sUJcltar-se a 10-
SH!Issem nas cas'ls (los I)~' d e I~",ulamenlo, como se I'C-. . , . "lS a cnança.

CAPiTULO V

- 266-
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DECRETO N. 157 - DE 30 DE ,TULHODE 1890

Estabelece divisllS P"I"'" o distrito de ,paz criado por decreta n,
de 27 de junho última, no pavoação do Recreia, mnnlrlpiaLeopaldina.

O dI'. GovemadOl' do Estado de Minas-Gerais, usa
do da atribUIção conferida pelo ~ 1 al't, 2, do .decreto
de 20 de novembro de 1889, e tendo em vista a inCor
ção do conselho de intendência do município da Leop
dina, datada de 19 do corrente mês, decreta:

AI't. 1.0 As divisas do distrito de paz, criado po
decreto de 27 de junho do COITente ano na povoação d
Hecreio, per'tencente ao município da Leopoldina e co-
carca do mesmo nome, serão as seguintes:

Partindo das cabeceiras do ribeirão de S. Manoel
da Bocaina, compreendendo todas as suas vertentes até
abaixo da fazenda da Bocaina, propriedade de .Joaquim
Antonio Machado á excepção da propriedade de Pedro
das Chagas Alvim, que ficar'á para Campo-Limpo; seguin-
do ribeirão abaixo até a sua fóz no rio Pomba; rio abai-
xo até a fazenda de S . .João da Bôa-Vista inclusive; dai
subindo até a estrada que vai para S. Joaquim (estação)
noel Ignacio de .Moraes, das de João Antonio Barroso e
seguindo as vertentes que dividem a Pl'Opl-iedade de Ma-
.Justiniano de Gouvêa, ficando estas para Tapil'ussú até
as divisas ,da fazenda de S. Joaquim, que tambem ficará
para' Tapil'ussú, atravessando o ribeirão dos Monos, COIll-
pl'eendendo os moradores Felicíssimo Rodrigues de Cal'-
\'alho, .Joaquim COlTêa da Hocha, Antonio Corrêa da Ro-
cha, Laurindo .José de Carvalho, Manoel Tavares Piuna,
a fazenda do Bom-Sucesso, a da Aurora, a das Lal'angei-
ras, o sítio de Finnino .José Salema, a fazenda do Senó-
te, seguindo pelas divisas das fazendas de Santa-Catari-
na e Canadá, que fical'am para a Conceição da Bôa-Vista
até compreender a fazenda do Passa-Tempo, de proprie-
dade de Antonio de Freitas Lima, seguindo as divisas da
mesma fazenda com a propriedade de José Antonío de
Moraes até as ver'tentes das cabeceiras do ribeirão dos
;\lonos, compreen dendo as propriedades das refel'idas
cabeceiras na fazenda de Monte-Alegr'e, seguindo pela
SerTa do Recreio a findar-se nas cabeceiras do ribeirão
S. Manoel da Bocaina, ponto de partida.

Ar!. 2,° Revogam-se as dísposições em contrário.

Palácio do Govêmo do Estado de Minas-Gerais, Ouro-
Prelo, 30 de julho de 1890.

CHRISPIM JACQUES BIAS FORTES

•
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DECRETO N. 158 - DÊ 31 DE JULHO DE 1890
)olicial nenominada - Aglla-

Ya á categaria ~e distrito, <,lei~,~zd~ ')niz de Fóra
Luupa, InunlC pl

E t d de Minas.Gerais, usan-O dI'. Governador'?o s f ~ 1 ° do al't 2 do decl'e-
da atl'ihuIção conferId~ pedo 188'9 e tendo em vista a
. 7, de 20 de nre!nb~~ es~atísti~a datada de 29 do
posla d~ I'epal' I~~~el'o 113 decreta:
rente mes, SOIU nu '. I distrito de paz
Al't 1.0 Fica elevado á categtrIa ~ e município de
olici:tl denominado - Agua-.blmp ,
. I 'F' , e comarca do Parai una. . _
rz (e ora dl"'I'sas serão as constan-. f . ico As suas . d' t.'Paragl'a o uno . d 1889 que cnou o IS ri-s do ato ,de 19 de fevereiro e

policial. d' sições em con trál'io .A t 2 ° Revo"am-se as ISPO, ,
r . .' G'" -. do Estado de Minas-Gemls,PalácIO do ' over no

l'Iro-i)reto, 31 de julho de 1890. '.
CHRISPIM .JACQUESBIAS FORTES

159 - DE 6 DE AGOSTODE 1890DECHETO N.
39 40 de 15 de abril da carrenteanaI\e\'agn as decretos ns. e , . _

;. d de Minas-Gerais, sobEe
O dI'. Governl~do~ dfn~~ên~ia municipal de S . .Joaoproposta do conse 10. e

Tepomuceno, resolve '. 'd S os decretos nume-
. ,. FlC'lm revogol o. I . n

Artlgo Ul1lCO; .; .'1 do conente ano, creall(? .ll_ -
ros 39 e 40, de 1::> de oi}lI desenvolvimento da vlaçao
postos para melhoramen\os ee cobrança dos mesmo.s no
e regulando o lanç~m~l o nuceno' revogadas as dlspo-
municipio de S; ~oao-, epOl ,

sições em contl'ano. p. t 6 de a"osto de
Palácio do Govêrno, em Ouro- I e o, '"

1890. 'DOMINGOS JOSE' DA ROCHA

DECHETO N. 160 ~ llE AGOSTODE 1.890
. '\ d Ria.Dôce, da mllnic1pio de )Ianana para o

Tl'Hnsfére a ,!Jstn a a da Pante-Nova.

d Estado de Minas-GeraisO doutor vice-Governad~rd o I .~ 1 o ',rt 2 do ,de-
I .. - confen a pe O:l .,' ., . tusando. da atri nnçao I d 1889 e fendo em VIS a

' , 7 1 20 de novem )1'0 e I d' 011creto n. ,( e . '.;- de estatistica, dat:\( o e .-
a proposta da 2.' comls~.'~fel"IIHlo que o distrito denOlnl-
lem, sob n: 21~: e con~~ten~endo ao município de Ma-
nado - HIO-Doc.e - p
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dana dista da sé de dêste 15 léguas, ao passo que est
quatro da séde do da Ponte-iNova, decreta:

AI,t. 1.0 O distrito denominado _ Rio-Dôce, per!
cente ao municipio de l\[aJ"Íana e que foi creado por d
creto de 27 de junho último, fica pertencendo ao muni
pio e conWI'ca da Ponte-Nova.

Arl. 2.° Revogam-se as disposições em
Palácio do Govêrno do' Estado de

Olll'o-Preto, 8 de ngosto de 1890.
DOMINGOS JOSE' DA ROCHA

DECRETO N. 161 - DE 8 DE AGOSTODE 1890

Crêa um di.strito de paz no arraial de S. Sebastião d'o EngenllO-No\'
~[ul1icipjo e comarca de Mar de Espanha

O doutor vice-Governador do Estado de Minas-Ger'ai:
usando <In atribuição conferida pelo ~ 1..0 art. 2 do de-
creio n. 7, de 20 de novembro de 1889 e tendo em visla
a proposta dn segunda comissão de estatística de 6 do
COITente mês, sob n. 210, decreta:

Ar't. 1.0 Fica creado um distrito de pàz no anaial de
S. Sabastião do Engenho-Novo, do municipio e COlllnr!;:l
do Mal' de Espanha.

Parágrafo único. As divisas dêste distrito serão asseguintes:
Começando na fazenda .da viuva e herdeiros de José

Candido de Rezende, nos pontos em que confronta com
terras de Frnncisco José de Rezende, Manoel Teixeira
Machado, l\Innoel José Henriques, .Jonquim Fernnndes e
Augusto Leandro; dni nIcnnçar'ão:

1.0 A fazendn de Francisco José-Medeiros, nos seus
pontos de confrontação com o cnpitão Mnnoel José de
Freitas'

2.° 'A fnzenda da viuvn e hel'deiros dé Joaquim Anto-
nio Costa, nos seus pontos de confrontnção com o mes-
mo capitão Manoel José de Freitas e Daniel Vaz Feneira.
mo capitão Mnnoel José de Freitas e Daniel Joaqnim Vaz
Feneira. .

3.° A fnzendá de Theophilo Benedicto Tavares Coim-
bl'a, lIOS seus pontos de confrontação com o mesmo
Daniel Jonquill1 Vnz Ferreira.

4.° A fnzenda de Luciano Martins .de Oliveirn, nos
seus pontos de confrontnção com o. mesmo Daniel Joa-
quim Vaz Ferreirn, Joaquim de Andrade e Francisco
.Joaquim de NOl'onhn e Si,lva.

5," A fazendn de Severino Affon~o Pereira nos seus
pontos de confrontação com o mesmo Fl'ancisco ,10n-
qllim de Noronha e Silva, Padre Mnnoel.Tosé COITêa,
Amancio Fognçn Soares, Silveslre Anlonio da Silvn e
henleiros de José Custodio Alves Vi1lns Bôas;

-- 2(i -

6.° A fazenda dn viuvn e herdeiros de Prudente José
ira nos seus pontos de confrontação com 11 lIos

~iaJ;os dellominadn - Gnmeleirn - alé o Rio Espi-
- auto - Seguindo-se êste até a Sua baITa COr!l o Cú~

c conlinuando-se pela margem esquerda deste ate
zenda de d. Anna Augusla da Silva e depois Corl! ,)S
os de confrontação desla fazenda com a que fOI de
(lcl Affonso Pel'eira e é hoje da viuva e herdei1'Os de

I lenle .José Ferreira, nlcançando em continuação, esla
uda nos seus pontos de confrontnção com Luiz Boui-
I de Arnujo, Agostinho .José Pereira, .José Luiz Arfon-

e Joaquim de Souzn Almada alé enconll'U\'-se com as
Tas da fazenda de Francisco José de Rezende nos PO!l
em que Jimitam-se com a fazenda da viuva.e herdeI-

s de .José Candido de Rezende, ponlo de parlldn.
Ar!. 2.° Revogam-se as disposições em contl'ário.
Palúcio do Govêl'l1o do Estado de Minas-Gerais,

uro-Preto, 8 <Ie agoslo de 1890.

DOMINGOS JOSE' OA ROCHA

DECRETO N. 162 - DE 11 !lI' AGOSTODE 1890

!Cl'IIlillUque o distrito de :P'"7. el'c",to por decreto n: 7:1. de !(j d_
maio úItinlo na po\'oação de S. Pedro, luu~1Jclplo dt; Jt.IIZ d~

Fóra c conlarca du Par~aihltnH passe a denomInar-se dIstrito de
P"7. de S. Pedro do Peque!'i.

O doutor vice-Governndor do Estado de Minas-Ge-
rnis, lIsando dn atribuição conferida pelo ~ 1.0 ar!. 2."
tu) decreto n. 7, de 20 de n.ov~rnbro de 1,88.9, e tendo em
vista a proposta da 2 .• cornlssao de cstalistlcn, datada de
4 do COITente mês, sob n. 207, decreta: .

Art. 1." O distrito de pnz creado pelo decreto Illllne-
ro n, de 16 de mnio último nn povoação de. S. Pedl'O
lIlunicípio de .Juiz de Fóra e conrarca do Parnrbuna pas-
sa a denominar-se distrito de paz de S. Pedl'O do Pe-
quel'Í. .

Parúgrafo único. As suas divisas serão ns seglll.ntes:
Corneçnndo no Rio Cúgado no lugar denom!nado

~fararnbúia, . nntiga fnzendn do Pau-Grau~e de ClIlln e
dai seguindo pelas divisàs .da fazendn da f lor~st~" pe):-
tencente n i\far'cellino Dias Tostes e dn do AVal, ll1cI':ls~-
\'l', l)ertencente ao dI'. 'Necesio .José Tavares; pel~s dlv,:
sas dn fazenda da Bôa-Sórte, pertencente a f rnnclsco, 19-
nado de Andl'ade Gou]art e herdeiros; pelas do di'. Can-
di do Teixeira Tostes e Cnrlos Dutra de l\1<,>raes~s. "Ro-
que e Visln-Alegre, inclusive todas estas~ ate o no .Caga-
do; e J)or êste abaixo até o c~ITego .de S:Il~to-lg~la<;l(:: na
fazenda de Snnta-Rosa e por este aClllln ate os Illl1ltes dn
fazendn do Bom-Jardim, pertencente a Manoel Dutra de
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Moraes, inclusiv"e, e da de Venancio Delgado Malta d
pelos limites da fazenda do .Lima, pertencente aos 'he
deiros do cOI'onel Albino de Cerqueira Leite com os
fazenda de Santa-Clal'a, pertencente a d. Francisca N
brega de Ayrosa, atl"avessando a Jinha da estrada de Fe
ro Leopoldina até as divisas com o Mar de Espan
que termina na fazenda de Santa-Maria, de Carlos 13a .
tista de Assis Figueiredo, inclusivé, e dai pelo !"ia Cágad
acima até o ponto dOepa!'tida (Il\larambáia),

Art. 2," Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno do Estado de 'Minas-Gerai

Ouro-Preto, 11 de agosto de 1890.
DOMINGOS JOSE' DA ROCHA

DECRETO N. 163 - DE 18 DE AGOSTODE 1890
Designa0 dia 31 de ontubro de 1890. pa.roa ter lugar sÍmull1111e.a-

mente. o .ecenseamento da pOJlulação em todo o Estudo d
)Ii nas-Gerais.

O doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
atendendo o que lhe representou a repartição de esta.-
tística dêste Estado, em data de 7 do corrente mês, soh
n. 117, e considerando que, POI' maior que tenha sido a
solicitude empregada pela mesma repartição para levar
a efeito o resenciamento da população do Estado, não
pode êle ter Jugar na época determinada no art. 21 do
decreto n. 33 e instruçõe" de 29 de março do corrente
ano, islo é, a 24 de setembro vindoul'O, não só porque
não se acham ainda impressos os boletins necesários,
como porque não estão completas as comissões distritais
em todos os municipios, atentas as dificuldades de meios
de comunicações existentes entre muitos desses distrito~,
decreta:

Artigo único. Fica designado o dia 31 de outubro
de 1890, para ter luga!' simultâneamente o resenciamen-
to da população em todo o Estado de Minas-Gerais, fican-
do por êste efeito modificado o art. 21 do decreto nú-
mel'o 33 e instruções de 29 de março do corrente ano, re-
vogadas as disposições em contráiro. -

Palácio do -Govêrno do Estado de Minas-Gerais,
Ouro-Preto, 18 de agosto de 1890,

CHRlSPlM JACQUES DIAS FOHTES

DECHETU 8. 164 - DE IH DE AGOSTODE 1890
L"êa Ulll distrito de paz na povoação de Santo Antonio dos Silvei.

ras, l11unicipio do Ponlba e conlarcn do DleSnlQ nOIllC

O doutor Govel'lladol' do Estado de ,1IIinas-Gerais,
usando da faculdade conferida pelo g L" ar\. 2: do de-

to n. 7, de 20 de novembro de 1889, e tendo em vis~
proposta da rcpadição de eslatistica, datada de 4

corrente mês, soh n. 208, decreta:
Al'I. 1. o E' creado um distl"ito de paz na povoação
Santl' Antonio dos Silveiras, municipio do Pomba e
marca do mesmo nome.
l'aragrafo unico. As divisas deste di Irilo serão

,)'('a(\;ls p lo conselho de intcnden 'ia municipal l: vi-
orarão depois de aprovadas pelo govêrno.

:\ 1'1. 2: Hevogam-se as disposições em con traria.

])alacio do Govêrno do Eslado de Minas, Ouro Preto,
de agosto de 1890,

CHlUSPIM JACQUHS 13ll\s FOHTES.

DECRETO N. 1li5 - IlE Hl DE AGOSTODE 1890

•. fi um distrito de paz na po\'oação denominada - S. Jono ,lo
I'ernambuco - lIIuniclpio da Bôa Vista do Tremendal e comar-
('3 do nleSlllO nonle

o doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
:lndo da racul'Jade confel'ida pelo ~ 1.0 art. 2: do de.
lo n. 7, de 20 ele novembro de 1889, e tendo em vista
proposta da repartição de estatistica datada de 16 do
rrent> mês, sob n, 120, decreta:
.\1'1. 1.0 - Fica creado um distl'ito de paz na povoa-

,çno dcnominada - S . .João do Pcrnambuco, - munici-
I io !.la Bôa Vista do Tremedal e comarca do mesmo
nomc.

Paragrafo unico. As divisas desse dislrilo serão as
('~ Jinles: Começando da ponte do rio Tremendal, se-
uir:í pela estrada quc parte pela povoação de Mamonas
lé a passagcm (to rio Mamonas e baITa com o Bom Su-

o o; por esle abaixo até a passagem. do mcslllo no lu-
"ftr deuomiuado Dourados, e dai, em rumo direito ao
01"1"1'00 de S. Pedro, onde mora João Dias COlTêa; se-
inrlo pelo dito carrego acima até as suas cabeceiras,
fiai, em rumo direito, atravessando a serra geral, li fa-
nda de Angiquinho; daí pelo rio abaixo até a fazen-

ri ti S. ,Ioaquim, seguindo o mesmo ruulo até o rio
Lameirão e, por este aeima, até as cabeceiras lia rio da
l;;t1inha. dest ponto, seguindo pelo alto da seITa gemi,
parte do nascente, até as cabeceir:ls do ,rio TI:elll?n-

daI, na Lavra do Ouro, JJOI' este' halxo ate o pl'lmClro
ponto,

Ar!. 2: Hevogam-se as disposições em contmrio.
D. G. P.-18 188V
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'Palaciodo Govêrno do Estado

1'0 Preto, 19 de agosto de 1890.
CllllISI'IM JACQUESI3IASFonTES.

DECRETO N. 166 - DE19 DEAGOSTODE1890
Crêa um distrito de paz na povoação denominada

tires, municipio da BÔa Vlsla do Tremedal
mesmo nome

O doutor Governador do
usando da faculdade conferida )leio fi 1.0 arl. 2.° do
creto n. 7, de 20 de novembro de 1889, e tendo em v
a proposta da repal'tição de estalislicadatada de 16
corrente mês, sob n. 120, decreta: '

. Art. 1.° Fica creado lUl1distrito de paz na povonf
denominada - Brejo dos ;\Iartires - municipio de
Vista do Tremedal e comarca do mesmo nome.

Paragrafo unico. As divisas deste distrito serão
~eguintes: Começando das cabeceiras do Rio do Enca
tado, e, POI' este abaixo a~é a baITa com o da Gameleir
p.or ~ste ~té o .rio P~qui no lugar denominado Lages, pcl
no J aquI abaiXO ate o GorutulJa, POI' este até o rio Ve
de Grande; pelo mesmo até a barra com o Rio Verde pc
queno; POI' este acima até a barra do corrego do Poç
Triste; por este acima até as cabeceiras do mesmo n
Serra, e, por esta adiante, até o pl"Ímeiro ponto.

,Arl. 2. ° Hevogam-se as disposições em contrario.
I'alacio do Govêrno do' Estado de Minas-Gerai

Ouro Preto, 19 de agosto .de 1890.
CURISPIM JACQUESBIAS FORTES.

DECRETO N. 167 - DE 19 DEAGOSTODE 1890
Crêa um distrito de paz na povoação denominada - Bonito

munieipio da Bôa Vista do Tremedal

o doutor Governnrlor <10 Estado de Minas-Gerais,
tlsnndo da faculdade con fel'ida pelo ~ 1. o art. 2.° do de.
ereto n. 7, de 20 de nO'/emi)I'O de 1889, e tendo em vista
(1 proposta da repartição de estatística, datada de 16 do
COl"I'ente mês, sob n. 120,decreta:
_ Ar't. 1: ° Fica cread? Ulll distrito de paz na povoa-

çao denomll1ada - Bonito -, municipio da .Bôa Vista
-do Tremedal e comarc' do mesmo nome.

Paragrafo unico. As divisas ileste distrito serão as
seguintes: Começando das cabeceiras do rio da Estiva
lll;uas vertentes para o me'imo, seguirá em rumo direit~

J:" .4
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gar denominado - Coqueiros, - fazenda de Honol.
arbosa de Souza; seguindo pelos altos, em rumo

. o ú fazenda de Domingos B:wbosa, denominada -
Verde, e dai, em rumo dil'eito, no Riacho Quente,

, 'sagclll da estrada quc segue do Tremedal para a
lção dc Santo Antonio do 'Mato Vcrde; pclo rio do
ho Qucnte abaixo até a baITa com o rio I'ajaú; por
abaixo até a barra com o rio Canabrava; por este
n nté a barra com o COlTcgO Landi; por este até a
a, e pOl' esta adiante, até confrontar com as cabecei-
d( rio do Encantado; dai até .á ponta da Serra do
te, seguindo em rumo direito até á Scrra da :\Ialha-

Oa Areia e, por esta adiante até o primeiro ponto.
AI"l. 2." Revogam-se as disposições em contrario.

do Govêrno do Estado de Minas-Gerais,
19 de agosto de 1890.

CHHlSPIM JACQUESI3IASFORTES.

DECRETO N. 168 - DE 21 DEAGOSTODE 1890

ansfere as fazendas denominadas - Balieiro, Balieiro de Cima,
Onça e ClIstodias - elo dislrito de Sanlo Antonio da Vargem
Alegre, munieipio de S. Domingos do Praia, para o de Paulo
Moreira, mllnieipio de ~iariana

O doutor Governador do Estado de ~linas-Uerais,
u ando da atribuição conferida no fi 1.0 arl. 2.° do de-

eto n. 7, de 20 de novembro de 1889, e tendo em vista
proposta da repartição de estatística, datada <1e19 do

'orrente mês, sob n. 236, decreta:

ArL. 1.0 As fazendas denominadas - Bateieiro, ,Ba-
üciro de Cima, Onça e Custodias, situadas. n.o . distri~o
de Santo Antonio ela Vargem Alegre, do mUlllCljHO de ~.
Domingos do Prata e pertencentes aos cidadãos Ant~11l0
'oarcs de Azevedo Sobrinho, Francisco Mendes de Sou-
za, .Ioão Colta de BarceJ:os, Jo.aquim Colta ?e Barcellos
.(' Francisco Serafim Gomes, ficam transfendas para o
distrito .de Paulo Moreira do município de Mariana e
comarca do mesmo nome.

Art. 2.~ Revogam-se as dis\)osições em contrario.
Palacio do Govêrno do Estado de ol\linas-lierais,

Ouro Preto, 21 de agosto de 1890.
CIIRlSI'IM JACQUESfilAS FOllTES, "J



CIlHISPIM .JACQUES BIAS FOHTES.
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1íl - IlE 22 DE AGOSTO DE 189U

171-A -- DE 22 DE AGOSTO DE 1890

lugar <le amanuense na Secrelarla da Inspelorla Geral du
Instrução Publica

Ú ",,1•.gol'la de distrllo de puz o policial denominado - Po-
do CumUnga e comarca do

o doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
do da atribuição conferida no li 1.0 do nrt. 2.° ~o

'!'L'lo n, 7, de 20 de novembro de ~8~9, e tendo em VIS-
proposta lIa repartição de eslu!lstlca, dotada de on-
sob n. 12:l, decreta: . '

, r!. 1.0 Fica elevada á categoria tIl' tIlstnto de paz
polidal denominado - Pocrane - pel.t,encente ao

J la elo Caratinga e comarca d~ ~lanlll~ossU. " .'
Par,lgrafo UH ico. As suas diVIsas serao as do <llslI l-
I licial cI'c:Hlo por ato de 25 de novembro de 18~. '
AI'l. 2:' Revogam-se as disposições em con trano .
P:daclo tIo Govêrno do Estado de Minas-Gerais,

uro ('feto, 22 de agosto de 1890.
CIIHISPIM .JACQUES BIAS FOHTES.

CI'I'l'O T 172 - DE 23 DE AGOSTO nE 1890DE , , ~ "
Suprlmc um <los lugares de engenheiros auxiliares da primelrÍl. co-
• missilo de eslatístlca e crêa em substltulçüo o de enge-

nheiro ajudante

O doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
,usando da atribuição confebrida dl)ei~8~ ~:c~~\~;'l.do, de-
creto n. 7, de 20 de noV;em 1'0 e .,

o doutor Govemador do ,Estado de 'l\Iinas-G~rais,
1Jre proJlosta da Tnspetol"Ía Geral, res,olve o ,segulIlte:

erear um lugar de amanuense n~ Secretana daque-
Inspetol"Ía; , , •

Transferir para o refendo lugar d,e alllanu?nse o
rlllicante do tesouro do Estado, AntonIO Tolentlllo dp,

J a'ula Felicissimo, que ficará percebendo os m~sJ1los
\l'IIl'ímentos da tabela anexa ao regulamento n. 3, ex-
p~<Iido em data tIe 5 de julho do corrente ano.

Palacio do Govêrno, cm Ouro Preto, 22 de agosto de
1890,

,DECRETO N, 169 - DE 21 DE AGOSTO Dn 1890

. O doutOl' Governador do Estado de ~[jnas-(;cr
:~sando da atJ"ibuiçilo conferida no S 1.0 art, 2:' d
Cl'eto n, 7, de 20 de novembro de 1889 e tendo cm vi

',a proposta da repartiçilo de estatistica: datada dc 19
'corrcnte mês, sob n, 240, decreta:

Ar!. 1,° A fazenda denominada _ TJ"indade _
nos limites do distrito da séde do IlIllllieipio do Pará
(lo de S, José l!a V~rginha, do mesmo municipio, c 1)('

len,cente aos cldad~lOs! Antonio Luiz Gonçalves, Jo
.,LlIIz Gonçalves e Seglsrnundo Coelho de Vascoll('('1l
fi,ca yonsiderada como pertencellte ao segundo dps~
(lIstnlos,

Ar!. 2.° Revogam-se as di:;posiçôes em contrarIO.
Palacio do Govêrno do Estado de Minas-(;prais

Oum 'Preto, 21 'de agosto de 1890.

CIlHISPIlII JACQUES RIAS FOHTES.

Determina 'Jue a fazeuda dcnomiuada - Trindade _ sita 11

mlle. do distrilo da s~de do municiplo do I'arú e do d
José da Varginha, do /IIesmo /IIuniciplo, fi'Jue pe"lcllcrudo
scgundo daqueles distritos

DECRETO N, 170 - DE _2 DE AGOSTO DE 18!)0

Ele,'a á calegoria de dislrito de paz o policial denominado _ Dür
dn Rio José Pedro - perlencente ao lermo <lo ~Ianhuass(r
conlarca do 11leSOlQ nOIlle

.- 276 -...".;.

O doutor Gov.ernador do Estado de Minas-Gerai
usando da atribuição conferida no S 1.0 do ar!. :!." <lo
decrcto n, 7, de 20 de novembro de 1889, e tendo em vi.,

.ta' a proposto da repartição de eslatistica datada de
ontem, ~ob n. 124, decl'ela: '

Ar!. L" Fica elevada á categoria de distrito ele paz
'l' policial denominado - Dôres do Hio José Pedro _
pertencente ao tenHO do ~Ianhuassú e comarca do Ide"
:uo nome,

Pal'ugrafo unico, As suas divisas seriio as do dis-
ll'itO poiicial creaL!o por ato de 24 de ,ianeiro de 18R!J.

AI'!. 2.° Revogam-se as disposiçôes cm cOlltl'ario,

Palaeio do Govêrno do Estado de Minas~Gcrnis,
,Oum Prcto, 22 de agosto de 1890,

CHRISPIM JACQUES BIAS FonTES.
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IDECRETO N. 174 - DE 23 DE AGOSTODE 1890

O doutor Governador do Estado de Minas.JGerais:
1. Considerando que pelo art. 4 da lei n. 3.396 tll'

24 de 'novembro de 1888, decretada pela assembléa geral
legislativa, o produto da venda de terras .publicas exis.
tentes nas extintas proyincias, hoje Estado, .passou a fa-

Regula a arrecadação do produto da venda de terras no Estado de
)linas~Gerals

1'1. 4.0 Terminados os pagamentos devidos pelo co-
, será o titulo provisorio trocado por outro de cara-
definitivo, passado pelo Govêrno, no qual se lhe da-
11l'na quitação.Arl. [l.O No caso de alrazo nos .pagamenlos, por dous
. ~ucessivos, será determinado o despejo do 'lote, .pa-
do-se ao colono as benfeitorias que houver 'feito e

etnde das prestações já Tealizadas, depois de deduzida
sta illlportancia a que fôr devida pelos adiantamentos

ks fcitos.Art. li. o No caso de abandono do lote, an tes de com-
L tal' o seu pagamento, nenhum direito terá o colono á
denização de qualquer natureza.
Art. 7.0 E' permitido ao colono tl'Unsferir o seu lote

Il'S de have-Io pago, uma vez que a isso aceda o Go-

rno,;\1'1. 8.0 Nos casos de desacôrdo na avaliação das
enfeitorias existentes 'nos lotes, o juiz de paz do distri-
o elll que estiver situada a colonia ou nucleo nomeaI'á
III arhit:-o, deeidindll () laudo deste a duvida que houver.

Art. 9.0 O paga.mento das ;prest:lções de que trata o
Art. 3 será feito dentro do primeiro trimestre do ano, no
tesouro do Estado, ou nas estações fiscais a ele subor-

din:ldas.Art. 10. O tesouro do 'Estaado, para os efeitos deste
decreto, procurará, desde já, obler das repartições publi-
cas e funcionarias, a cujo cargo se acham a direção e
fiscalização dos nucleos emancipados ou não e arrecada-
ção das dividas dos coh)l1os, todos os dados c dOClIlllen-
tos necessarios ao levantamento da conta corrente refe-
renle a cada um deles, na qual especificará a natureza
rlo debito segundo o art. 2 .

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrario.
lPalacio do IGovêrno do Estado de Minas..:Gerais,

Ouro Preto, 23 de agosto de 1890.
CIIRlSPIM .lACQUESBIAS FORTES.
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Ar!. 1. o Fica' .

nheiros auxil"' .' suprImido um d I
estatisUca do li~~f'~dda primeira com?sSs1~gares, de.

f~nJ~e~':oOO~$da;~t~. dO; ~1~~'I~~~~~~~~~sS~lb;titu1~ã~,e~v~
viagem. - anuais, ~ mais a diaria d~'~$oOn o venci

Art 2 o R 00, fluando
. . evo"am s d'o - e as Isposi -

Palacio do GO\' çoes em contrari
1'0 p, 'erno do F .I cto, 22 de agosto de 189~O~ado de Minas..JGerais,

CUnISl'lM JACQUES DIAS

DECRE1~O N 17'> --. ,) - DE 23 .R DE AGOSTODE 1890
egula a arrecadarão

1 das dividas dde ~r e colonos existentes
• lJIas-Gerais

O doutor Governador do Estad .
. l. Con.'iiderando qll I" o de lVhnas.JGer'll's'

24 ' e pe o a t 4 ' .
. .ae I~ovembro de 1888 dI'. da lei n. 3.396
legJslatlv'l o I I ' ecretad'l pel 'nas exUn't~l )J'o~ nto das dividas 'd a tssembléa geJ1
te das res;)~d~r~.vlll~ias, hoje Estado~,s ~~ onos existent
desenvolvimento,lSd I endas,. para o fim ~e ~ou a fl~zer pa

11 Co " d a coloI1lzação' er ap Icado
. nSI eran do 'recadação dess a conveniencia de " .

uplicação I'ec~/ produto, neste Est'ldo reoularlzar a ar.
aviso circular ~end~ld.a naquela lei' e t' pci'lra dar-lhe
COITente • (O .mll1Jslerio da faz' d en o em visla
d . mes, declarand " .en a, datado d 6 ti'
o aludHlo prod t o que o sel'viço d e

SOUl'O do Estad lido passe a ser inspecc' e adrrecadaç'
AI't 1 0'1,,0, ecreta: lOna o pelo te

. . ,~ con .d
ser aplicado '10 SJ erado como renda d
.produto das (i .. ~lesenvolvimento de s' ú Est~do, para

Art 2 oCIVH .as dos colonos ua colol1Jzação,
R l' . onsJderam.se di .d'

r ~ .~ O preço do lote VJ as de colonos:
p OV~S~I~OÓcomputada a de;;;s:lâs adql~ir!do por Utulo

~ 3'0 valOI' da casa pr ',' ~ medJçao;
'o l' P~~v~~i~~~sp.esa.s a .titulo o~~s~~li~l~t~~tl'Uida no lote;
mentos de trabtei~ de alllnentação medica ento a eles feio
cas, .fornecid;s aI lO, 'utensilios, a~imais ,mentos, instruo
cimento no I~te (Urill1t.e os primejrost~~ e aves domesti.
.porte ao Ilote ' e mais a que se houvel' f~~do es'tabele.

Art. 3.
0
à " el o com tranSA

ais, a cont pao~mento será feito
que não: se~â ~oe pnmeiro dia do seg~~~ prestações anuo

". ~or qe 1Q aw.>~! o ano do prazo,
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"er parle das respectivas rendas, para o fim de s r
cado ao desenvolvimenlo da colonização;

Ir, Considerando a conveniencia de regll'1arizar
recadação dessa renda, com relação a esle Eslado I

de aplic:í-la no fim delel'lninnJo na citadn lei, e lel1(l
visln o aviso circulnr de fi de agoslo do correnle aaf
rigido. n esle Go\'êrno pelo minislro e secrelario d '
gocios dn fnzendn, recomendando que o serviço de a
cndnção do aludido produ lo passe 1\ ser inspeccio/l
/leIo lesoul'O do Eslado, decreln:

,Ar!. 1n, E' consi del'ado renda do Eslado, para
aplIcado no desenvolvimenlo de sun colonização, o I)
dulo da venda de lerrns pt'lolicns nêle existenles,

Ar!. 2°, O serviço da aITecadnção do produto
venda dns ditas lel'l'as será ins'Peccionndo pelo lesou
do Eslado, que oo;;ervnl'{1 o seguin te:

~ 1°, Resolvido pelo Govêr'no Federal que a vend
se faça em hasln pública, eslnbelecido o preço minim
o .diretol' do tesouro, logo que receber autorização do G '
vemo do Eslado para efeluÍl-la, expedirá editais marca"
do um pl'azo nunca maior de 90 dias,

~ 2", Findo o prazo do paragr:\fo antecedente, re
unir-se-fio em junla, denlro do prazo de oito dias n
máximo, conlado do dia subscquênle ao da termin~ção
do primeiro IH'azo, o direlol' do lesouro, o procurador
fi~cal e o conlndor, pam delibel'arem sôbre a açeilação
das IH'Oposlas que forem apresenladas, as quais serão
sqbmetidas á Ilprovação do Govêl'llo,

~ 3, Terminada a hasla pública, os loles de lerras
que deixarem de ser U1TOIIINlladas por fnHa de Iicitanles
poderão seI' poslerionnenle vendidos fóra dela, quando
apareçam prelendenles,

As ofel'tas para êsse fim serão dirigidas ao lesouro
ou eslações fiscais n êle subordinadas,

I ~ 4, O lesotiro, I'ecebidns as oferlns, convoca!,:" a jun.
la de que Irala o ~ 2, a qual proporá ao Govêrno a venda
pelo preço que se ajuslar, não sendo menor do que o mi ..
nimo fixado parn cada 4,84 melros quadra;dos, (lU para
cada héclDI'C, segundo a qualidade e situação das lerras,

~ 5, Se ~lS ofel'las forem feitas peranle as eslações
fiscais, eslas as suhmelerão ao lesouro para os efeitos do
pal'agrâfo pre~edenle,

Arl, 3, Qunn do o Govêrno Federn! julgue convenien-
le fnzel' fi vel1'dn flÍri] de hasln púhlica, ele nlgum ou alguns
LIas lerrilól'ios medid()s, ou por medir, compete ao Go-
\'êrno elo Estado efeluá.la,

AI'I, '., A' exceção fle individuas nacionais ou es-
Irangeiros, localizados çm nucloos exislenles ou que ve-

'nham a existir no Eslado, II que nêles prelendam loca.
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, I', I .• nem um oulro
I sujeilando-se ao regIme co OIU,1 ,u .

,oi \'l'nda de terras li prazo, I
.• , ", I' len",s c e-
, c F' vedado aos concosslOna,:lOs (C ': ,_ ,
li, ,), ~ . " d 'Ias e Iran fenr as concessoes,

la tomarem pos~e ~ ar sob 'IS penas do arl,
de fazê-las meulr c (enwl'cl, ,. I 'lS'e,O decrelo n,

' ('01 le 18 dc selem)l'o (e v, _ I '
IC'I n, ,I "o( , d 'I'8"4 e mais disposiçoes de el3 de:lO de Janeiro e v

, 'a maléria, , d'\ feita em
'I ti Considera-se realIzada a v:en, : 'cs-
I, " , J'" l1ente depOIS qlle o conc:1 públIca ali fora de ,I S~I , I' eis mêses, que lhe

Il£irio, denlro do Ir:lZlo ~nll~I:~~o~l~os a' conlar (la dala
.' marcado pelo (11 e ~I f r c'eder 'á sua custa, ares-
,lJJl'llvação da concessao, I~ o )'1''''11':1 visla o valor
li va medição e demal'ca('lIo, e , ,,' ,

[PITas, , ,- das lerras conce-
Arl, 7, A mediçii~~ e .dem}\~~~(~:~s p'~r profissional:,

lls uor venda pod~1 ,10 ser '~" 'e a''1'imensores das
l.'l'elos enge~h_elros OUXI ~~~~~o d~ "Ierras devolulas,

iÍssiies de mec\lçao e demar , • 'IS lerrns concedidas
i lenles no Eslado, lima vez q,ue 'n'scri"5~ lerritorial

'I ,I, l' área da Clrcu, y 'Ilejam SI uau,ls I", ,_ edi'lnle requerllnen oI'IIll"ida pela mesma COllllSS~,IO,e 1
1
11f •

'" , ',' respecllvo c Ie e, •
t'nnccsslOn,al,1O ao , ,',,' I município, quando n:1O
11 Pelo fClIZ ÇOIllISSl.\11O(O, " 11(1011nJ"l comlS-' , I' I lernlono ou,

. eja i,le cOlllpreenc I( o ,ell~,I impossiI;i1idade da mesma
-r. daquela nalureza, S,I o

I r afluencia de trab,~lho, }'osses funcionários, e em ler-
lI!, • 'a falta, POll~I~" }.cI': .: s n me(liçiio e demarca", 11', .•.s SU'\S JlIIIS( lçoe, , 11ILónos a leIaS iI, • " I' I a"rimensor que o eo -'f'l I'en"enlelrooc,,,, '. '"Ie

'[lO sera OI a po '" G' do Estado e for pO! csssiollário indicar ao ovcrno ~, ,

J'O\'ado, r -e n:'jo deverão exceder
\1'1 8, As áreas das me( lÇ? s, "ser', formu-

. ' , ,~ 'h o respecllvo processo, '",
a 11,1 ('oncess,1O fel:, e 'I tnbelecidos na port31In n,
lado segun(lo os pl ece.1 os ,cs ')4 lei n, 601 de 18 de se-
:11\;), de 19 de dezemblo de 1~, 318 I 30 de janeiro de
[c'mhro 'de 1850, dec,I'e~o n, " : (e

I' Içoes em VI"OI , .11\;)4 e outras ( ISPO,S ' [,:-" el'á"o pI'ocesso envla-
\1'1, !l, ConduHla a mel Iça0, sI' del)ois de ouvir o
' G ' ' , I ,do Eslado, o qua , ' , IcIo 'lO 0\ el n,1( O! , t' "el"\1 (las lerrns e co 0-' I d '1'1 JIlspe ona , , , .11'lrecel' do de cga o \ 'I 'I Esl:',"o <õbre a parte tec-' I C' 'I' I Fc( era no ~, ,U , " I"n iza~'iio f a ,apI.l , ' ,i 1 lesou 1'0 sôbre as forma 1-

nÍl'a c o procuradol fIsc.1 ,( o u'a aprovação segundo o
fl'l(l~s Ic<'nis, dará ou n~g,arn n s " , ,

, 'e f" nos ,
parecer .(lesles UIlClOn.\ , ,,' . medição, o respeclivo

,\1'1. 10, Apro,vafIa quel s~~r~ p'lra ser passada ao
processo ser~1 envlad?1 ~o c~<;de y'elHia, satisfeitos os de-
concessionárIO a esCrI UIaç,1
vidos direitos,
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I ií -- DE 30 DE AGOSTODE 1890

,It' paz na povoação denominada - São Luiz,
I Augustura. llIunicJpio de São José do Além

marca do Paralba,

) nrt. 1.0, e S. José :da Pedra Bonita do
li de Abre Campo serão as seguintes:
llzia de Santo Antonio do Matipóo pelas
de Bernn nlo Rodrigues Torres que fica-
I frcqllczia (le S. João ido 1\Ialipóo, não
jluri'lll, o lugar onde mora l\lanoel no-
eguindo destas pelas divisas das terras

nll, até o lugar onde morou .José Rufino,
Ira(\a q;e vai para Abre Campo, ficando
sua fazenda pertencendo á freguezia de
o .latipóo; e da dita fazenda, atravessan-
anhando o espigão do outro lado, seguin-
rI 'ntes ('m direção de atravessar o ribei-
.~l"J('1 ou de confrontar o espigão que vem_
alo ou serra de S. ~lanoel; e daí segue

, n. 2, [j2!l, de 7 d.e janeiro de 1880, esta-
freguezia ,de Santo Antonio do ~latipóo.
zin de Abre Campo serão as divisas pelo

1 'lfI'a do col'l'ego dos Panaleiros até á fa-
I pes da Rocha, seguindo por aguas ver-
lo espigão que divide com as aguas que
!\I"lipóo compreendendo os \,iclorinos,
Luiz Soares do Amaral, o qual fica per-

, , Can:,po. Com a freguezia de São José da
) 'lo cspigão que tem acima do povoado

fica pertencendo á fl'egllezia de S. João
lU li fregu(;zia de Santa i\lttrgal'irla pelo es-

fl J;I'\o (,olllprcen(lendo as vertenles do
'ndo n direção da Bôa Vista, pelas fazen-
'o ,onçalves e Basilio Mende~ de Maga-
enle. dn Bôa Esperança, que ficarão per-
(rito de São João do ~latipóo; e finalmen-
'zin de Santa Helena pelas divisas 'das

rdo Hodrigues Torres, seus filhos e genros.
e\'ognm-se as disposições em contrário.
I Go\'êrno do Estado de i\linas, -Gerais,

, d' ngôsto de 1890,
ClllllSPIM ,TACQUESDIAS FORTES.

G \'l.~l'Ilador do Estado de ~1inas-Gerais,
II U1ção conferida pelo S 1:, ar\. 2:, do dc-

• O d~ novembro de 1889, e tendo em vista
repartição de estatistica, datada de 26 do

n. 1291 d,ecrcta;

,

O doulor Goverl1' dI'
lIsando d'l '1II'ibui - ,Iof r .l.0 bslado d
CI'eto n '.;' I . çao con cnda no ~ L" (I
a infon'l ,} e ,~O de novembl'o de 1SS!1
do Bo.mln~~:lod~c~'e~~~selho de inlenden' j.

Ar\. 1." As divisa I l' I 'creto n. 151, de 21 'I,S'(IOI (IS,J'Ito de pn-
_ Macaúba I . ( e JU . 10. f!!Hlo, no lu"
de Entre WS ~ e BaiXO, /lllInlcIpio do Bou
Var"em AII~:, COIll_a denolllinaçiio de . ,0c eol e, ser:1O as se"uinles'

ollleçalll 11'1Í'lzend I'" I "
ag~as vertentes,' f~z'end~1 (d~ (S.lr"uc1ia. dI
qUIlH Hodl'i" ,_ ,,' .1 (OS I E
Alves de Bli~~~s, se!,lllndr~ a faze,nela '(\
Fl'edel"ico T' '. dai ao ICmnpo Celesl
até ao I'i el~elra de Souza, ~ljgllel I
desta pe! o Pi1~~~peba, e POI' êsle ahaixo
Pin to : o ,COII eoo aCIlHa da fazen da do 'i

, " gloh do v'llo O I' .do 00 O: • U/II)a exclulnd
di . ,Ill lestmo, de Anlonio P~dro 13raLJ

VIS,; O!H.e teve seu 1lri ncipio. "
Pret~ al2a"clO

d
do qovêrno do Eslado de ~lil

, ;) e agosto de 1890. .
CIII\ISPIM .IACQlIESB
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Art 11 RP I: .' evogam-se as disposiçiies

de 1880:~CIO do Govêl'no, em Ouro I'r~l(l

CIIIUSPIM .JACQUEs 1 J

DECRETO N. 175 - DE 25 DE MiO II

Traça as dIvisas do distrit I_ ~Iacauhas de Ua' o (e puz criado 110
Entre Rios 'com a ~xo, IJIUlllcipio do Bom
Alegre.' enomln'ução de Sanlo

DECHETO N. 17(j - Im 2(j DE AO S

Traça as dIvisas entre f .
c1'pio do )lan!llIas;ú as dreg~Jezllls_de Sa"ta
Pedra Bonita, I11Unlcije. el., ,JOIIO ,10 )Iati

)10 (e Abre Oampo,

n doulor Governador do E -I 1 ,1
usando da ah'iblIi~~ão conferid s a\o 1 1;1

creto n 7 I 20 d a no II °.., ' (e enovembrode 1889 ' ~
a proposta da reparti~~ão de eslalí '1' .:
corrente, sob n, 249 d t.' SI(,

Art 10 A .. ~ . ecre a.
rida do' '. ~ ~Ivlsas en!I'c a freguezia
poó'd d,m.~l1ICIPIO do :\Ianhuassú e a de

o e bre Campo, criada pela lei n.
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Estado a concessão-

.-:";285.-

CAPITULO 11

1i9 - 111' 30 DE AGOSTO DE' 1890

ri -[úrio lerrilórial,
)lI "as ou companhia (1e estradas de
uz 'relll a colonizar os lerrenos margi-
Iradas, por elas a'dquiridos.
has ou associa~'ões que se organ iz:\
o\'oarc,n I as terras devolulas exislcn

ico1:t para localização de famili:1s de
t 11'0.' e nacionais, em sua proprieda-
favorl'S conslanles desle decrelo,

I as sl'guinles condições:
'prii'(lades destinadas :í fundação dos
I eriio ser inscritas no I'egislro a que
, do go\'êrno federal n, ')'fl1, n, de 31

unll, L' não poderão ter ál'ea infel'Íor
lando incultas, ou :iUO héclares, se es-

dos ('enlros de consulllO de uma es-
Hlis prÓXil!Ja, não uc\'erá exccucr de

nlados uo cenlro da propriédade,

IHII'!!'" IIgricúlas no Estado (le )linlls-G,'rlli

n' dor do Eslado de . linas-Gerais, no
uiçuo conferhia pelo ~ 12, al'I. 2:' do
de nuvl'lll11ro de 1889:
'onven iencia de regularizar a con-

l1H'nlo de nucleos coloniais no Estado,
l' lu de scu anlecessor, ex'pedido em

'\I IIlbro (Il' 1899;
lU' a inieiativa do eslabelecimento de
de\ e ser conlia',-la sómente ús emprê-
ferro, mas lamlJém Ú(IUelas que orga-
voalllcnlo das vaslas e uberrimas re-
rio Du"e, o :\Ianhuassú, consistentes

s L' que, em fUluro próximo, serão li-
a '011 \'l'niência de regularizar a con-
u; quc também devem gosar dos.
os propriélarios lerritoriais, que, Ú
, lulalJl com grande sacrifício para ma-
propri: dades agl"Ícólas emeslado de
rela:
CAPITULO I

ClllUSPIM

. O dOUIOI"Governador do Eslado (l' • j

..creia:
, A["1. ~~, t\s divisas do distrito de I az

nlO do~ SII\'elras, criado no municÍpi
"1.)0.!llo!Ja,'por decreto n, llH, de 1!1 do ('01'1"

:as scgumtes:
D. G. - 19

, Parágl'afro único, Compl"o2nderão I
do I'ibcirão São :\Ianoel alé onde lermi
'da fazenda do eidad:io Anlonio HOlllem I'
da cabeceira do mesmo ribeirão, e hei I •
vertenles dos ribcil"Os Tijuco e Funil A
sua confluência, di\'idintlo finalmente I

lo com as freguesias da cidade (1.0 P
Pomba e D(lres do Turvo.
• Ar I,, 2°, R~vopa..'n.sc as d isposiçõ .
exerCIC\() ,da all'llHllçaO conrel'ida pelo
>dala de 19 lL~ dezemhro de 1889; ,

Palúd~) do Go\'êrno do Eslado dl' .\Iin
;l1rcto, :iO dc agôslo de 1890,, ,

,Tra,a as ~I\'isas do distrito de paz de SlIllto
I'as, crludo no Junnicipio c COlllur-ca du f1 I
16.1, de W do eou'mte mês, '

, Ar~, 1", E' ci"iado um dislrito d' lU
deno,/ll}ny'da - São-Luiz - da fre: 11'
JIIunlcljJ1() de São .Jos~ d'Além l'araíh,
J'araJlw,
, Parágrafo único, As divisas do n
,:;ularão: POI' 11:1;, lado, com as das fazen
- S, Pedro, S;~nla Tereza, Degredo c B
,CO/ll as uenolllJl1adas - Novo .\Iunda
sas (,lo distrito de Agua Limpa; por OI;'
nO!n1nad,a - ,Pombal e vertentes do c
,ale :~o 1'10 Angu', c daí alé ú barra do rn
J>ar:lIha c, por outro, finalmente com
das - Paraizo, Dela Flôr, S, S~hasli-
Alygre, todas compreendidas no tC!TiI I
Il'1to,

Arl, 2°, Revogam-se as (lisposiçiie
l'al:ício do Govêmo do Estado de .\1iH

Preto, 30 de agôsto de 1890,

ClIHISPIM .JACQUES

DBCRETO N,
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CA'PITULO V

CAIPITUlLO IV

Dos favôres concedidos pelo GovêrllO

Ar!. 10, Todos os propriclatios ou emprezas que sa.
isfizerem as condições constantes do art, 2,° e parágra.
s do ,presente ,decreto, tel'ão dircito a receber do Go-

êrno do Estado os seguintes favOI"es, segundo a catego-
ia em que fôr classificnda a respectiva propriedade:

S 1.° Scrão de três catcgorias as propriedades agrí-
las:

l. Dc pl'imeil'3: as que já possuem cultura e pude.
em estabelecer, pclo menos, 50 famBias,

11. De segunda: as que se acharem nas condições da
1te primeira e pudercm estabeleccr 200 familias no mI-
imo; possuirem estradas viúveis no interiOl', que comu-
iquem com os mercados de consumo, ou estação de via
rrea ou portos fluviáis; bem como fábricas e máqui-
as PUI'3 o beneficiamento dos produtos agricolas.

ALTA DE PAGAMENTO E ABANDONO DO LOTE - TRANSFEREN-
elA - AVALIAÇ,,\O DAS IIEMFEITOIlIAS

Ar!. (i0, No caso de atrazo nos pagamentos por dois
anos sucessivos, pOlderá o propriétario ou emprêsa I'ecla.

ar o despêjo do lote, pagando ao colôno as bem feito-
rjas que houver feito e metade das prestações já realiza-
as, depois de deduzida desta importancia a que lhe fôr
evida pelos adiantamentos que houver feito,

Ar!. 7°, No caso de abandono do lote, antes de com-
leto o pagamento, nenhu.1ni direito teI'á o colôno á inde-
ização de qualquer natureza,

Art. 8°" E' permitido ao colôno transferir o seu lote
les de havê-lo pago, dêsde que a isso acceda o proprié-
rio ou emprêsa,

AI'!. \l,o Nos casos de desacôrdo na ava,Jiação das
benfeitorias existêntes nos lotes, o juiz de paz do distl'i.
!o onde estiver a pl'Opricdadc nomeará um arbitro, decio

indo o laudo dêste a dúvida que houvcr,

~ 1°, Nêste mesmo titulo serão igualm.ente registra-
os os pagamentos que forem efetuados,

~ 2°, Logo que terminarem os pagamen tos devidos
elo cOlôno, serú este titulo substitui do ,por outro de.

finitivo, no qual serú dada plenai quitação ao colôno e se
iIlcbem indicadas todas as van tagens do sistêma Torrens,
slabelecidas no citado decreto n, 451 n, de 31 de maio
o corren te ano,

.~ 2°. As propriédades deverão ser descritas em um
memórial, contendo informações precisas sôbre a quali-
dade das telTas, a salubridade e aptidão para a culLura,
os cursos da agua que as banham., e bem assim sôbre a
especie de lavoura a que se prestam,

~ 3°. Quando se tratar de propri~dades já culLivadas
e em exploração, serão indicadas as esll'adas que já pos-
suirem, bem como os edificios, múquinas e aparêlhos qu
tiverm para o beneficiamento dos produtos,

~ 4°, As propriédades serão divididas em lotes con.
venientemente providos de agua e de alguma mata, para
os mistéres domésticos,

A úrea Idos lotes serú de 15 héctal'es, nas propriéda.
des inculLas; nas que jú tiverem cullura, os lotçs poderã
ser de 5 héctm'es, no minimo, devendo êste ter pelo meno
metade da áI'ea já cultivada,

Os lotes terão as necessúrias picadas para se comu-
nicarem entre si, e com a estrada geral existente, ou que
fôr projétada.

CAIPITULO III
DA VENDA DOS LOTES E MODO DE PAGAMENTO - AUXILIO AOS

COLONOS - TITULO DE PHOPIIIEDADE

Art, 3°. Os lotes, contendo uma casa provisória, (Je
valor não inferior a 200$000 conforme o típo que fôr
aprovado pelo Govêrno, serão vendidos aos colonos com
familia, pclo preço máximo de 25$000, por héctare, es-
tando as terras inculLas, ou 50$000, estando as terras
cultivadas; não se incluindo nêstes prcços o custo da
casa provisória.

tParagrúfo único. O pagamento será feito por pres-
tações anuais, a contar do primeiro dia Ido se~u.ndo an
do PI'3Z0, que não sel'á menor de 10 anos, adlclOnand<r.
se á importancia de cada prestação o juro não excedendo
a 9 % ao ano.

Ar!. 4°, Os propriétarios ou emprêsas adiantará
aos colônos que forcm localizados, as ferramen tas, se
mente utensilios animais, aves domésticas, bem como o
meios' necessário~ ú subsistência dêles e de suas familia
até o prazo dc nove mêses, cnquanto não tiverem resul
lados de suas culturas,

'1'aragrúfo único, A' importancia dos adiantamento
sCI'á adicionado ao valor do lole que com todas as bem
feitorias ficará hipotecado ao proprioétario ou emprê :I
até final'pagamento. .

Art. 5°, O colôno receberú no ato Ide scu estabele I
mento um titulo provisório de sua propl'iédade, no qua
serão lançados, como o preço do lote, os adiuniamcnl
que receber,
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, UI, De terceira: as grandes propriedades, como en-
genhos centrais P. f:íhricas de qualquer espécie, 'quc pu
s.uire.m tClTcnos já cultivados ou incultos onde pussa
ser colocados, pelo menos, 500 familias de colónos agl'
cultor"es, e JH'eencherem as mais condições exigidas j.JlIl:
às de segunda,

Desta categoda serão considerados,
tClTitórios adquiridos pelas emprczas que se formare
paru o povoamento das terl'Us devolutas do Estado; fica
do obngudas:

1, A satisfazer o preceituado no pal'ágrafo 4,"
nrtigo 2,

2, A colocar, pelo menos, 500 famílias,
3, A estabelecer os engenhos e fábricas preci .

pal'U beneficiar e aproveitar os produtos e matérias prl
mas, e bem assim casas para escolas, enfermarias, cap
lHS e casas para os cultos cntólico e protestante,

~ 2," As propriedades compreendidas na primei
categoria terão direito ao IH'emio de 200$000 por famiU
que fôr colocada, e ao de 250$000 pal'U a casa provisÓl"'.

~ 3," As compreendidas na segunda categoria tel:
dire.ito aos favôres do parágrafo antecedente e mais.
p/'cmio da quantia de 1 :500$000 por quilómetro de .
t,"ada de rodágelll, que fô/' necessál'ia, na extensão
13,200 metros, para ligai' a séde da propriedade á m' I.
próxima estação de via-férrea ou a um centro dc coo
sumo,

~ 4," As compreendidas na terceira categoria ter
os mesmos favores consignados nos parágrafos 2 e 3
mais um auxílio de 800$000 para construção de caminh(
vicinais. .

Para estas sel'á solicitado do Govêl'l1o Federal n 11
cessária autorização afim de conceder..Jhes as telTas ti
,'ohltas precisas ao estabelecimento do dôbro de 500
milias.

~ 5," O Govêl'l1o, se julgar conveniente, poderá CQ

"('erter os auxilios destinados á estmdas, prometidos
parágrafos 3 e 4, em garantia de juros de li °1° sôbr'
lJl'eço máximo de 15 :OOO:sOOO po/' quiló/oetro de vinlf
rea económica, dUl'ante o prazo de 20 anos, segundo,
êondições que forem estabelecidas.
. Art, 11, O proprietário que tiver em sua propr
dade cem famílias regularmente localizadas terá o d ir"
a um pi'emio de 5 :000$000,
- Este premio se repetirá tantas vezes,
proporcionalmente preenchidas aquela condição;
fuando-se o pagamento dos premios depois
necesst'trias verific:ições, .

CAPíTULO VI

D(/ efetividade dos {uvôres - Modo do pugameIlió

. Arl. 12, ~epois de clas..sificada a propriedade, os
IFCS prometHlos se efetuamo nas seguintes condições;
I. q~ relativos ás casas p/'ovisól'Ías e á localização
fallullas, por grupos nunca menores de 10 familias
lias depois do estabelecimento da última familia !t

la de informação do fiscal designado, em que decl:~re
'er II proprietário ou empreza cumprido os P/"Ct~l}itos
te decreto e contrato que fôr celehmdo.

Ir, Os referentes áos caminhos vicenais ú vista da
I di~'ão da planta geral da J}/'oj)/'iedade e dds lotes ocu-
dos,

lU. O pagamcnto do auxilio arbitrado para as es-
la,', ÍI vista dos estudos aprovados pelo Govêrno, c

IS que se achar estabelecida a quarta parte do nú-
'0 de familias que devem sei" localizadas na proprie-
e,

ri. 13, Sempl'e que se retirar uma ou mais fami-
pelas quais já tenham sido pagos os respcctivas

lIios, o proprietál'Ío ou emprcza participará ao fis-
101Ileado, afim de que os retil'antes não vão receber

lU' ravoI'cs em outro núcleo.
l'nrágralo Onico, Nos pagamentos subseqüentes será
ida a il1lpOl"tância da easa provisól'Ía existente no

. ahandonado,

CAP1TULO VII

dos proprietários 011 cmpl'êslls para rece-
bercm os !avôres

rI. 14. Os proprietários territol'Íais que se propu.
OI a receber os favô/'es constantes dêste decreto,
1 de instruirem os requerimentos, de conformidade
~ os parágrafos 1 a 4 do art. 2, acompanhados da
la da pl'Opriedade, com declaração da respectiva ca-
ria, aprescntar"ão mais:

L" Plantas e orçamentos aproximados das rasas
'l'lIldas á escola primária e cnfermaria; capéla e casa

l'clebraçáo dos cultos católico e protestante; enge-
)S 011 fábricas para o !>eneficiamento dos produtos da
nin, ('usto provável dos maquinismos indispensáveis,
l'specificaç.ão do fim a que se destinam, e despesas
fi montagem deles,
~ 2," Polantas e orçamentos das estradas de rodãgem
'!lS félTeas e caminhos "icinais a construirem-se.
, li, P,-19 1889
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Art. 15, Quando na propriedade já existir algum ou

alguns dos edifícios, engenhos ou fábdcas com maquinis'
mos montados, estradas e cam inhos mencionados no ar.
tigo antecedente, os orçamentos versarão sómente sôbr
os edifícios, etc., clue fallarem para a completa organíza
ção do núc,]eo, depois de verificado por pI"Ofissional que
os existentes se pl'estam ao fim a que se destinam.

Ar\. 16 'PI'eenchidas as formalidades do ar\. 14
parágrafos, em relação ás propriedades que não possu
rem nenhum dos edifícios, necessádos á colônia, e qua
aquelas que sómente possuirem pal'te dos mesmos, e dcfe
rido o requerimento, o cessionário depositará nos cófr
do tesolll'o do tEstado uma caução correspondente a :W °I
dos orçamentos apresentados, em dinheíro ou títulos d
divida pública, como garantia da execução das olJrá
que se obriga a construir,
. Art 17. Feita a caução, o concessionúdo exíbirá
dentro do prazo de 30 dias, contados da data do dcspa
cho, o necessúrío conhecímento para .celebração do I'C'
pectivo contrato.

Art. 18. A caução só será levantada mediante auto
rização do GovêhlO, e depois que as obl'as dos edifícios
caminhos, estradas e maís dependências da colônia fo.
~em aceitas e aprovadas, ú vista do parecer do fiscal no
meado.

Ar\. 19. Os pretendentes á fOl'mação de emprêsas
ou associações deverão instruir os seus reqL:erimcnto
pela fórma recomendada nos ~~ 1 e 2, art, 14, e sujeita
se-ão ao preceituado nos arts, 16 e 17.

~ 1.0 Assinado o contrato no 'prazo estipulado no ar!
17 deverá o pretendente ou emprêsa dentro ,do praz
m6.ximo de um ano, efetuar a medição das terras q
lhe forem concedidas, mediante autorização do Govêrn
Federal; recolhendo a respectiva importância aos có.
fres do tesouro do Estado, á razão de 1$033 réis, no mi
nimo, por hectare, ou conforme os termos da autorizaçã
para a venda. /

~ 2.° Sómente depois de preenchido o disposto n
parágrafo precedente, poderá o concessionário enlra
no gozo dos demais favôres.

CAPíTULO VIII

Disposições gerais

Ar!. 20, No número total das familias de colôno
que forem localizados, poderão ser admitidos 25 °1°
famílias nacionais, que sejam morigerádas, laboriosa.
aptas para o serviço agrícola, mediante os mesmos fa\'o
res concedidos ás estrangeiras.
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.Art.. 21.' Revogam-se' âs disposiçõoes em cOlltnhió.
Palácio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais,

de agosto de 1890.
CIIlUSPIM JACQUES BIAS FOUTES

DECRETO N. 180 - DE 1 DE DEZEMIlUO DE 1890
termina que <l Intendência munlciJl~1 da cidade de Vlç~su de

Sunta-Rita continue 'a reger-se pelas postur"s municipais de
Aillruúca, contidas na resoluçiio n, 2.117, de 9 de janeiro de
1875.

O d!'. Govei'nador do Estado de Minas-Gemis, sôbre
oposta do conselho de intendência municipal da cidade
içosa de Santa-Rita, e usando da atrib~'ição que lhe
flnfére o decreto n. 218, de 25 de fevereiro de 1890,
esolve: ,

Ar\. 1.0 A intendência municipal da cidade Viçosa
e Sanla"Rita continuará a reger-se pelas posturas muni-
ipais de Aiuruóca, contidas na resolução n. 2,117, de 9

janeil'O ,de 1875, com as seguintes allel'ações:
I. Ao ~ 7 do art. 38 acrescen te-se: e bem assim nas

uas e pmças das demais povoações do municil?io o . _
li, Ao UI't. 47 n. 1, acrescente-se: donde nau SUlrao

m que seus le"gitimos donos pague.I,n, a qua~tia de ci~-
o mil réis por cabeça, no ato de retIra-Ias, alem da obrI-
lição de satisfazerem' o dano causado ..

TIl. Sustitua-se o art.96 pelo segUInte:
O secretário receberá de cada atestado gracioso que

ôr requeri,do á intendência, de cada registro de docu-
enio ou título, conforme o ar\. 80 ~ 24, e de cada aI.
°l'rúde licença que passar, a quantia de dous míl réis
e cmolumento.

IV. Substitua-se o art. 102 pelo seguinte: .
As licenças para con linuar a ter aberto esta~ele.cl-

enio comercia,l serão requeridas dentl'o do pl'lmel,r0
Mlllestredo exercicio financeiro, que começa a 1. de Ja-
e.iro de cada. ano e os que não as tirarem até 31 de
arço pagarão mais cinco~nta P?r cen~o até o f}m do se-
ndo trimestre, que termll1a a 30 de Junho, alem de su-

o 'larcm-se á cobrança executivamente,
V, O ar\. 85 substitua-se pelo seguinte:
Os impostos que deixarem de ser pagos dentro do.

iIueiro semestre do ano, serão exigidos pelo. procura-
I' ou seus agêntes, em qualquer dia, até o fím de se-
rubro, e si ainda no ato da exigência não for~m paf!0s
e-pronto, o procurador marca~á o pmz? de !nnta dIaS
ara ri pagamen to á bôca ,do . cofre; e, fll1do este prazo,
Olllo\'crá a cobrança executIvamente, o

Art. 2. Revogam-se as disposições em contníno,
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- lJE 6 DE SETEMRRODE 18!10

CHHlSI'IM .JACQUESDIAS FOHTh'S

IHI distrito til' paz no lugar uenl}miuado - Capim-Brllnc'o
tlluniei nio de Santa-Luzia

DECRETO N. 18:1 - DE 5 IlE sETEMRl\O DE 1890

o doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
rio da atribUIção conferi da no ~ 1 art. 2 do decreto
I, de 20 de novembro de 1889, e tendo em vista a PI"O-
la da' repal"tição de estatistica, datada de 2 do corren-
,oh n. 134, dccreta:
!\rt. 1" Fica criado um distrito de paz no lugar de-
inado - CapimJBranco, pertencente ao municipio
, anla-Luzia.
Parágrafo único" As suas divisas começarão na
1.lJ('ira do Pa,lmital, com as da cidade de Sete-Lagõas
'lIlltl-Luzia; e ,por esta, ribeirão abaixo, até a ponte du
nda do Urubú, e, por esta, em rumo direito, á ponte
riperi, na fazenda do cidadão José Pinto Mascarcnhas,
OI' esta, córrego acima, á serra ,do Sapé em rumo di-

" I :100$. os vencimentos do porteiro da escola 1I0rmal da
Capital

O doutor GovernadOJ' do Estado de ;\linas-{Jerais,
do em vista os pareceres .prestados pela inspectoria
ai e diretoria do tesouro, I"esolve ele\'ar, de noveccn-
mil réis anuais a um conto e cem mil réis, os .••cn i-

lIIelllos do porteiro da escola normal .da capital, Floria-
J)ias Ribeiro, á datar de hoje.
I' tlácio do Govêl"l1o, em Ouro-Preto, 5 de setembro
lS!IO.

; por êsle acima alé suas cabeceil'3s a cllcóntrar as'
l('('ciras da Vercda dos Buritis; por' esla abaixo até
a harra no rio BOITachudo; POI" êsle abaixo alé a har-
. do Cúrrego-Gnl11de; por êsle acima alé suas cabecei:
. no alto da SCITa da Picada; por esta (todas as aguas
rll'llles do São-Francisco) a enconll'3r as cabeceiras
cÓlTego Olhos-Dagua; ,paI' êste abaixo até sua barra
Tiheirão das Pedras; por êsle abaixo alé barra no rio
o-Francisco ; por êsle abaixo alé a barra do Cédro,
nlle se começou"

Arl. 2,° Revogam-se as disposições em contrário.
Palúcio do Govêmo do Esladode ~'1inas-Gerais, em

IIro-Preto, 5 de sclembro de 1890.
CIIRISPIM .JACQUESDIAS FOl\TES
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DECRETO N. 181 - DE <1DE SETEMDRODE 1890

O doutor Governador do Estado de Minas-Gerai,
IIsando da atribUIção conferida pelo parágrafo 1 al'I.
do decreto n, 7, de 20 de novembro de 1889, e lcndu
vista a proposta da repartição de estatistica, dalada
4 do corrente, sob n. 138, .decreta:

Ar\. 1.0 E' cI"Íado um distrito de paz na povua
denominada _ Abaeté-Diamantino, do municipio e
marca do Abaeté.

Parágrafo único. As divisas do novo distrito são.
seguintes:

Da barra do ribeil'ão
cisco; dai, I"Íbeirão acima, áté suas cabeceiras no alto
Serra-Grande; por esta (todas as aguas vertentes do Sã
Fráncisco e Abaeté) a encontrar as caIJeceiras do rib .
rito do ,Frade; por êste abaixo até sua barm no rio Ah
eté; ,por êste acima até a barra do I"Íbeirão das Paim i

O dou lar Governador do Estado
usando da atribUIção confcrida no ~ 1 do arl. 2 do li
ereto n. 7, dc 20 dc nüvembro de 1889, c tcndo em vis
a PI'oposta da repartição de cstalistica, dccrela:

Art. 1.0 Fica transferida a fazcnda denominada
Scsmaria - pertencente a Umbclina Joaquina do • '.
ciinento, e outros, da fregucsia de Malhcus-Leme.
município do Pará, para a freguesia de Santana de Sa
.João-Acíma, do mesmo município, tendo por divisa
riácho .do Azambuja, que nasce no lugar denominado
Faleiros ...:.-e o espigão da gruta do - Xavier - que co
re para nordéste, até as divisas dessa última freguc i.
com a cidade do Pará,

Ar!. 2,° Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas-Gerai
Ouro-Preto, 4 de sctembl'O de 1890.

CIIRlSPIM .JACQUESDIAS FORTES

Crêa um distrito de l'",z na po\'oação deuominada - Ahade-Di
mantino, municlpio e comarca de Ahaeté

DECRETO N. 182 - DE 5 DE SETEMBRODE 1890

Palúcio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais,
de setembro de 1890.

CHRISPIM JACQUES DIAS FOl\TES

Transf~re a fazen<la d nominada - Sesmaria - da fregl" si••
,~Iathells-Leme 'para a d~ Santana' tle S. João Acima, ambas
11lunici,pio do P.ará.
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188 _ DE10 DE SETEMBHODE 1890 ,1

DECRETO N, 187 - DE10 DESETEMBI\ODE1890

l'ro\"u o uditamenlo ás postnra. mnnicipais de ){ontes-Claro~

o dI', Governador do Estado de ;\linas-Gerais, sob
oposta do conselho de intendência municipal de Mon-
s-Claros, e usando da atribUIção que lhe é conferida
eJo riecreto n, 218, de 25 de fevereiro de 1890, resolve
:rol'ar o seguinte nditamento ás respectivas posturas:

"n um ciistrilo cf' paz na povoação denonlinada - Cllrralinho -
l,,'rlcnccnte á f~egllc.,iu da Lugôu-Dollmda. TIlnnici1,io de 'fi-
raflenles.

DECRETO N, 186 - DE6 DE SJ<:TEl\IRRODE1890

o di'. Governador do Estado de ;\linas-Gerais. usan-
Oda ntdbu'ição conferiria pelo ~ 1 art. 2 do decreto n',
, de 20 de novembro de 1889 decreta:

Ar!. 1.0 Fica creado um distrito de paz na l)Qvoação
cnominada _ Curralinho - da freguesia de Lagôa-
lurada, municipio de Til'adentes.

Parúgrafo único. As divisas do novo distrito serão
arradas pelo conselho de intendência municipal do I'e-
rillo munidpio e terão vigôr depois de aprovadas pelo
ôI'l'rno,Art, 2, 'Revogam-se, as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado de l\linas-Gerais. em
uro-Preto, 11 de setembro de 1890,

CHRlSPIM .IACQUESI31ASFonTES

rOVII a emen,la reila pelo ron.elllO de inlendência do mnnlcipio
de I'il,angni ,lia arl. 97 do decrelo n, 83, de 27 de maio último,

o dI'. Governador do Estado ,de l\Iinas~Gerais, tendo
1 dsta a proposta do conselho de intendência munici-

nal de Pitangui e usando da atrihulção que lhe confere o
'creto n, 218, de 25 de fe\'ereiro de 1890, resolve apro-

'ar a seguinte emenda ao art, 97 da resolução d(~27 de
I laio último,

Artigo único,
No art, 97 ,(las posturas municipais de Pitanguí, pro-

nulgadas por decreto Jl, 83, de 27 de maio de 1890,
li 'Hm suprimidas as palavras "nos domingos"; revoga-
as as disposições em contrário.

l'alócio em Ouro-Preto, li de setembro de 1890.
CHIIISPIM JACQUESI31ASFOI\TESDECRETO N, 185 - DE li DESETEMBRODE18!10

Crêa nm dislrllo de paz na povoação denominada - Faria-Le
mnnic!h'lio de Santa-Lnzla do Carangola,

o doutor Governador do Estado
usando da atribUIção conferida .pelo ar, 2 ~ 1 do li
creto n, 7, de 20 de novembro de 1889, e tendo em vi
a pro,posta .da repartição de estatístíca, datada de f)
corrente, sob n, 139, decreta:

Ar!. 1.0 E' criado um distrito de paz na povoaç
denominada - Faria-Lemos, município de Santa-Lu;,;i
do Carangóla, e comarca do l\1anhuassú,

Parágrafo únic~. As divisas do novo distrito sera
as seguintes:

Começando na cachoeira do rio Carangola, que Cal
Crente com um alto que vem da Serra-Caiana, segue il
um alto abaixo da fazenda ,dos Som~as, traçando-se um
linha ré ta pelos altos das fazendas dos cidadãos Vasco
ce,)los, Honorio Pereira, capitão Antonio Antunes \'iei
servindo de ponto de divisas os terrenos que perlence
ou 'pertenceram a ;\Ianoel .Joaquim, e assim seglrirá a '
visa pelos altos do ribeirão de S, l\1ateus, e córrego
Santo-Antonio, que pertencem aos terrenos da mesma C •
zenda S, Matheus, e nessa divisa, por baixo, atral'essa
em linha réta, o rio Carangola pelo lado onferior do c'
rego de S, Lourenço e seguirá em linha réta até o a
da serra que verte para outro Estado, '

Ar!. 2: Revogam-se as disposições em contrúrio.
. Palácio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais,

Ouro-Preto, fi de setembro de 1890.

reito á ,E~crivaninha, e desta á serra Dagua-Dôcc, e
rumo direIto ao Pae~P~lUlo, nas divisas do J equitihá'
por êste, ,Jequitihá acima, nas -divisas de Sete-LagÔ
com l\1atozmhos,em rumo ,direito ao alto da Madru"a
da, Campo da Cruz, por cima da fazenda do cidad
JÇJão I\larti!ls Maia ~ e, por esta, em rumo direito, nas d
visas de Sete-Lagoas e Santa-Luzia, onde se começo
esta divisa.

Art. 2, Revogam-se as disposições e mcontrúl'io,

, Palácio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais,
Ouro-Preto, (j de setembro de 1890,

'CHHlSPIM JACQUESI3IASFORTES

'--
••••• 1

- 294--="



-296-

Art. 1.0 E' proIbida, nos meses de maio a outubro, li
l:onstrução ou pel'manência de açudes nos rios, de mod
a prejudicarem-se os habitantes da parte infedor, rI!
peitando convenientemente os direitos de propriedad
e os adquiridos por antigas sel'vidões,

~ 1,° Só é permitida a constmção ou conserva~'ão d'
açudes nos rios notoriamente abundantes dagua, ou qnan
do lais nçudes ou tapumes deixam escapar, pelo IIWI10.
a metade da agoua contida nos mesmos rios, de modo qu
não venha ella a faltar aos habitantes da parte inferior,

~ 2,° O infrator será nmltado em aO$OOO e o (lôbro
na reincidência, além .da pena da prisão por cinco dia
e da obdgação de desfazer,

~ a.o Denunciada qualquer infração, e o fiscal diri.
gil'-se-á ao lugar e, verificado o fato, lavrará os COmllt'.
tentes autos de infração e qualificação, observando'
d isposiçõcs do decreto n. 458, dc 7 de junho de 11l90,
sob pena de suspensão do cml)l'ego por três meses c pel
dôhl"O nas reincidências,

Art. 2,° A contar do dia 1.0 dc outubro dc 18!IO, si
C\brigados os habitantes da cidade de Montes-Claros (111

possuircm cistérnas, a colocar sôbre as mesmas Ulll rai-
. xão com oitcnta centímetros de altura e largUl"a sufidcn
te para cobdr toda a abertura do ,pôço, dcixando apena.
uma passagcm de quarenta centimetros para a cnçamb
ou ba,lde destina.do a tirar a agua,

~ 1.0 O contraventor sofrerá a multa de 20$000 c dl1
co dias de pdsiio,

~ 2.0 O fiscal no dia 1.0 de outubro percorrerá toda
as casas em que hajam cistél'nas, afim de vedfícnr
cumprimento desta postura, e marcará um prazo im
prorrogIlvcl de ao di:JS aos que ainda não hou,verem snti
feito esta obrigação, findo' o qual lavrará contrn os in
rratores os competentes autos na forma do citado dccr
to n, 458, sob pena .de suspensão por dous meses ('
dôhro na reincidência,

~ a.o Aqueles que antes da publicação deste adil
mento estiverem providos das caixas de que trata êst
artigo, ainda que róra das dimensões, são isentos da
penas de infração,

Art. a.o Revogam-se as disposiçõcs em contrário,

Palácio do Govêmo do Estado de ~finas-Gcrais,
de setem bro de 1890,

CURISPIM JACQUES ElAS FORTES
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DECRETO N. 189 - DE 12 DE SETE UlHO DE 1890

n"O"\a o CÓtligo de 'posturas lllunil'ipnis de Tn\s-Coraç:tJes do ltlo-
Ve~de

() dI', Gover"nador do Estado de Minas-Gerais. sob
J)l'Oposta do conselho de intendência Illunicj,pal da cida-

dc Três-Coraçõcs .do Rio-Venle, usando da atl"ibul
() que lhe confel'e o decreto n, 218, de 25 de fevereiro

" 1I;!10. reso,]ve apl'OVal' o seguinte código !Ie posturas:

CAPITULO I

Título único

EMPREGADOS ~IUNICIPAIS E DISPOSIÇõES
RELATIVAS

Ar!. 1.0 Os empregados da intendência deverão rcsi-
na cidade e povoações a que pertenCCI"em,
Ârt, 2.0 A intendência tel'á um secretario de exclu-

'a nomeação que perceberá o onlenar1o de 480$000
mais e os emolumentos que por dil'eito lhe compctirem.

Arl. a.o A intendência terá U/ll procul"Udor de sua
clusiva nomeação que perceberá a porcentagem de

inlc por cento sôbre as suas rendas ol'dinárias.
Arl. 4." A intendência nomear:' para a cidade um

'~c:t1, pel"ce1Jendo o ordenado anual de 400$000 e mais
s cnlOlulllentos taxados nestas posturas; um guarda fis-
ai percehendo um ordenado anual de 200$000; um con-
'nuo com o OI'denado de 200$000 e um fiscal para cada
slriLo com o ordenado que Jhes fôr marcado -pela inten-
nda, além dos emolumentos a que por lei tiverem di-
'lo.

Arl. 5." A intendência poderá nomear empregados
e julgar neccssál'ios para o bom êxito e execução des-
postUl"Us.
Art. 6.0 Os empregados que não cUlllpril'elll os sem.

~'l'l'cs. serão pumdos com a .multa de 10$000 a :iO$OÚ\'.
'111 suspensão do cargo, admoê"stacão e nas rcincid{~n-
" s dcmitidos.

CAPITULO 11

Salubridade Pública
TITULO I

CEl\Il'I'I~HIO MUNICIPAL

Arl. 7." O ccmiterio ser:' dividido em duns sp.{'.{'õ"~
!la dcstinada ao entclTamento dos adultos e outra ao

mcnores de sete anos.
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A•.1. 8.° Cada secção se •.á dividida em sepulturas nu
me •.adas e ma •.cadas, mediando ent"e eJ3S, O,mlili de es-
paço.

Art. 9." As sepultu •.as dos adultos te •.ão dous metro
de comp •.imento e um metro e oitenta e oito centimet •.o
de p •.ofundidade sôb •.e Om,88 de ,Ia•.gu •.a.

A •.t 10. As scpultu •.as ocupadas só pode •.ão se •. rea.
be •.tas em o •.dem numé •.ica, no fim ,de seis anos; e a
ocupadas )lO•. inumação de cOI"JJOS de molestias infccto
contagiosas, no fim de 12 anos, obse •.vando-se os cutda
dos ex igidos pela ciência.

A•.t. 11. As taxas para cn te •.•.amen tos se •.ao as se-
guintes:

r. SepiJ1tu •.a conlll,r, para adulto
11. Pam mcnol'es de 7 ano". . .
111. Sepultu"a perpetua. . , . " ~
IV. Dita para famiJia, com mausuléu. 120$000

~ L' I\. sepultura perpetua será considerada com
prop •.iedade, quando conse •.vada pelo inte~essado, ees
sando este direito quando houve •. ex'humaçao de •.esta
mo •.tais,

S 2." A sepultura com mausuléu. pa •.a famiJia, p('(l"-
rá ocupa •. um espaço com o duplo
tura comum.

TITULO 11

IIl/l/llução

Ar!. 12. Nenhum cadaver poderá ser sepultado sen
atestado e sem verificação de obito pelo medico, e na faj
ta deste com mandato da policia, obscrvando-se o dccr
to e I'cgulamcnto do registro civil.

S I." A inumação só poderá ser feita 24 horas depo
do falecimen to da pcssôa, salvo se o atestado medico a
exigir un tes como medida higicnica.

S 2." Ela poderá ser feita a qualquer hora do dia o
da noite. preceden do autorização legal,

~ 3." E' gratuita aos desvalidos pohres.
~ 4." Quando feila a solenidade dc qualquer rito, P

gará mais a tuxa de 6$000.

TmUUO III

Exumação

Ar!. 13. Decorridos seis anos do enterramento, 6
facultado á fami.Jia do morto fazer a exumação, pagan:lo
o imposto de 6$000 e observando todos os cuidados rç.
lati vos á higiene e á conservação do cemiterio.
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Toda e qualqucr despesa correrá por con ta da pa •.t~
interessada na exumação.

CAPITULO III

TíTULO ÚNICO

Dos elllIJregddos ti suas obrigações

A•.t. 14. O cemiterio 'IlIunicipal ficará sob a. guarda
e inspecção do fiscal que, perceberá 10°1° das rendas al-
recadadas' nesse serviço.

Ar!. 15. Ao fiscal com petc:
S 1.0 Zelar, capinar e limpar o cemiterio de 2 em 2

meses por conta da intendencia.
S 2.° Conservar o cemiterio fecha.do. .
S 3." Fazer o assentamento dos obltos em livro espe-

cial declarando o dia, mês e ano do enter •.amento; o
non;e, CÔI', idade, estado, sexo e nacionalidade ~o fale-
cido; a molestia ou outra causa da morte; o n~e(hco que
1I1estou ou quem verificou o obito, de confol'lllldade com
o regulamento do registro civH, art. 74. e ~onsequentes.

S 4." Arrecadar as rendas do cemltel'lo. ;p•.~stando
contas trimestrais, apresentando o respectivo lIvro de
talões, em (iue deve consta •. o numero das sepulturas com
as demais notas e esclarecimentos. ,

S 5." Apresentar um relatorio das despesas feitas,
acompanhado do numero de enterramentos e dos ates-
t(ldos de ohito.

Ar1. 16. As certi dões de obito serão passadas pelo
secretario da intendencia, !la cidade, e pelos fiscais nas
freguezias e distritos.

Ar!. 17. Os fiscais de fóra da cidade remetHâo, no
fim de cada semestre, o livro dos assentos para ser vi-
sado pela intendencia.

Art. 18. O secretario ou fiscal cobrará, de cada cel'-
tidão de ohito 2$000 para a renda municipa'l, e 5$000
pro labore, de 'cada dous anos decoáidos depois da inu-
mação.

Art. 19. Si, no intuito de esquivar-se ao pagamento
a taxa, ou de ocultar crime, algum cndaver fôr 'lançado

~ porta do cemiterio, o fiscal oficiará á autoridade po-
rcial e o presidente da intendencia para as pesquizas
egais.

S 1.. Quem assim proceder será punido com 8 dias
e prisão e 30$000 de multa,

Ar!. 201 Não. serão ,permitidos ccmitedos parti<:uhl-
es! .



-300-

Arl, ~1, Compclc á i'nlendenCÍa a remoção
miterios para lugar proprio, suas obras
t'usleio e sua conservação.

CAPITULO IV

TITULO I

lJigieIle pública

Arl, 22, A inlendencia velará pela saude publicr
lomando medidas 'UI'genles e prevenlivas, solicitando, n,
caso de invasão de epidemias zimolicas, providencias do
Govêrno,

Arl. 23, A inlendencia velm'á pc:Ja saude dos pobr li
desvalidos, conlralando .para esse fim médico e farmacin.

Puragrafo unico, O médico recebem seus hono.ra
rios de acôrdo com a inlendencia, e a farmacia fará un
abalimenlo de 20°1° dos preços comuns dos medicam 'n,
los fornecidos,

Arl, 24, Nos casos de moleslias infelo-conlagiosas,
a inlendencia creará lazarelos, ouvindo seu médico (' .
delegado (,e higiene.

S L" Nomeará PUl'U eles o pessoal preciso.
~ 2.° Despenderá o qu'e for necessario, comunica d

suas despesas ao Govêr'no,
Ar!. 25. A inlendenciu mandará proceder á vacin I

<:50 r !'cv:lcinaç50, que será ohrigaloria, pedindo ao (J.
\"1'110 linfa vacinogenica.

Vara::!rafo unico, Todo aquele que impedir a val'l-
':13ção, pai ou lulor, sem mullaclo em 2$000 e o dobro na
rcincidencias.

ArL 26, E' proibido crear ou engordar porcos den
Ire) das povoações, soh pella de 20$000 aos in'fralorl's
, O fiscal inlimará aos donos desses animais para I'

t lI"a-los no prazo de 24 horas, sob pena de serem os 111
lJlQS l"ec0'lhi dos ao curral do conselho e levados á has
lJIJI~lica: precedendo editais, Do produlo da arremalaçã
sr"ao lIra das lodas as despesas e o saldo será cnlrl'''u
30~ donos dos referidos animais, "

Arl. 27. Os fiscais das povoações serão incumhido
tio asseio e embelezamenlo das ,'uas e praças.

Art. 28, O fiscal devel'á conservar asseia do o pu 1'1' I
do conselho, soh pena de multa de 5$ a 10$000,

Arl. 29, A inlendencia proverá sohre o abasleç'
mento de agua polavel, eslabelecendo chafarizes puhli
cos nos ponlos mais convenientes da cidade.
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No caso de insuficiencia de suas rendas pam a exc-

uçiío desse serviço, propOI'á ao govêrno os meio~ que
Julgar eficazes para a sua realização,

TITULO II

Açougues

Arl. 30, E' permitido ao cidadão eslabelecc!' açou-
gues, medianle o pagamen'lo dos rcspcclivos imp"st!>'.
1unicipais, '

S 1.0 Os proprielarios dcsles eslahelecilrll~l1los siio
rigados a conserva-los asseia dos .

S 2.° Nenhur~a rês podel,á ser a-halida "em que pri-
eirUlIlenle seja exposla duranle 24 !l.)!';l" c examinada
ela aulol'idade sanitaria e pelo fiscal, que regislrarú ('lII
1Il livro eSlJecial, a côr e lodos os sinal. •• na mesma ('11-
JOlrados.

S 3,° A deseê~ção dos couros só POdCIÚ te!' lugnr rt!-
das povoações,

S 4." A inobscrvancia deslas disposiçõ~, será puni-
a eom a multa de 20$000, imposla pela inlendcl1eia,

TITULO III

Matadouro

Arl, :.H, A empresa ou companhia que se organizar
ra eslabelecer maladouro nas povoaçõl;s '.10 lIIu,ticipio,

agará o imposlo de 200 réis por "abcca d-~ rl's abatida
o de 100 réis POI" cabeça de -gado dI' qualquer oulra
)ceie.

Ar!. 32, E' proibi do eslabelecer no:; :: 'n :r03 das po-
ações cor.lumes, fabricas de sahão ou yei::ls ~ depüsitos
detritos animais, sob pena de multa de :lO'000 e o do.
na reinei dencia,
Arl, 33, A inlendcncia expedirá Ulil regu!ament.) :l

peilo e nomeará um fiscal do malad,ll1ro, que lerá dI'
\lcimenlos 5°1° de suas rendas,

CAPITULO V

TITULO UNI CO

Estradas municipais
Arl, :-14, Ningufm poderú mudar ou fechat. c'.,lra'las

11prt'via licença municipal, sob pena de nllllta de . ,
000 e obrigação de .franquea-Ias ao lramilll, em IIra-
marcado pc1a inlendenci:l.
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~ 2.° nar espetaculo ou qualquer divertimento, setn

'cença municipal.
~ 3.° Fazer <uso de armas de>fesas, exceto as que fo-

em necessarias para o exerci cio da profissão.
~ 4.° Fabricar, dentro das povoações, polvora, mate-

jais combustiveis ou susceptiveis de explosão,
~ 5.° Soltar buscapés e dar salvas de roqueiros ou

orlei I'OS. ,
~ 6.° Queimar fogos de artificio fóra dos lugares de-

s'gnados pela intendencia.
~ 7.° Ofen der, pai" qualquer modo, á moral publica e

'crever ohscenidades ou injurias nas paredes e muro~
as povoações.

Arl, 46. Os proprietarios são obrigados a extinguir
formigueiros exislentes em suas propriedades, e, se

ao o fizerem .no PI'UZO que lhes for marcado, pagarão a
ulta de 5$000, além de ser feita a extração ,por sua con.

a.
Art. 47, Os formi.gueiros existerítes em lugares pu.

licos serão extl'Uidos pai" conta da intendencia.
Art. 48. E' proibido Ifazerem excavações nas ruas e

raças das povoações, sem previa autorização do fiscal;
ulla de 5$000.
Ar!. 49. E' proibido conservar no perimetro das po-

ações predios ou muros que ameacem ruinas.
'Pal'Ugrafo unico. O proprietario, sendo intimado

11 )0 fiscal, sel"á ohrigado a fazel' a demolição dentro do
azo que lhe for marcado, sob pena de multa de 15:ji1
c pagar ,todas as despesas que fizer a intendencia com
referi da demolição ou concerto.
Ar!. 50. E' proibido ler soltos nas ruas e praças das
oações, animais bravios de qualquer especie: multa
30$000 a 50$000, podendo o animal ser morto ,pelo fis-
ou por qualquer pessoa do povo.
~ 1.0 No caso de dano causado, além da multa, o da-
do animal será obrigado a indenizar os prejuizos.
~ 2.° Se alguma pessôa fôr mordida por qualquer

o, o seu dono será obrigado ás despesas com o trata-
ot.o do ofendido, e a matar o cão ou retira-lo da po-
açao.
Art. 51. A i'llten dencia tel"á um livro destinado a re-
i Iro de cães de estimação ou de vigia, mansos ou per-
uciros, e de cada matricula o seu dono pagará. anual-
nte 5$000.
~ 1.0 A,o fiscal compete este registro, em livro espe-

1 , cxpedllldo ao porlador o numel"O da matricula.
~ 2." Cada cão matriculado trarú na coleira o seu
cro do registro.

elas povoações e oulrus
preventivas

Art. 36. São disposições proibitivas todas as inf!',l-
ções da lei penal, cabendo .ao fisc~l ou a qualquer cHia
ddo a paI~tici.pação do fato a autondade.. . . '

Art. 37. E' proibida a pesca com dlllamlte, tllubr
ou com qualquer outro vegetal ven-:,noso, sob pena d
multa de 30$000 e cinco dias de prisao. •

Art. 38. 'Os construtores de obras, logo que esteja
as mesmas conclui das, são obrigados a remover todo ,o
materia:1 excedente, de modo a deixar completamente 11
vre o transito publico, sob pena de mult~ de 10$000.

Art. 39. Toda tropa que entrar na Cidade para ven.
der "eneros a retalho, sel'á estacionada ~o largo das ~lc!'
cês, "'enquanto não se edificar o respectlv? ~erca~o, sob
.pena de multa de 15$000 e o dol~ro n~ remclde.n<:Ja,

AI~t. 40. Os carros que em Idenhcas con,dlçoes, en.
trarem na cidade, serão estacionados '10~0 abaiXO d.a~c I~
suarinas, no lapgo da matriz, ficando o mfrator SUJClto
multa do artigo antecedente.

Ar\. 41. E' proibido tirar e cavar terra ?as r~las
praças das povoações, com prejuizo do respectivo Illvela.
menta, sob pena de multa de 10$000. . '

Art. 42. E' proihido ter-se depOSito de m,adelras
pedras junlo aos muros e casas. p~lo lado das. ruas, 0.
em meio destas, de modo a prejudicar o transito .pull
co, sob pena de multa de 15$000.. ' ,

Ar\. 43. Todo aquele que fizer andaimes para edlfl
cação nas ruas e praças será obrigado a ter, duranle
noite uma :lanterna acesa em frente dos mesmos, e a en.
tupir' os 'buracos resultantes de tais obras, sob pena d
multa de 10$000.

Art. 44. Todo o individuo que tiver pastos de alu
guel, será obrigado a te-los convenientem~nte fechados,
sob pena de multa de 2$000 de cada alllmal que do
mesmos desaparecer.

Ant. 45, E' proibido sob pena de multa de 10$00
~ 1.0 Fazer valos nas povoações, e quem os fizer ser-

obrigado a entupi.los á custa propria, além da multa.

Art. 35. Os valos que se fizerem junto ús eslradas
distarão das mesmas vinte palmos pelo menos, sob pena
de multa de 20$000 ao infrator.

CAiPITULO VI

TITULO UNICO

Da policia interna
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Art. 52. E' proibido ter soltos nas ruas e praças da
povoaçõcs animais cavalares, muares e vacum, SUIll
caprinos e lanigcros, e outros daninhos, soh pena de
rcm rccolhidos ao curral do conselho, e scus donos
jcitos á multa dcstas posturas.

S 1.0 O dono de cada animal I'ccolhido ao
conselho pagará por sua rctirada, dentro de
5$000.

S 2.0 Sc o possuidor nüo procurar ou
multa, dcnt!"O daquelc p.'azo, o fiscal porá cm hasta lU
hlica o animal, afixando cditais marcando a praça.

S 3,0 Os intendentes, adjuntos c cmprcgados da i
tcndcncia não poderão lançar nas I'cspcctivas praças, s I
IJcna dc multa de 20$000 a 40$000.

Ar!. 53. E' proihido:
S 1.0 Lançar fogo nos camJlOs e matas proprias 011

terceiros, scm prévio aviso aos confiantes.
~ 2." Qucimar apropria !"Oça sem ter aceiro de

mctnls no minimo e sem participar' aos vizinhos
finantes.

Art. 54. Quando os infratores dos paragl'afos do
tigo antccedcntc lançar'cm fogo aos campos, roças (' m
tas c os vizinhos sofrerem danos, serão multados em 3
c o dobro na reincidcncia, além das demais pcnas
vistas pelas leis.

Ar!. 55. E' p'oihido tirar madciras, Icnha ou c',
em terrenos alheios, sem conscntimcnto do dono, s
pcna dl~ multa dc 6$000, além dc indenizar o dano c u
sado.

Art. 56. E' proibido cstragar muros, ccrcas,
ou outra qua,lqucr espccie de tapume que sin'a dc
ou dcmarcação de terrcnos: multa dc 5$000.

Ar!. 57. Os animais encontrados em planta.t.
alhcias e em tcrrenos dcvidamentc fechados, mesmo na
plantados, scrão ('ecolhidos ao curral do conselho c s
jeitos ás ,penas destas lJOsturas e os scus donos ohrignu
ao pagamento da multa de 1$000.

Ar!. 58. E' p!"Oihido andar-se cm disparada fi 1
mas c :)Jl'aças, hem como em animais bravos, nas po\'
ções, sob 'Pena de multa dc 5$000 e o dôhro nas rciu
déncias.

Art. ;)9. São proibidos gritos ou algazarra c LiI'
ú noi te.dcn tro das .povoações: multa de 10$000 a :W~(J

Art. 60. Todo aquéle quc ,compl'ar a '!Jessô:1 SI
peita objMos que presumam furtados ou roubados, ..
multado cm 30,"000, além dc cinco a oito dias dc pl'i"

05 -
CAPnULO V I I
TlTIULO UNICO

Das rendas llIunicipais e sua arrecadação
ArL. 61. Os negociantes de qualquer natureza Oll

ruem e todos aquêles que pagarcm impostos nêslc cxcr-
'icio, 'pelas antigas posturas, ficam sujeitos á difercnça
11 exccsso destas. .

Art. 62. O ano financeiro municipal é de 1.o de Ja.
rciro a 31 de dezembl'O ue cada ano.

Arl. 63. Os impostos pagos .pe,jos negociantcs serilo
lassifil:ados pelo modo seguinte:

~ I. o Aquêles que ncgociarem cm !odos os ramos
c negucio, previstos nestas postu:as, teJ"a?,40 por CCllt~
c abatimento, e serãu seus ncgoclOs classll1cados de 1.
)asse ou ordem.

S 2. o Aquêles que negociarem ~óm~nte em f!lzendas,
ferragens, armarinhos, calçados, chapcus, arreIOS, lou-

, vidros tintas l'Oupas, molhados, generos da terra c
, " 'l'f' d d ,). '1' 'gu.ardente, terüo scus ,negoclOs qua 1 lca os e ~. c as-

, e o abatimento de 30 por cento.
, S 3. o Aquêles que negociarem sómentc cm mul.ha-
os "eneros da terra louça, vidros, tinlas, roupas feItas
aguOardente, terão o~ seus ncgocios qualificados de 3.'
aSSec o abatimento de 20 por cento.

S 4. o AquêIes que negociarem sómente em ~~ncros
a terra e aguardente, terão seus negocias qualificados
III 4.' classe e um abatimento de 10 por cento.

9 5, o Si' algum dos negociantes classificados por
'Ia tabéla quisér suprimir alguns dos gene1'OS na ,1J.les-
a mencionados, fica sujeito á sua mesma classlflca-

ao, assim como aquêle que quisér adicionar ~ sua cI~s-
'e alguns artigos prcvistos nas classes superIOres, fICa

esta sujeito, embol"U negocie em todos.
Art. 64. A intendência cobrará anualmente os se-

uintes impostos: '
~ 1.o De cada negociante de fazendas secas,

0$000.
~ 2. o De cada dito de armarinho e ferragens,

O 000.
~ 3. o De cada dito de louças, vidros e tintas,

0,000.
~ 4. o De cada dito de calçados, chapéus e arreios,

0..000.
~ 5,0 De cada dito de roupas feitas, 10$000.
~ 6. o De cada dito de molhados e generos da ter-
20$000.
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De qualquer diploma que rôr registrado
2$000.

~ 36. De cada casa quc construir dentl'O das povod.
cs, ;)$000.
~ 37. Dc cada rancho dentro ou fóra das povoações,

000.
~ 38. De cada calTo 'do municipio que se empregar

m alllgueis ou venda dc lenha, 10$000.
~ :l9. De cada dito de fóra do municipio que entrar
povoações, 1$000.
~ 4O. De cada carro que en traI' nas povoações, para

nder generos a retalho, ,5$000.
~ 41. De cada tropa que entrar nas povoações, por

'mal [Ie carga, 40 réis.
~ 42, De cada dita que entrai' nas povoações para

nder gcneros a relalho, 'de cada carga, 500 réis.
~ .1:1. De cada individuo, sem ser rancheiro, que
lia pastos de alugueis, 6$000.
~ H, De cada alugador de animais, 10$000.
~ 45, De cada pessôa que tiver nas povoações mais
lima vaca de leite, cobrar-se-á anualmente, por cabeça,
00,
~ 46. De cada pessôa que vender leite nas povoa.

o , anualmente, 4$000.
~ 47, Para ter cães de estimação, anualmente, 5$000.
~ ,18. De cada fábrica de velas de cêra, 15$000.
~ 4!). De cada colchoaI'Ía, 15$000. .
g fiO. De cada ramo de negocio estabelecido e (IUe

10 esteja previsto nestas .posturas, 10$000.
~ fll. De cada amolador ambulante, 5$000.
~ 52, De cada casa, ou cambista, que vendei' Lilhe-
de loterias, 50$000.
~ 5:i. De cada carroça, em serviço parliculnr nas
oações, 3$000.
~ 5.1. De cada dita de aluguel, 10$000.
~ fl5, Dc cada caITo de cabrito ou camCÍI'Q nas po-
ções, 5$000.
~ !i6, De cada engenho de serra, 15$000.
~ !i7. De cada dito de cana, 20$000.
~ 58, De cada máquina de beneficiar café ou que se
tine a qualquer outro mister, 60$000.
, !i!J, De cada fábrica de bebidas, 30$000.
~ 60, De cada empresa não especificada nestas poso

tis, :jO$OOO.
~ li!, De cada casa ou estabelecimento bancário, }lor

11 100:000$000, 50$000.
~ 62. De cada escritório de médico ou advogado, ..
000.
Ar!. 65.
secretaria,
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g 7. o De cada dilo de sal em grosso" 50$000.
~ 8. o De cada dilo de aguardente, 20$000.
~ 9. o De cada casa de comissões e consignaçõe'

30$000.
~ 10. De cada dilo de ourives ou relojoeiro, ..

30$000 ..
~ 11. De cada farmácia, 40$000.
~ 12. De cada hotel, restaurante, casa de pasto o

pensão, 100$000.
~ 13. De cada casa de bilhar em que se vender O

não bebidas, 100$000.
~ 14. De cada barbeiro oucabeleireil'O, 10$000,
~ 15. De cada casa ,de barbeiro ou cabeleireiro m

que se vender perfumarias, 20$000.
~ 16. De cada padaria, 30$000.
~ 17. De cada açougue, 30$000.
~ 18. De cada .oficina de alfaiate.

35$000.
~ 19, De cada dito, sem fazenda, 25$000.
~ 20. De cada oficina de seleiro, sapateiro funil'

1'0, oleiro, ferl'ador, 10$000. '
~ 21. De cada anuador para festas e funerais .

10$000. '
~ 22. De cada negociante estabelecido fóra das po

voações, além dos impostos mencionados, mais 50$000.
~ 23. De cada mascate de fazendas, 'armarinho min

dezas ou sómente joias, 200$000. '
~ 24. De cada mascate de miudezas de armarinh

100$000.
~ 25. De cada dito de objélos de funileiro, latoeiro

seleiro ou sapateiro, 40$000.
~ 26. De cada dito de qualquer genero não espe

ficado nestas posturas, 30$000.
~ 27. De cada casa de fotografia, 50$000.
~ 28. De cada dentista, 20$000.
~ 2!l. De cada dito ambulante, 50$000.
~ 30. De cada espetaclllo de cavalinhos por

20$000.
S 31. De cada espetaculo dramático, exposição

llnimais raros, objétos volantes, 'cosmorama, prescpes
o,ltros quaisquer divertimentos pagos POl' noite, 10$00

S 32. De cada botequim provisório estabelecido
porta de divertimento, por noite, 5$000.

S 33. De cada quitandeiro ambulante, anualmen
5$000.

S 34. De cada rêz que se abater no matadouro p
açougue, 1$500.

S 35. De cada porco que se abatcr para negocio
p-ovoações, fóra dos açougues, 1$500.
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Ar1. ÜU. De cada certidão que se solicitar da int
dência sem ser para pagamento de vencimentos a emp
gados, 2$000,

Ar!. ' 67, De cada licença 'para uso de armas de
fesa, 10$000,

Art. (iH. De cada casa alugada anualmente até 10
~$OOO,

li 1," ni': 2UO$000, 3$000. I
. 2, " Até 300'000, 4$000,
!i 3." Até 400$UOO, 5$000,
S 4. n Até 500$000, ü$OOO,
S 5," Até 600$000, 7$000,s U." De cada liOO$OOO1);1I'acima, 12$000,
Art, 69, De licen~'a :lI1ual pal"a associaçi.ie~

I.das de an imais, 20$000,
Arl, 70. De cada licença para construi., IHlris, '

10*000,
Art, 71. De cada individuo que esmohll' l'um lJ

deiras, sendu de fóra do municipio, 5$000,

CAPITULO V I I I
TITULO UNICO

A!el'ições
Art. 72. Todos os neg'ociantes e fazendeiros, "a

rão por aferição de pesos e medidas dos seus
lazendas, anualmente, 6$000,

CAPITULO IX

TITULO UNICO

JIlSll'Ução municipal

Art. n. Os pais, tutores ou protetores que I'C i
relll á distancia de 2 quilometros das povoações, (IU~
1I,:iIHlarem seus filhos, tutelados ou protegidos, ,nllnO
(I.: 14 anos, frequen tar as escolas publicas ou pari il:
re~, .passados 15 dias depois de avisados pelo fiscal,
:-1'innJUItados em 10$000 e o dôbro na reincidência,

Parágrafo ullico, O pai. tl1tor ou protet')!' que as.
til' llU contribuir para que seus filhos ou pupilos não
qll(,Dtem as aulas durante 15 dias, estarão sujeito~ ás
nas do artigo antecedente.

Art. 74, Fica criada uma verba de despesa anua
40$000 em cada uma povoação do municipio, destinada
fornecimento de papel, pena, tinta, lapis, aos merJino"
conhecidamen te pobres.

Parágrafo unico. Esta verba será en tre,que ao
petor municipal para dar-lhe a conveniente aplicação,
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Ar1. 75. Os professores são obrigados a fl'anquear o
inlo ,de .suas escolas aos membros da intendência ou a

'us prepostos, quando forem em visita ou inspccçáo;
Illa de 10$000 e o dôbro na reincidência, si a isto se
usarem,
Ar1. 76, O fiscal e o procurador lia intendência que

lr{'s em três mêses não dérem uma relação circunstan-
. da das pessôas multadas para execução das disposições
'olan's. serão nlUllados em 10$000,

Art, 77. Os inspetores de quarteirões serão obriga-
a remeter á intendência uma relação nominal dos

li', tutores e protetores que se 1lI0stl'llrem refractarios
nsino, no prazo de um mês, para melhor cumprimen-

drslas posturas,
CAPITULO X

. TITULO UNICO
Bens do evento

Ar!. 78. Os bens de evento serão apreendidos. de-
O ilados e arrematados nêste municipio, de ncôrdo com
rlisposto nêste capitulo, r'ecolhendo-se o seu produto ao
rrp municipal.

Art. 79. São considerados bens de evento os ani-
ais "acuns, cavalares, muares e outros, com ou sem
'lrl'a, abandonados ou aparecidos no municipio, não
nstando lerem dono certo, e que não forem procurados
II Iw'lamados no prazo de um ano.

Art. 80. Os bens de evento estão sujeitos á arrema-
ção, que será feita em leição, independente de avalia-

Parágrafo llnico. A arrecadação dêstes bens será
lInciada por editais de dez dias, fixando prazo para
tn, rlec,larando a espccie e sinais caracteristico', dos ani-
L, e convidando a quem tiver direito a reclamá los.
Art. 81. As pessôas que se julgarem CO"1 direito a

"I:lInarem êstes bens deverão fazê.lo antes tln nrrel1lu-
'fi'l, e, finria esta, so poderão receber o seu produto,

'\r:. 82, Conclllida a arrematação, o :1rl'emnta,lte
cdJatarnente entrará com a importancia p.lra o cofre
1Illil'ipal, lllvrando-se em livro especial e propl"io o aulo

IJ arl'ematação, que será assinado pelo pres:(1cnt~, oro-
r;,dol' c UlTcmatante.

,\rI. 83. Para que possa ter .lugar o lev'lnllllilento do
oduto da arrecadação de algum bem de evento, deverá
I(,(,I"man!e provar, dentro de seis m{~ses, :) seu dircito,
1Il fi depoimento de duas testemunhas contcst-;lS e ('om
,ml'rsentação da marca que usa.
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Fin.do êste prazo, nenhuma reclamação ~el á ail'ntll
Si'ni (wJlberação da intendência.

. Purágnlfo unico. Das decisões da intcndcncia !
v~ra recurso legal, inter,posto no prazo ,de dnco di:1 ,
forma do decreto n. 218, ide 25 de fevereiro de 1

Ar1. 84. A intendência nomcará um depositario p.
os hcns d,: evento, o qual perceberá 2 por cento de ca
:.!T('mataçao. '
. Art. 85. O proccsso de arrematação nos disLrito'

fora da cidadc deverá scr feito pelo juiz c seu esc rir
~ 1:. O produto destas arremataçõe;i será cnl"i

ao preSidente da intendência, por intermedio rIo fi C
~ 2 .• Nos distritos se observará, quanto ao depós

e arrematação, o disposto nos artigos antecedentcs
que ti ver aplicação. '

. -:'-1'1. 8,6. As reclamações sôbre os bens de evento n;
dlstn.tos. so podc~ão ser feitas á intendência, que pro
dcnclUra a respeito,

CAPITULO XI

TITULO UNI CO

Alinhamento

Ar!. 87. A intendência nomeará em
um alinhador, vcncendo de cada
gos pelo ~ono da obra"
. Ar!. 88, Na cidade e povoações não se poderá

1Jcença:
~ 1. o Edificar ou reedificar"
~ 2. o Fazer conccrto ou qualquer construção

ofenda o alinhamento, sob pcna de multa de 10$000, aI
de ser a obm dcsfeita á custa do ,proprietal'io"

AI"t. 89, O alinhadOl', que, sem licença, alinhar 11
quer obra, pagará a multa de 15$000.

Art. 90, Os proprietal'ios de quaisquer tcncnos ~
iro. das povoações são obrigados a trazê-los fechados I
m~1O .de .cercas aparadas ou muros caiados, quando
pnnclpals ruas e praças, sob pena de multa de 10.
ao infrator.

Ar!. 91. O ,proprietario, concessionario 011 poss
que obtiver licença para edificar, será obrigado a dar
.meço ,á obra idcntrode seis meses e a finalisá-la cm
ano, a contar da data da concessão da licença lança
em ,livro especial. '

Parágrafo unico. Todo aquêle que não cumprir
obrigações dêste artigo perderá o direito ao tcrreno
P?de~á ser concedido a outrem, ou declarado pcla i~l
Qencla, devoluto ou lo?radouro publico, salvo caso
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mça maior, devidamente provada e reconhecida pela in.
t ndência.

Art. 92. Toda o predio que se edificar .terá pelo me-
os quatro metros de altura, contados do n~vel d~ asso~-

lho '10 telhado tendo as janelas e portas dllnen~oes CO!-
I' sP~lI1dentes, ~ob pena de multa de 10~000 a.? I1lfl:a~~.r.

Art. 9:-1. As casas de menores dUl1ens?es, USSllIl
omo as meias aguus só poderão ser constnudas .afasta-
1:~~do alinhamento, pelo menos sete metros, d~l~ando
ugar para edificaçã,o regular, sob pena de demollçuo dn
om por conta do 111frator, e multa de 10$000.

Parágrafo unico. Estas casas só ,poderão ser cob~r.
. s de telha ou zinco, sob pena de multa de 10$000 ao 111-
fralor, .

Art. 94. As penas impostas aos 111Cratores dest~s
llos!uras, aditivos ou editais que delas façam parte, serao
douradas nas reincidências. .

Art, 95. As penas e multas só poderão s~r Impost~~
cm vil'tude de disposições expressas nos artIgos destas
posturas. - t. f :Arl. 96. O processo de infraçao. de yos uras se ar,1
llc al'Ôl'do com as disposições nas leiS v~ge~tes. d

Arl. 97. Compeie aos fis<::~is (~OS dlstntos proce .e-
relll :lO auto de infração e qua1Jflc~çao, observando ~ dls-
)Os!o 110 decreto n. 4:)8, de 7 de Junho de 1890, e I ellle-
lê-'Io ao fiscal da cidade com instruções que devem ser
:Iprcsentadas á intendência.. _'.' " .' .

Art. 98. O presidente da JIltend~ncJa I e91l1Slt~1 a (I.I~
JlIlllridades competentes ªs diligencws leg31s, afun ,(~~
[ornar e1'cl ivas as penas em que, p~r sentença, forem I,.

'ursos os ir,.fratores. .
, :\r1. 99. Qualquer pessôa tem direito de denuncwr

s infratores destas posturas. -
Art. 100. A intendência fará concessuo de ten:e!10s

d('vollltOS ou foreiros que lhe pertençam, para edlfl~a-
'fies, tendo sempre em vista o a,largament? das povoaço~s
. impedindo a conservação de grandes l11tervalos entl e
,~' predios, - 1 t 'e;\r!. 101. A' medição e demarca~ao (os erre!10s p~ •
sl(iirá o fiscal, convidando os respectivos concesslOnarlOs

posseiros para assisti-la. . _ .
Ar!. 102. As duvidas que se. S~ISCltarem .s0b1 e ~ ~~-

I 'arcação ou medição serão deCididas ~,ela 111~e.n(~l:nCI~
Oln recurso para a mesma, que nomear,l, se fOI con:,e

l1ienle, arbitros, corr~ndo as despesas por parte do,; 10-

t{'ressados. - f't áAr!. 103, As concessões de terre!10s ser~C! e~ as
\ is.ta de petições dos requ~rentes, que se SUJeltarao ao
ar ramento e ás custas legais.
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~ ~.. O conccssionario é obrigado a começar a ohr
requerIda no prazo de um ano, sob pena de cadudda
da concessão.

~ 2.. O concessionario pagará pelo seu titul'l
concess~? a quantia de 15$000, sujeitando-se ao inipnst
rle 80 reIS por aforamento de cada metro quadrado II
te'Tcno concedido. '

Art. 104. Nenhumn concessão será feita, excedl'nd
de 50 jJnlmos pnra n frente da construção sôb"e 100 rI
fun do, snlvo conveniêncin julgada e. aprovada pela in
tendência.

A'rt. 105. Os posseiros confinantes e outros in!l'rl'ss'
dos poderão opor embargos á concessão, dando os moti\'o
e exibindo documentos que 'próvem tal direito.

Art. 106. O infrato,' que não puder satisfazer a mil
ta em que ,Côr condenado, Ipoderá 'pagá.la em serviços .
municipalidade, h razão de 1$000 diarios se fôr jornal i
ro c de 2$000 se fór oficial.

Art. 107. Revogam-se ns disposições em conll'[lrio,
Pnlacio do Governo do Estado de :\Iina-Gera is, 12 d

setembro de 1890,

CHlIISPIM .JACQUESRIAS FORTES.

DECRETO N. 190 - DE 19 SETEMnRODE 1890
r.,'"a um distrito de paz ,na povoação denominada - Bicas _ (

freguesia do Espirito-Sunlo. munlclplo de ~rar de Esponho
tl'aça-Iheas 'respectiv'as divisas. '

O dr. Governador do Estado de Minas.Gerais, l!snnrl
da atribuição conferida pelo ~ 1.• art. 2.• do decreto n. 7
de 20 de novembro de 1889, e tendo em vista a pTooosl
da repartição de estatistica, datada de 18 do corrrnt
sob n. 143, decreta:

Art. 1.0 Fica criado um 'distrito de 'Paz na poyoaç-
denominada - Bicas - da freguesia do Espirito Snnt
do municipio do Mar de Espanha.

Paragrafo unico. As divisas do novo distrito são a
segunites:

Partindo da fazenda do capitão Americo Dias Toste
inclusive, pelas atuais divisar deste municipio do Mar
Espanha com os de S . .João NepoInuceno, c .Juiz d
Fóra, até o rio ,Cágado, na ,fazenda do finado Candid
.José de Oliveirn, dai pclas divisas do distrito de S. P
cIro do Pequcri, nn fazenda da Florestn, inclush'c. I e~
tencente a Marceli.no Dias Tostes e até ÍI estnção da Sano
ta Helena, inclusive; dai pela situação de d. Frnncis
Nobrega de Ayrosa, inclusive; dai pela linha de ferr
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nlé ao cemilerio na antiga fazenda dos Araujos, hoje
pertencente ao Barão de Catas Altas, e daí, pelo lado
direito, seguindo por verlentes, até á fazenda da Sara-
ura e pelas divisas desla alé o ponto de parlida.

Ar!. 2,. Revogam.se as disposições em contrario,

Palacio do Govêmo do Estndo de Minas-Gerais, em
Ouru-Preto, 19 de setembro de 18!J0.

CHIUSl'lM JACQUESBIAS FORTES.

DECRETO N. 190-A - DE 19 DE sETEMnHODE 1890

I:,~"o pessoal necessario ao serviço de conservação daguas e
esgôlos da Capilal

O dr. Govemador do Estado de l\Iinas-Gerais, á vis-
la dn 'Proposta da diretoria geral dns obras, determina
que sejn encarregado da conservação dos serviços dn ca.
nalização de agua e esgôtos desta capital o seguinte pes-
soal, cuja designação será da competência da referida
direloria geral:

Um gua'rda do deposito e administrador geral, com
a gratificação de cento e cincoenta mil réis (150$000)
JllclIsais.

Dois guardas de reservatorios e policiamenlo com a
de cem mil réis '(100$000) mensais cada um, um ferrei-
ro, serralheiro e soldador com a de novenla mil réis . .
(90:000) mensais.

Três trabalhadores com a diaria de dois mil e qui-
nhentos réis (2$500) cada um.

Palacio do Govêrno, em Ouro-Preto, 19 de setembro
11' 1890.

CIlRISI'IM JACQUESBIAS FOHTES.

DECRETO N. 191 - DE 20 DE SETEMBRODE 1890

Aprova o Código de 'posluros llIuniei'pais de Cristina

Secção anéxa - O dI'. Governarlor do Estado de Mi-
nas-Gerais,len'do em vista as propostas do conselho de
intendência municipal da Cristina, datadas de 10 de
abril e 17 de maio do corrente ano, e o disposto nonrt.
,., do decreto n. 218, de 25 de fevereiro ultimo, resolve
apI'UVaI',para os devidos ef.ei.to~,o seguinle código de pos-
uras para o mesmo mUlllCl'pIO.



1>A o

Ar!. 12. E' 11J'oibido lançar fogo em clLmlpos ou ma-
las alheios; multa de 30$000 além de indenizar o dano
causado.

Arl. 13. E' proibido:
~ 1." Lançar fogo no propl'io c.ampo ou roçada, sem

a\'iso aos confinantes.
~ 2." Queimar a propria roça sem ter feito aceiro de

20 pakr.(Js pelo menos ,e sem participação aos vizinhos
l'onfinantes sobre o dia da queima.

':-'Iulta de 10$000 quando só ofendel' ao proprio con-
lraventor e de :{O$OOO, al'2m de indenizar o dano caUsa-
rio, quando ofender aos vizinhos.

Ar!. 14. E' proibido tirar madeira, lenha, cipós, ta-
quara, etc. em terrenos alheios, sem consentimento do
dono; multa (Ie 5$000, além de indenizar o dano causado
l' mais penas estabelecidas em lei.

Ar!. 1;). E' proibido estragar cercas, muros, valos e
quaisquer outros tapumes que sirvam ~e fec~1O ou. de
Illarcação de 'di\'isas; multa de rl$OOO, alem de lI1dcl1lzar
o dano causada, c mais penas de lei. . .

Arl. 16. E' proibido meter gado e outros alllmalS
111 terrenos alheios, sem permissão de dono; lI,lUlla de
10$000, além de indenizar o dano causado c ll11ialSpenas

dc lei. -1\rl. 17. Sendo encontrados animais em plantaçoes
alheias e tapadas, e mesmo em cercados não l?lantad?s,
serú o dono multado em 2$000 de caida um, alem de. lll-
drnizar o dano causado,sendo esses animais recolhldos
ao curral do conselho, donde não sairão sem que ten~am
iria pagas a multa e todas as despesas com eles feJlas.
N!\ reincidencia será c\obrada a multa,
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hem; multa de 10$000 ao promotor 'da reza ou ao dona
da casa e 2$000 a cada um dos rezadores.

Ar!. 8." E' proibido dar tiros nas povoaçõcs á noite;
Illulta de 5$000, aléml de cinco dias de prisão, e o duplo
na reinddencia.

Ar!. 9." E' proibido queimar foguctes sem ser nos
ti ias festivos ou sem autorização dos fiscais; muIta de
:!WOO e o duplo na reincidcncia.

Ar!. 10. Os infratores que se opuzerem ao cumpri-
Illento destas multas sofrerão, além da mesma, mais dous
dias de cadeia.

Ar!. 11. Na falta Ide dinheiro serão as muItas pagas
cm serviços nalguma obra municipal.
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Meclidas preventivas e liSO de armas proibidas
Art. 1.o E' vedado o uso de armas proibidas.
São consideradas armas proibidas as de fogo, como

espingarda, revólver, garrucha, etc.; as perfurantes,
como: azagaias, sovelas, estoques, etc.; as cortantes,
como: navalhas, facas, lJUnhais, etc.; as contundentes,
como: cacetes, etc .

.Ninguem poderá fazer uso dessas armas ,sem lie,cnça
da in lendencia, pela qual pagarão 20$000, alem da lIcen-
ça impetrada das autoridades comp.ete!ltes; .mult~ egual
ao valor dn licença e o dobro na reJl1cldencIa, al-cm da,
penas criminais estabelecidas na lei, . -

Arl. 2." Embora sem licença da inten.de~lciU, Ilode,rao
usar dns aromas concernentes a seus misteres (ie VIda,
quando 1'111 exerci cio : .~ L" Os cidadãos paci~icos, como sejaJ?: cobradores,
mascates, boideiros, tropeiros, trazendo pistolas e facas.

~ 2." Os carreiros e boiadeiros, trazendo facas, ma-
chados, fouces, etc.~ 3." Os empregados na lavoura, facas, machados c

fouces. .~ 4.0 Os cnrpinteiros, alfaintes, sapnteiros e oulros,
as necessarias ás suns oficinas.

~ ;}." As nutoridades e seu~; subalternos
lhes compelirem.Arl. 3." O contrnventor que se opuzer ao pagamcnl)
das multns, sofrerá mnis cinco dias de ca(leia e o dohr
na reincindencia, além da multa. -' .

Arl. 4," Quando o indivi(Iuo multado nao tiver .m~IOS
de pngnr a multa. c!Jm. dinheiro, a .pa~ará cO,m ser~'l,?OS
em trabalhos munICIIH\lS, sendo a lhana de 1$000 pUla o
jornalei 1'0 e 2$000 para os oficiais.
DANÇAS, AJUNTAMENTOS TU;\IULTUARIOS, ESTAMPIDOS, ETC,

Arl. ;),0 São 11rolbidos os bntuque~s e _cater~s" em
qualquer logar do minicipio, sem aut~nzaç~~o prev.ln da
autoridade competen te, sou penn de (lispersao do ujuntn-
men to, 2$000 de muIta a cada um dos que no mesmo s
acharem c 10$000 ao dono lia casa. .

Ar!. (i," E' prolhido todo ajuntamento t~llmdtual'1
com nlgazarras e vozerias n:~s ruas, casas pubhcns e par-
ticulares, sob pena de ser (ltspersad,o, e multado ~ ~lono
da casa em 10$000 e cada um do~ mfratores em .2::;000'
se a infração for cometida de nOite, a muIta sem pelo

dobro.Art. 7.0 E' proibido cantar, rezar em voz alta, por,
ocasião de se guardur,em cade\'eres e!n casa mortuana"
fazer algazarras que o decôro e sepedade do ato prOl"
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. ~.1:" Estas disposiçôes só tel'ão vigor depois de ter
sido lel~o o necessario aviso pelo prejudicado, vigoran.
do, porem, sem)JI'l' II seu direito au dano causado.

Ar!. 18. E' proibido correr a cavalo nas ruas e pra-
~~:JSsem moth'o justificado; multa de 5$000 além de dil-
no causado. •

Art. 19. E' proibido ter animais amarmdos nas ruas
e praçi1S, elllbaraçando o transito publicai muIta rir
5$000.

Art. 20, E' pl'Oibido ter animais bravos soltos pe-
las mas, pra.;as e estl'ar!asi muIta de 5$000 além de in-
dcn iZlll' o dano causado.

Ar!. :!1. E' proibido deixar as porteiras abertas n s
cstradas, POUClldo dai provir prejuizos ao,> proprieta-
rios; multa de 5$000, além de indenizar o dano causado.

Art. 22. E' proibido conservar edificios, muros ou
cercas ('m estado de ruina, com perigo para os transe-
~ll1tes.

~ 1. Depois de um exame por peritos e outro feito
pclo fiscal, proceder-se-ú ú demolição, caso não se pres-
tem a concerto.

~ 2. Serão apenas concertados quando a isto s
prestaI'cm.

Art. 23. A obl'Ígação de fazer e desfazêr, ou reedi-
ficar e concertar, pertence ao pl'oprietario ou ao se I
procuradol' .

Art. 24. Havendo infração IIOS artigos antecedente. J

sel'á a dC'molição feita por conta do proprietario c por
ordem do fiscal. O p)'oprietario pagará as referidas de -
pesas em vista da conta corrente apresentada pelo fiscal

ErnlJriagados

Art. 25. O embri:'gado cncont.-ado nas ruas, estril-
rias e oulros lugares publicos será preso e entregue á
sua familia, quando a tenha, ou guardado em custodi
enquanto durar a embriaguês.

Al'I. 26. O embriagado encontrado segun da vez será
preso e não sairá da cadeia sem as,>inm' termo de abster-
se desse vleio, sob Iwna de 30$000 de multa e oito dias
d,' pl'Ís1ío.

Re{ll'essr;o de l'-ngabllIldagem

Arl. 27. S1ío proibidos nas ruas, praças e tavernas,
individuos viciosos, dcsempl'cgados ou vagabundos.

Art. 28. O fiscal ou autoridade policial marcará o
prazo de 8 dias para esses individuos se mostrarem em.
pregados. Os que, findo esse prazo, não se mostrarem
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pris1ío. Na reincidencia serú dobrada a muIta e oito
dias de prisão,

Ar!. 29. O fiscal ou procurador da intendenci:l fi-
eal'.ú sujeito ú muIta de 10$000, si não der execução an
Hl'llgO antecúdente l)Or incuria ou neo-ligcncia.

Art .. 30. ficam sujeitos á mcsma'" muIta os proteto-
res, pais e tutores que consentirem na vagabundagem
IIlenores de 21 anos e maiores dc 14, si, intimados, não
lhes dCI"cm ocupação dentro do pmzo marcado,

Art. 31. Ainda incolTerão nas mesmas penas as
pessiias (jue, nas povoações do municipio ou mesmo nos
li i\'~rsos lluartei I'ÕCS, conscntirem em suas casas, por
1I1~IISde 24 hOl'a~, ycssí'Jas ociosas ou vagabundas que es-
IlJa1l1 lias condl~oes de se cmpregarem como jOl'lJUlei-
ros na lavoura, ou CIII serviço domestico como criados.

Jogos

Art. :~2. São pl'Oibidos os jogos de paradas cm casas
pubIJeas, taverna", lojas, etc.: multa de :m$ ao dono da
casll .c 5$ a cada um dos jogadores, e o duplo na reinci-
llenCHI.

Ar!. 3::1. O menor ue 21 anos encontrado na I'ua jo-
gando será pI'eso e levadu a seu pai, tutor ou educador,
o qual serú multado em iiO;j)OOO.

Art. 34. Qucm fôl' encontrado jogando com menor
de 21 anos, serú multado em :!O$OOO e sofrerú quatro
!.lias de prisão,

Ar!. 35. E' pl'Oibido pedi!' esmolas pelas ruas ou es-
tradas, sem licença das autoridades competentes, pro-
vlIndo sua incapacidade fisica, estado valetudinario, etc"
sob pcna de 5$000 de muIta e de 5 dias de prisão e o
dobro na reincidencia,

J /Ice/ltivo para educação

Art. 36. Os pais, tutores. protetores que residirem
DO perimetro das povoações e não man darem seus fi-
!los, tutelados ou prokgidos, menores de 14 anos, ás
escolas, ficam sujeitos ú muIta de 10$000, depois de mar-
clIdo o prazo de sessenta dias para os prepararcm e ma-
lricularem em alguma escola pl'Ímaria.

Art. 37. lncol'rerâ na multa o pai, tulor ou prote-
lar que, sem motivo provado e a\'Íso ao professor, con-
sentir que o educando, sob seu dominio, falhe á escola
mais de 15 dias.

Ar!. 38, Fica crea in uma verha de 30$000 em cada
povoação deste municipio para OCOITer ás despesas de
apel, penas, iivros, tinta, etc., fOI"nccidos aos alunos
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reconhecidamente poares, que apresentarem ao delega-
do literario ou ao inspctor da instrução publica ates-
tado das autoridades compctcntes nesse sentido.

Paragmfo un ico. O delegado literario ou inspetor
exigirá do fiscal ou procurador da intendencia o cum-
primento desta verba, em vista dos atestados.

Ar!. 39. Serão multados em 10$000 os fiscais e pro-
curadol' da intendencia que, de 3 em 3 meses, não derem
uma relação circunstanciada das pessôas intimadas c
multadas panl a execução destes artigos sobre instru-
ção pUl1lica.

Ar!. 40. As escolas urbanas e as lIas diversas po-
voações do municipio são obrigados a frequenta-las os
menores qlle residirem em uma circunferencia de :i
quilo metros da séde das mesmas, aplicando-se aos infra-
tores as multas.

Pal'agrafo unico. Cada inspetor de quarteirão vela-
rá pelo cumprimento de deveres dos pais" tutores 011
protetores que residirem no territorio de sua jurisdição.

iHedidas e pesos

Art. .11. Pela aferição de pesos e medidas se co-
brará:

~ 1.0 De pesos de uma a sessenta gramas, 1$000.
~ 2.0 De medidas linear, 1$000.
li 3.° De um terno de medidas de capacidade da li-

quidas, 1$500.
~ 4.0 De um terno de ditas para secos, 1$500

• ~ 5.0 De medidas de uma a mil gramas, 2$000.
~ 6.0 De cada revista anual .feita pelo pro~U1:adol' ou

fiscais em todos os pesos e medIdas se cobramo 2$000.
Ar!. 42. O neaociante ou açougueiro que vender 011

comprar generos ~om pesos que não sejam. de siste~la
metrico decimal e aferidos pelo padrão da mtendencla,
pagará 10$000 de multa e o dobro na reincidencia.

NegociaIltes est(/belecido,~

Arl. 13. São obrigadas todas as pessôas que quise-
rem abrir casas comerciais, neste municipio, a inscrc'
ver, sem exceção, os seus nomes e de suas cas,as comcr-
ciais, com c'ipecificação dos generos de negoclO, em uui
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livro de regislro cr~ado para esse fim na intendencia e
Que deverá ser encontrado em poder do procurador da
mcsllla.

AI'!. 44. Os que quiserem fechar as suas casas de ne-
gocio SflOobrigados a dar baixa do registro no dito li-
vro, ?ob pena de continuarem a pagar as contribuições
3111laIS.

Ar!. 45. As liceuças concedidas pela intedencia fin-
liam sempre no fim de l1ezembro.

Art, 46. Os que quiserem abrir negocio, do mês de
julho em dian te, pag:u'ão metade do imposto anual a que
estivcrem sujeitos

Ar1. 47. O negociailte que estabelecer-se deverá re-
ucrer a licença no prazo dos dous primeiros mese~
o ano e, findo este prazo, incorrerá na multa da 3.•
parte do imposto a pagar e quando este fôr maior (le
0$000, será a multa de 30$000.

Ar!. 48. 'folia requerimento de licença deverá viI'
. cOlllpanhado dos documentos de pagamcnto dos im-
o tos devidos a Hepublica e ao Estado, nas respectivas
oiclorias.Ar!. 49, O negociante que abrir casa comercial
Dcste municipio, pagurá:

li 1.0 De fazendas secas, 20$000.
li 2.° De roupas feitas, 5$000.
li 3.° De calçados e chapéus, 10$000.
~ 4,0 De felTagens, unnarinho. tintas, oleos e per-

IIl1larias, 20$000.
~ 5.° De armas, arreios c couros, 10$000.
~ (\.o De vidl"Os, louça e armarinho, 10$000.
li 7.° De molhados e comcstiveis estrangeiros, 30$000.
li 8.° De molhados e generos nacionais, 30$000.
9 9,° De relogios e metais inferiores, 10$000.
9 10. De relogios de luxo, metais preciosos, 'joias,

etc., excetuados os artefatos de ourivesaria fabricados
ste Estado, 100$000.
Art. 50, O que negociar em todos os generos com-

rccndil\os no art. 49 desde o ~ 1.0 até o ~ 10, pagará
~O$OOO.Al'I. 51. O que negociar nos generos compreendi-
s nos ~~ 1." até 9.°, pagará 60$000.
Ar!. 52. O que negociar nos generos compreendidos

os ~9 1.0 até 8.°, pagaI1á 55$000.
Ar!. !í3. O que negociar nos generos compreendidõs

s 99 1.0 até 7.°, pagará 50$000.
Art. 54. O que negociar nos generos compreendidoS

)5 9~ 1.° até 6.°, pagará 45$000.
Ar!. [,5. O que negociar nos generos compreendidoS

os 55 1. ° até 5.°, pagar." 40$000. '
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Art. 5(i. O que negociar nos generos compreendido
nos SS :2." ate 8.", pagará 45$000.

Art. 57. O que negociar nos generos compreendido.
nos ~~ 6," nté 7,° e 8.", pagará 40$000.

ArL. fl8. O que negociar nos generos compreendido
nos S~ 7.° e 8.", paganá 35$000. .

Art. :)9. Além dos impostos estabelecIdos, c~da n~l::'
ciante pagará mais' 10$000 de cada genero~ ahmentlcl
de proceclencia estrangeira em q~le negocIar e qu.e t
n ham similares no pais, l:OlllO seJam: ban ha, touclllhl~
HlTOZ, milho, feijão, fumo, ete.

Panlgi"afo un ico. O fumo estmngeiro desfiado, I' I
('arda on em charulo, pagará 15$000. .

Arl. 60. Pagal'ú sómente mais 30$000 o negoclan
que negodar englohadamcntc em, todos os genero~ _
hrtigo antecedente; se em dous somente, 1li$OOC1; se CII
três, 24$000 e de três. em diante, sempl'e 30$000.

Pnragl'nfo unico, O fumo estrnngeiro, porém, nu
ca sofrer6 o desconto concedido para os ouli:os generu

Art. 61. Quan do o nno fór al~ormal, a Ipten deu li

poderá Sl!spen der a cobrança dos Impostos sobre os
neros cr)[npreendidos no art. 59. exceto o fumo.

Art. (j2. O estahe\eCÍmen to eOlllercial. ql~e rCI:eu
generos a consignação, pagará, além dos dlrellos a 111
está sujeito, mais 50$000. ., .

Art. 63. Cada comerciante que reSidir lóra d~ pl
rimetro das povoações, além dos direitos a que esta Sll
jeito pagará mais as seguintes quantias:

'9 1.0 Se residir á distancia de 1 a
~5$000.S 2.° De 3 a 6 quilometros, 23$000.

~ 3,° De (j a 9 quilometrns, 20$000.
~ 4 ° De 9 a 12 quilometros, 18$000.
S 5> De 12 a 15 quilo metros, 15$000.
~ li.o De 15 a 18 quilometros, 10~000. , "
~ 7.0 De 18 em diante nada maIS pagara, alem d

direitos cstahelecidos que serão pagos como se esta bel
cido fosse no perimetro do povoad~). .

Art. 64. A pessôa que, para eVltar.o fisco, neg~c
clnndestinamenle, pagal"á, além do. di~eIto ~ que ~Sl~ s
jeita, o duplo da multa e na remcHlencla sera Ie

brada. - 30$000~rt 65. De cada farmacia se pagarao .~ 1:0 Se a farmacia fôr agregada a outr~ r:~~no
negocio, não havendo outra no lugar, o PIOPllCt
pagará 10$000.

S 2. ° Havendo outra, 20$000.
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~ 3." Senào a farmacia distante da povoação e em
lugar onde preste socorros á humanidade pagará só-
luente 5$000. '

Ar\. lili. pe cada açougue de animais proprios para
l'onSUI;;o allluentario se pagarão 10$000.

.. ~ 1." De ca~a. lês. abatidn se pagará 1$000, sendo 5UU
4 ~. ]I~""a ~I munlclpa! Idade e 500 para o fiscal, que lerá
I o1JI:Jgyçao de exanllná-la e paSSaI' alestado, se está nas
'onlll~'oes dc ser abatida para o consumo ou rejeitá-la
no I'ontrario.

S ::!. ° pc cada suino abatido pam o talho se pagal'ú
) lIIeSIllO Imposto e nas mesmas condições do paragnlfo
IIllecedente.

S a." A rês, suino ou qualquer outro animal abatido
I ~rll o con~umo e que não oferecer as qualidades e con-
1Jçocs precisas e exigidas para sei" eXIJosto á venda será
Inulilizado. '

:'-1'1. 67. A pessôa que não se sujeitar ás disposições
'unlldas no ar\. li(j e seus paragrafos, fica sujeita á mui-
la dc 10$000 em relação a cada cabeça de gado de qual-
Iu('r cspecie que fôr abatida, além da responsabílidade
rio dano causado á salu1l'Ídade publica.

Ar!. 68. O pro~:urador ou o fiscal da intedencia que,
I I' ('o~1(lescendencI:l, desleixo ou negligencia, deixUl' de
'UIIlPl'l1' com seu dever, fazen do observar os arts. (j(j e
'7, serú multado em .10$000, além da responsahilidade
gaJ.
Art. (jg. De cada padaria completamente monlada

. pagará á intcndncia O imposto de 10$000.
Al'I. 70. De cada quitandeiro ambulanle se cobra-

r'i) :l$UOO.
Ar\. 71. De cada hotel se cobrarão 20$000.
:\1'1. n. De cada rancho de tropa, 10$000.
Art. n. Dl' cada casa de bilhar, 20$000.
~ 1." Se tiver bebida;,; ou comestíveis mais 10$000.
S 2." S( fôr agregado ao hotel pagará' o dono do lIo-

I -I SOl1lente mais 10$000.
Ar\. 74. De cada carro ou carroça se pagal'ão as'
uinles qunntias:
~ L" Se o dono fôr estabelecido fóra do perimetro

IS freguesias e empregado só na lavoura, 2$000.
S 2." Se fôr estahelecido dentro das povoações, mas

prt'gar os earros elll serviço proprio, 5$000.
~ :i." Se forem os canos empregados em serviço de

II"uc! a pessôns da freguesia ou de fóra, 10$000.
~ 4. u Se o carro fór tirado a cahritos ou carneiros

1'llIpregado no seniço proprio do dono, residindo na
" "Icsia, pagará este o imposto de 2$000.
D. G, I' .-~l 1889
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g 5,0 Se fôr empreg:úlo em aluguel, para o dono,

5$000.
Ar!. 75. Dc ca(l;} lotc de burros ou cavalos, que tra-

balhar em aluguel, pagará o dono 5$000.
~ 1. o Quando o alugador ou dono não tivcr um lote

completo, pagará o imposto á razão de 1$000 por cabeça.
~ 2. o Consideram-~e no mesmo caso as tropas que

transitarem no municipio continuamente, levando e
trazendo cargas, quer para seu proprietario, qucr para
outrem.

~3: A tropa cmpregada na lavoura pagará sómentc
2$000 por lote.

Ar!. 76. Os vcnd:.dorcs de lenha nas povoaçj"ie~ p:1-
garão o imvost!l na razão ~eguÍ1.1tc:.

~ 1. o De sete ou m:lls al1lml1lS empregados
serviço, 5$000.

~ 2: De 3 a 6, 3$:)00.
~ 3." De 1 a 2, 22$000.

Negociantes ambulantes
Arl. 77. O negociante fóra do municipio e que nel

mascatear, pagarú: . .'
~ 1." Para ven(ler m~tais I~recios?s, reloglOs, J?13s)

exceto os artefatos de ounvesana fabricados neste Esta-
do, 200$000. . .

~ 2. o Para ven dcr fazcndas, armarinho e qUllH(III-
lharias, sendo em cargueiro, 150$000. Sendo em lata, d
carla uma, 25$000.

~ 3." Para vender selins, redeas, tranças, chapéUS,
calçados, freios, rêdes, 10$000.

~ 4. c Para vender potes, panc1as de pedra ou de
harro, pilas ou caximhos, 4$000.

~ 5." Para vcnder objetos. de folhas c. out~'as con-
cernentes ao oficio de calderclro ou f~lhelro~ ~5$OOO.

~ 6." Para vender bilhetes de lotena,.r.es.ldmdo n
ll1unidpio, 20$000; residindo fóra do mUl1lClpl?, ~U$OOO,

& 7. o Para vender um carguciro de care fora dro
fazel~ da produtora, 1$000. '.

~ 8. o Para ven der sómen te tranças, cIllcoteS, cabl S

tos, 2$000. . d '~ 9.0 Para vender um carl?uelro de r.apa ura ou ,IÇU
car, fóra do engenho ou fabrica, ~OO reis.

~ 10. Para vendcr um cargueiro de aguardente, t
ra do engenho, 2$000.. _

~ 11. De cada mascate de figuras de gesso ou de p
dra, louça ou biscuit e imagens sagr.adas, 10$0.0? (\

Ar!. 78. Os generos compreefHhdos I~O.S ~~ 8, .:
10 do artigo antecedente ficam sempre SUjeItos aos I
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slos determinados, embora sejam conduzidos por lIe-
. ciantes £stabelecidos, para fornecimento de seu negr)-
lO.

Art. 7!l. Os cargueiros de rapadura de que trata o ~
• úo art. 77 não conterão mais de vinte duzias; e cada
rgucil'O de café de que trata o ~ 7: do mesmo artigo

n o contení mais de 130 quilogramas.
Ar!. 80. Cada negociante ou agente que se esta1Jele-

r no municipio, agenciando para negociante de fóra
Il', pagará 20$000.
~ 1.~ Compreendem-se neste artigo os escritorios ou

'ncias dc companhias anonimas. -
Ar!. 81. Toda a pessôa que mascatear, ainda que se-

nCg"oeiantc estabclecicio no município e como tal pa-
r os respectivos impostos, está sujeito ao imposto dc
ascate.
Ar\. 82. Todo negociante. mascate ou agente que

negar ao pagamento dos respectivos impostos, sofre-
a l11ulta de 30$000, além do pagamen to dc custas pelo
o ela in fr:H;:b e mais despesas que resultarem da co-
onça executiva, penhora, apreensão (Ie bcns e mais
. igl'neias legais.

lndllstrills e pro{isslies
Art. S:l. C:\da dentista cstabelecido no municipio
ar:l 20$000,
Paragrafo unico. Sendo fóm de municipio, nele

tabelecido tcmporariamente, pagará !iO$OOO.
Ar!. 8-1. Cada fotografo ou retratista residentt' no

unidpio pagará 20$000.
l'<\ragrafo unico. Sendo fÓl'a do mun icipio, ou nele
1Jl'lcddo temporal'jamente pagnrá 50$000.
Art. 85. Cada caldereiro residente no municipio
ará 10$000.
Art. R6. C:Ida concertadol' de I'clogios ou maquinas
al'ú 10$000.
Art. 87. Caela fabricante de fogos arlificiais pagará
Xl.
I'aragrafo un ico. 'Sendo fóm do mun icipio pagará
Xl.
Art. 88. Cada seleiro, marcineil'o, sapateiro, alfaia-
trançador, felTeiro, violeiro, ourives, etc., pagará
sua oficina 10$000. I

Paragl'afo lInico. Os mesmos artifices, lrabalhando
ladamen te, pagarão 5$000.
Arl. 89. Cada companhia de canteiros, pedreiros,
inteiros, pintores, etc. pagal'á, estando sob a dire-
ele um chefe, 10$000.
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Paragrafo unico. OS' mesmos oficiais trabalhan

isoladUlnen tc, pagm'ão 5$000.
Art, 90. Cada barbeiro ou cabelereiro, com estabe

Iccilllcnto aberto pagará 10$000.
Parugrafo unico. Os que trabalharem fóra do e t

belecimcnto e I'ecebendo contribuição mensal ou anu
do seu trahalho, 5$000.

Ar!. 91. Consi dera-se oficina ou estabelecimenlo
COlllIJ:lI1hia que livel' mais de dous operarias.

Arl. 92. De cada consultoI'Ío nledico, escritorio (I
adl'ogado; solicitadc,r e agenciado!' se cobrará ~O$OO(J

Art. !l3. De cada engenho c.le açucUl', rapacluras
aguarden te, 1;)$000.

,\rt. 01. De ljuaiquel' ulIlra maquina, COIIIO de
rar, de fahricar farinha de mandioca ou de milho, I
vilho, pica:' fUll1o, etc. para negocio, 5$000, e sendo
para consumo, 2$000.

Ar!. a;). Os engenhos movidos por animai~ llUr~
fahrico de :lçucal', r:lJnlllura e aguardente, estao SUJ I
los ao imposto sómente de 8$000.

Ar!. 91j, Cada moinho que trabalhar pal'U consu)
de seu proprielario e seus falllulos está s~jeito ao 1
posll) de 2$000, e sendo para v~nde!' .a pesso:~s eslrantl
ao estabelecimento rural, esta sUjeito ao lIUpusto
:>$000.

Paragl'afu uu ico. Os moinhos ?Slabelecido.s ua~.p'
\,oações cstão sujeitos ao dobro do IIIIPOStO desle mil
t:1l110 no pl'imeil'o, como no segundo caso,

Ar!. !l7. Para tirar esmolas, servindo-se de band
ras ou cmblcmas sagrados, se paga.l:á 10$000,. sendo
ra festa no ulunicilJio, e 20$000 se Iur para fora.

Art. \18, Cada olaria que fabricar telhas ou
para negocio está sujeita ao imposto de 10$000.

Ar!. 99. De cada pari se cobrará 10$000.
Ar!. 100. Para ter cortume em qualquer fabrica

dustrial se pagará 10$000. .
Art. 101. Para ter faul'ica de licores. ou quais

hebidas alcoolicas para negocio, se pagara 100$000_.
Art. 102. Para ter pasto de aluguel nas povoaç?

até á dist:lncia de um quilometro destas, se pagara
;)$000. .

Ar!. 103. Para ter colmeal de 50 colmeas p[\I:a
s~ pagará 5$000, e sendo menor o numero, pa~:lr~ m
.üe(lo imposto; se excedel' lle 100 cohneas pa ••ura o
hro.
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Impostos eventuais

Ar!. 104. Além dos impostos anuais a in!endencia
.rrecadal'á mais os seguintes eventuais: '

g 1.0 De licença para construir casa, além de 2$000
o fiscal, pag:ir-se-á 4$000 de imposto.

~ 2.0 De licença para constl'Uir casa se pagará 2$000,
~ a. o De cada espetaculo dramatico e 'de cada can-

o 'rio lIlusical se pagará 20$000, se fôr' com o fim lucra-
i\'o.

~ ". o De cada espetaculo ,equestre, ginastico, acro-
Iic'o, etc., etc., se pagará o imposto de 20$000.
~ 5." De cada expositor de marmotas, cosmoramas,

u outros objetos analogos para auferir lucro, 10$000.
S 6." De cada trocador de I'ealejo para o mesmo

'rn, 10$000.
~ 7," De licença para abril' botequim proviaorio por

':Isiiio de festas de qualquer natureza ou de quaisquer
]le!aculo:" de cada noite ou dia, 5$000.

S 8." De cada dia ou noite de 'leilão, qualquer que
úa :l sua natureza, menos os das festas religiosas, 5$000.

~ 9." De licença para percorrer as ruas das povoações
111 animais ferozes ou mansos, domesticados ou ensi-
rios para o fim de auferir lucl'O, se cobrará 10$000.

S 10. De cacla atestado que der a inten'dencia a re-
crilllento de pal'tes, exceto os que tiverem por rim a
nuwa de vencimen tos de empregados publicos, se
nlr:í 5$000.
~ 11. De cada titulo, diploma, documento oi! papel,

I' se regisll'aJ' na intendencia, se cobrará :>$000, exce-
os de funcional'ios de eleição popul3l' ou 'de nomea-
do govêrno que perante a intendencia houverem de

lposs:U"-se,
Ar!. 105. Os dil'etol"es de companhias dramaticas,
[olografos, den tistas, retratistas, caldereiros, e outros
:d,qner oficinis. COIII oficina pOl.talil, devel"ão trazer
11 igô as suas respectivas licenças para apresentá-las
fiscais, logo que lhes forem exigidas; o que a isto se

lzer' sofrel'Ú a multa de 20$000 além da contribuição
lue estiver' sujeito.
Ar!. 106. Os que não apresentarem licença na f6r-

11 do artigo antecedente e não residirem no municipio,
viu IlIll11adns e con tra eles lavrai'á o fiscal do distrito
autos de infração e qualificação, intimando-os para
Il(larccerem perante o pl'esidente da intendencia no
o da lei, assim como as testemunhas, tudo de acôr-
com as disposições cio decreto n. 458, de 7 de junho -
1800, que serão observadas como parte destas postu-
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Paragrafo unico. Para garantia da multa e dcs/l
sas no caso que o contraventor se negue ao pronto pag •
mento o fiscal fará apreensão de bens suficientes, q
ficarão depositados até final decisão. Feito, porém,
pagamento, não terá lugar o processo.

Terras em comum e divididas
Art. 107. Nenhum proprietm'io, socio ou agrega

em terras de cultura poderá alugar, arrendar, ou 11
pastagens nelas sem que estejam cercadas, ou sen.1 Cfl\
durante o dia, ponham vigias ou pastores e de nOite r
tirem os animais.

Us animais encontrados em tais terms serão rc
Ih Mos ao curral do conselho e só poderão ser retirlld
pagando os seus donos 6$000 POI' cnlJeça.

Art. 108. Nenhum proprietario ou agricultor, q
não tiver suas terras tapadas, poderá pôr crinção n
pastos ou capoeiras limitrofes, sem prévio acôrdo co
os seus vizinhos confinantes, incorrendo o contravenlll
na mutla de 6$000, nlém do dnno causado.

Paragrafo unico. Os que não s~ sujei~arem no acõ
do mutuo com os confinantes serno obrIgados a faz
os necessarios tnpumes.

Ar\. 109. O consocio ou co-herdeiro não pol1 >

meter animais ou criações em terras de cultura ou 1
voura não divididas, sem consentimento dos condo
nos e sem os indispensaveis tapumes, sob pena de lllU t
de 10$000 por cabeça, além do dano cay~ado. _

Ar\. 110. Os tapumes feitos nas dlvlsasdeverao
á custa dos proprietarios confinantes, observadas as
gras seguintes: .

~ 1. o Se os proprietarios não chegarem a um a
do sôbre a necessidade e qualidade do lapume, nom
rão arbitros pel"ante o juiz de paz que, indo, ao lu~
resolverá a questão 'com as partes, atendendo a .!ocalt
de, fneilidade, economia e segurança da obra,

No caso rle revelia de qunlquer das partes, com
te ao juiz de paz a nomeação do arbitro respectivo, .
do desde logo nomeado um terceiro pa~a o dese.l11pat

~ 2.0 A' vista de parecer dos arbl!ros assl~lnr-s.
um termo, fixando o prazo nnnc~ mnlor '<1e Oito
para o começo c o que fôr razoavel para a conclu
da obra.

S 3." Si alguma das partes nãC! der começo ou
concluir os fechos que lhe competIrem, dentro do p
zo fixado, poderão a5 outras pnrtes fazê-lo, forma.nd
conta corrente. e exigir do recusante a parte que e oli
~ado a pa~ar.
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!3 4. o Aquele que, de qualqucr modo ou por qual-
quer pretexto, sc negar ao pagamento .da quota que lhe
locar, será multado em 20$000, além da obrigação de
pngnl' a contn.
. AI't. 111. E' proibido aos socios em comum na pro-

JJI'!cdade .de cultura ou campos de eriação, planlar mais,
TIar. malOl' numero de gado, cmpregar maior serviço
LI ('orle de madeiras, do que comportar a quantidade
(Ie lerras que possuir, pelo que a rcqueI'imen lo de qual-
q~\('l' d~s interessados peranle o juiz de paz, se nomea-
I' lO nrbllr'os que determinem o numero maximo de cria-
fio e a maior exlensão de lerreno plantado, que com-
portam as terras de cada um anualmenle, assim como o
Órlc de madeiras, etc.; multn de 28$000 ao infrator,
nJém da obrignção de retira!' o excesso da cI'iação e sus-
~ender o t1'abalho ou cÓI.te que excederem ao limite que
he l'ompetir na pl'Oporção da exlensão da propriedade,

Paragl'afo un ico. Não compm'ecendo a partc ou
,rles citadas, a autoridade competenle nomeará 11m ar-
ilro ú sua i'evelia, sendo neste caso escolhido ainda 11m
lcrcçiro para desempnte, se houver divergencia. O pnre-
('I' (lesle arbitramenlo será a bnse para exigencia da
arll' inleressada.

Ar!. 112. Quando as teITas ('m comum forem de
('rinr, 'lualqucl' dos socios que quiser plantar scrá obri-
ndo a cerCaI' as plantações, sol. pena de não ler direito
algum a reclamar pelo dano causado e nem pela imposi-
fio da multa cominada em oulros cnsos.

Paragrafo unico. Quando as lerras forem de lavou-
n, qualqucr dos socios que quiser criar será obrigado
, !razcr a 'Sua criação debnixo do fecho soh pena 'de
'lul'nizar o dano cnusado e pagar a mulla eslabelecida.

Al'I. 113. Todo aquele quc livel' pastos junto ás
ITas de cullura ou á beira da estrada, serú obrigado a
r fechos com as necessal'ias condições de segurança,
I pena de multa de 10$000 c obrigação de fazer o fe-
ho nas condições legais.

Animais na,~ povoações

Art. 114. E' proibido criar an imais ou lê-los soltos
n.s I'lWS.

!3 1. o E' permitido ter vacas de leite, pagando-se de
ccnçn 10$000 por cabeça.

~ 2," Não se eonsideram soltos os animais que toca-
s transitarem pelas ruas,
Ar!. 115. Todo aquele que propositadamenle, tiver

nimais soltos fóra dos fechos, pagará a multa de 10$000.
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Paragrafu unicu "'enl,dc an imais, quando 'e~le ;ul)~a muHa sofl'el'ão os donos
los, . s uglrem casualmenle

Arl. 116. E' igualmenl 'b'l ,-
bras, earneiros e cães aind? prOl H a a CrIaçao de ca.
povoações. "d que mansos, nas ruas das

. Paragrafo unico. E' permitida
PCla, com licença do fiscal I porém, a c:abrn rtt}
bem assim cães com I', , pela qual nada se pagnrá'
SI' pagar:'t 2$000' conlan~~ença d:~ mlendcncia, pcla q~al
mcsmos Irazer ~oleira co que st:J:lIn mansos, devendo os
Cl:lJs. do .dono, combinall~ ~U~HlIca, o n~m?1'O e as ini.
ppcllva lIcença. o com o I eglslro da re"

Ar!. 117, E' inualment 'I . I
IIOS d'm lrodas po~o~ ões e prOI)l( ~ a criação de sui.
llwi~ de dous capados: de~e~lPelIl ~s~lIn chiqueiros P:U'3
dc lunpeza e desinfecç1 d o o fIscal zelar pclo eslado
maçõcs dos vizinhos e 'c~a ~~ mes;nos, atender ás rccla.
rf'gras de higir~nc, impond~-II o~ (on,os a o!)servarcm a

Arl 11,0 O . f les as I espcchvas Illllllns
. o. s m ralol'es d 'r n ' d.,

lllultados em :i$000 e I b os ,Ir I!"OS,114 a 11b serao
Art 119 S f' - o (O 1'0 na rell1cHlencia.

. ,. o I erao a multa de 10$000
sCl'cm :'ts observações do fis 'I' ~s que se opu.
posturas, , C,I e ao cumprImento dest,

AI'I. 120 Os porcos c' b ,'1
'd.os cm plan'laç6es alh~ias,1 I11 ~s e cal'lleil'Os ~nconlra,
fora, sendo as mesmas vala'da an o na~ povoaçoes como
mesmas plantaçõe~ p~los' 'r' :<;, d,?odJrao ser m~rlos na.
leriío dircito á indeniz'I"a- p leJud Ica os, que alem disso

R 1 o "'1 ' "o (O ano causado
~ • Jl ortos os animais o I I .

lações avisará il;co;ltlnenl' ", r onor as lelTns ou plan.
para aproveittl-Ios se qlll' e no dono dos mesmos animais

,~ ') '., ser.
~ -". A fnHa dêsle aviso sujeil Içües :í muIta de 10$000. ' n os ( onos dns planta.

Al'I 121 O ' . ": . s ,lI1l1n,lJS vacum, cavalnr muar
no.e SUll10 quc forem cncontrndo "-li'. '.,
sento por o!'dem do fiscal I'e IJ' lS so os pelas lua,
selho podcnd ,l:O 1)( os ao curral do con-
praz~ de -til 1~:lI~~;sse~~l~\onos recl:lJnar a sua entrcga n

.', " ' . . lum, porem, será entre"ue seI
~Ii~:~C\ 10 pagamenlo da mulln e n despêsa rle 1$'000 por

. ,,~ ~ In. E~pil'.ado O prazo semsei ,lOs os anlnHIlS levados á hasla ap'b;~cer ('eclamanlc,
rl.'~duzirlas as dcspêsa~ ~er:1 rec ni-uI Ica e .0 produl?[;Ipal. ' , o H o ao cofre mUlu-

, , _ 'd~ 2". Excellwm-se ns cabrns de leite marcadas
,IC01 o COIII o paragráfo do aI'1. 11 6. '
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~ :1". Os ci"lcs sôltos sem licença, serão morlos
pl'lo fiscal ou por sua onlcm, prccedcndo edilais com
unI prazo de 15 dias.

Art. 122. Consideram-se no caso dos artigos antece-
l!,'nles os animais quc vagarcm, por culpa ou negligên-
'ia dos seus donos e não quando, dada a falta, os pro-
l'urpTll Sl'm demora e moslrem que tnis animais vieram
1'1' :ís prlYoaçõcs, venccn do fêchos ou aproveitando-.se
(.k arromhamcnlos rltostes, ou de pol'leil'as deixadas
,l\){'rlas, ele.

som:E BENS no EVENTO E RECURSOS

, 1'1. 12:1, Os hens do cvenlo serão apreendidos, de-
posilarlos c arremalarlos, dc acôrdo com as disposições
'pnlidas nos arligos dêslc litulo, c o seu produto reco-
lhido ao cófre municipal.

Ar!, 12-t. São considerarlos hens rio evenlo, o gado
\:Il'UTll, muar c de oulra qunlquer parle do municipio,
'111 quc sc possa vcrificar qunl seja o seu dono, no
d,','urso dc seis mêses.

:\ 1'1, 12:i. O gado que 1'1>1'apl'cendido em tais con-
(liÇc"H'S,serú enlregue ao deposilário que o presidente da
11lll'l1l!Pllcia nomeur c sua :1I'1'ematação será feita em
lriliiu, por qUl'm mais dér, indepenrlente 'de avaliação .

.\1'1, 12li. A arrcmalação dêstes bensserÍl anuncia-
tI:1 IH)r edilai~, nove dias antcs, c nêsscs editais se fixa-
r:'! o dia, h01':1 c o lugar da praça, a qualidade, os sinais
'ar:ll'terislieos, a idade aproximada, convidnndo-se as
pessoas quc sc julgal'em com direito aos mesmos para
vireTll reclamú-I IS em tempo.

.\1'1. 127, Cnneluida a anemataç.ão, o nrrematante
l'('I'I'lH'rú uma guia pal'a enlrnr cnm o prorluto imedia-
t,llllenle para o cófre municipal, lavrando-sc um auto
1111livro competenlc, assinado pelo procurador e ar.
rematanle.Art, 128, As pcssons que se julgarem com direito
, Í'Sses bens, poderão rcclumú-los antes de efetuar-se a
~I reTllalação, provando o seu dircito com três testemu-
nhas contesles, Provada a propriédarle, entregar-se-Íl
10 dono o animal ou animais, depois de pagas por êle
todas as despêsas.

. 'o processo sc lavrará um ICI'mo de juramento dessas
,'sleTllunhas .I'aragrúfo Íln ico, Depois da arrem~tação, o recla-
lI1anll' só lerú llireilo ao produto liquido, se reclamá-lo
enlro de um ano, passado o qual nada sc Ihc entregará,

\rt. 1~!J, Q gado val'lIm hravo, que se encontrar,
nsidcrado h( m do cvenlo, não tendo sido procurado

denlro de três mêses, Icrú como depositário o dono das
terras em que tiver sirlo cncontrado e, depois do edital,
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comparecerão ali o procurador e o secretário e o farão
aITematar [I h01':1 e dia marcado, lavrando-se o auto com
a declaração de ser o animal bravio ~ indomilvel.

Art. 130. Todo aquele que, findo o prazo de sei
1I.lêses, conservar em seu poder quaisquer animais con-
SIderados bens do even to, sem dar parte ao procurador
na cidade e aos fiscais respectivos nas freguezias e dis-
tl'itOS, incolTerão, na multa de 10$000 e o duplo na 1'0'
incidencia.

Panlgrilfo único. Se, porém, houvel' recusa na en-
tl'ega do animal pOI' aquele em cujo poder estiver, será
dobmda a multa.

Art. 131. Nos distrito,; de fórada cidade a arr '-
matação de bens do evenlo se fará perante os juiz'
de paz, seus escrivãl)s e respectivos fiscais, aos quai'
será en tregue o processo para remeter ao procurador
jun tamente com o produto.

Na cidade, porém, a pmça terá lugaI' perante o pre-
sidente da intendencia.

Art. 132. ~a ''.lrremataçiio, deposito e arrecadaç,io
de hens do evento nos distl'itos de fóra da cidade, se
obsen'ará o dispôslo nestas posturas em tudo quanto
fôr aplicável.

A guia de que trata o art. 127, será dil'Ígida ao
fiscal como competente para I'eceber o produto e dar-
lhe o destino recomendado no artigo antecedente.

Ar!. l;i3. Das arrematações feitas nos distritos de
fóra se dará conhecimento ú intendência pOI' oficio
feito pelo escrivão e assinado pelo juiz de paz, em que
se mencione.lTl' os sinais canlc!eristicos dos bens do
even to, o prçço por que foram anematados, o nome
dos alTellIalanles, as despêsas feitas e tudo mais que
ocorrer.

Ar!. 134. Xa cidad.e todo o processo de aITemalação
serú feito pelo secretilrio (lI' inten'dência, qu.e lerá de
cada auto dearremalaçiio ou 'de entrega aos donos,
quando os reclamarem, a quantia de 5$000 de emolu-
mentos.

Art. 135. O continuo da intendência receberá pelo
pregão os seguinles emolumentos:

~ 1". Um por cento do liquido da arremataç1lo.
g 2". Trezentos réis por cabeça de cada animal

que apregoar .
.Art. 136. No;; disLT1Hos de [Íóra da oidade, te'r1l0 os

seguintes eI1101u.mentos:
g 1". O juiz de paz pelo auto de cada 1011' anema-

tado ou da entrega dêle a quem reclamar, 5$000.
~ 2°, O escrivão, 2$000,
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_ ~ 3". O oficial de justiça que servir de porteiro, o
mesmo marcado para o continuo no aI'tigo antecedente_

g 4°. O fiscal, dez por cento do produto ela arre-
matação.

Ar!. 137. Do processo deverá constar principalmente:
I. O lermo da apreensão.
lI. O auto da arrematação.
III. A conla das despêsas.
IV. As provas em que se fundarem quaisquel' re-

l'!amaçõcs por parie dos possuidores, se as houver e se
forcm atendidas.

Paragráfo ,'mico. Se as l'cc1amações forem infunda-
das c desprezadas, apen.as se farú delas .menção no pro-
cesso.

Ar!. 138. Hnverá recurso <10 indeferimento das re-
clamações para a intendência, observadas as disposi-
ç(ics vigenles.

Ar!. 139. O recurso senl intel'pôsto por meio ide re-
querimento da parle que se sentir agrav.ada, e tomado
por tcrmo pelo sccretário ou escrivão que servir no
auto, facultando-se aos I'ecorrentcs juntar documentos e
razões em que se fundarem.

Art. 140. Tnterpôsto o recurso, o presidenle da in-
lendéncia a quem devem ser remeti(ios os papeis, dará
visla ao I;rocurador, por trôs di.as, para dizer sôbre os
mesmos e designará o dia 1'11Ique a inlendência terá de
julgar, do que tudo se darú conhecimen to ás partes.

Ar!. 141. Instruido o recUl'SO, no dia deSIgnado, a
intendência se reuninl e decidirá definitivamente, pre-
ceden do discussão.

SALUBRIDADE PUBLICA E MEllIllAS I'I\EVENTIVAS
Im MOLESTlAS

Art. 142. E' pl"Oihido acumular-se o lixo nos
quintais e nas ruas das povoaç~e~, e bem ass!m conser-
varem-se agnas estagnadas, matenas corrompIdas .?U de
facil corupção, que possam desenvolver a lI1fecçao d?
ar e prejudicar a saúde pública;. mulll,l de 10$000 e Ob~l-
gação ele fazer ou pagaI' a despesa .felta com a remoça0
(' Iimpêsa.

Ar!. 143. Dentro dm; povoações niio são permiti-
rIas cortumes e fabrica de sabão, veIas, fumo e outras
lJue prejudiquem a saúde púhlica; multa de 20$000.

Ar!. 144. E' proibido:
~ 1°. Matar peixes com veneno ou dinamite; multa

dc 10$000.
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~ 2°. Vcnder alI', I 11 dnell os a era os e coorrompidos',
multa dc 10$000.

,~ ao. Falsificar quaisqucr generos alimenticio
b~hlçl'as, como lcilc, vinhos, clc., mislurando-Ihcs 5,
lancIas "exll:anhas, clc.; multa dc 20$000,

~ 4 . \ cndcr cm"ncs dc quaisquer I'czes ou animais
cI~conlJ".allos morlos, qualqucr quc scja a causa ccrla ou
IJlesulll/da ela lIlorlc; multa 20$000,
, ~,5": ,Fingir-sc inspirado por cspiritos ou potên.

elas 111\'/S/vcis, p,'e(liz:ndo aconlecilllcnlos futuros ij
quc. possa. resulta" pcngo para algucm; multa dc 15$000
c CII1CO dJas dc prisão.

. ~ fi". ~n,culcar-sc curador de enfermidades por
IIleIO" ~~c fCII)ç~S, o,'a~:õcs ou palav)"as cabalisticas; multa
de l.1$000 e CinCO dwsde pl'isüo

~ -" TI' ." . ,s, l. cr-sc~' oaca Junl? aos muros quc dão para
.lS IU,IS e hcm aSSll1l conscrva-Ia SBm o neccssário asseio
elll qualqllel" oulra pal"le; multa dc 10$000

:\1'.1. 145. Todo o individuo quc sof~er moléstia
('onlaglO,':l, ou pclo mcnos reputada la I, ou moléstias r~-
lJugnanles como chagas, morf~'a, elc., é inhihido de se
emprega,' na vcnda dc gencros cm qualqucr parle soh
1)('11:1 'dc multa dc 20$000. ' '

A,"1. 14li. E' pJ'Oihi do a qun lqucr farmaceulico
Vl'llllcr ou clllprcgar drógas c mcdicamcntos cstraga,
dos; mult'a (lc aO$OOO, '

Ar~. IH. E' igualmenle proibido a qualquer far-
IllaCl'ullCO ou ncgócianlc veudcr subsli\ncias venenosas'
nllllla dc :lO$OOO. "" ,

A/'I. Hll. O fal'lnacculieo que (leixar dc abril' a
qU:"qucI' 1.1Ora a f:~n!lácia em quc fôr procur,ado para
aVIar rccclladc lIledlCO, sel'á multado em 20$000,

A1'1. 149 .• Compelc aos fiscais a vigilancia sAbre a
IlIalanç:l dc rezes c suinos pana o consumo

~ 1° N- . - ". ~, .. ao consenl/rao malm' gado dc qualquer
especlc pa"a o consumo, selll que seja julgado são e
g')J'd!J o mesn~o g£ldo, sob pena de multa de 10$000,

'I ')0 01)1"1" Ira . ., ,-. ., ".: ,o os c.arnlCCII'OS a l'"azerem o açol!-
~l!.C 1:lvad~~ d,Jal"lamenle, I.',mp!? e aI'cjado, com porta.~ deo' ,Idc paI ,I entrar o ar a nOIle, a carnc suspcnsa em
g:.'nchos dc f~l'ro, .. a~ pflrêdcs caiadas e alvas; as mesas,
(CPf) ou haleao dHlJ'wmcnlc lavados c as balanças arêia.
rias; multa de 10$000.

~ ao. Oh,'igUl'iio .mais.a renIOvcrcm dos açougues
10d!1 e qualqucr dctnlo anllnal, a queimarem os ossos e
tllUlS reslos em lugar afaslados das povoações a remo-
\'~I"elll do maladouro lodos os I'esiduos; não' permiti-
l'ao no lugar' da malança a pel'lmanência de sangue coa-
~ulado. cscremcnlos, elc.: multa de 10$000.

-
S 4". Fariio removcr os couros para screm sêcos

rúra das povoaçiics: mui ta (le 10$000.
S 5" .• 'ão conscntiriio o emprêgo dc machado para

o córt~ da carne, lJIas sim, serrole c faca: multa dc
lU:fOOU.

S li". l'ão pcrmitirão a vcnda de cal'l1c dc qualqucr
["pecic, dclcriorada ou com principIO dc dccolllposi~'úo:
mulla dc I tJ~OOO c obrigação üc rcstituir o elinhciro a
qUl'1Il liver compl':Hlo ca,"nc nêssc estado,

S 7". -\s militas dos paragrú!'os antcccdentcs I'cca-
em ,(lhrc os inlratôres e também sôbrc o riscai quc
dl'ixar ele cumpl'ir seu dever, aplicando-as, •

A1'1. 1;)0. Ser:,! vedada em qualqucr povoação do
IUlll1il'ipio a cntrada dc val'iolósos ou de pessôas, niio
I'l'sillcntcs nas mesmas, quc estcjam acomclidas de
quaisqul'l' moléstias epidêmicas ou conlagiósas. Veril'i-
cada a cntrada dc pcssôas ncslas condições, o fiscal
requisilarú da aUloridadc t'ompelenle as necessárias
providência:-, para que seja o cnfêrmo intimado a "c-
tirar-se para lugar convcnicntc, e se fô!' pobrtl scrá rc-
II(/lvido ú custa da illltlllllência, quc provcrá igualmcn-
te si'lhre o ,cu tratamcnlo cm lugar afaslado c dc modo
a nilf) faltar-lhe recurso algum. l'ihl scriio lais docnlcs
Iratados :i heira das ('stradas, dcvcndo os lazarêlos scr
t',la!Jelel'i'dos c.m lugar onde não haja pCl'igo dc pro-
p;lgar-se o mal; procedendo além disso as ncccss:'u'ias
dl'sinre('~'I)CS nas pcssôas que comunic:arcm com :lS
IIIl'SlllaS e hOuvcI'cm dc vir ás povoaçôcs.

S 1.0 A intcndência fornectlrú aos pobrcs os rcmé-
lios, mí~dit:(), alimcnlaçüo, cnfcrmciro c cama.

. :!". COllsidcrar-,c-ú .conlravcnlor lodo aquele
que," por qualqucr modo infringir cstas disposiçõcs ou
CllI1Cf)rl'('r para quc clas sc fruslrcm: mulla '~Ie 30$000,

~ :i". As llc,sôas quc se tratarclll no SCIO de suas
r: mílias, sel"üo obrigudas a observar os preccitos acon-
ciliados pcla ciência, isto l', o domicilio scrá diária-
mcntc dcsi n fclndo c bem assim as roupas c lodo vasi-
lhamc c o quarlo do doente constantcmcntc, dcmodo a
illutilizar"-se o gel'lIlcn lr:lIlslllissorda moléstia. Darão
Iiublicidad,e, afim (ic quc a inlendl:ncia possa fiscalizar
a rigorosa ohsel'\'fll1cia deslas poslul'us; multa dc aO$OOO
:lO dono da casa que infringir.

.-\rl. Li!. Os cadavcrcs dc individuos dc molés-
lias conlagiósas ou epidêrniC'as scrão sepultados em
lugar especiai, rÓl'a do ccmitério púhlico; multa de
20$000.

Ar!. 1;)2. A inlene\(oncia nOllll'ará U:lH vaeinador cm
,ula frrguczi:l, o qual faril cons!:1 r POI" editais a hot'u
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e o lugar em que se aplicarú, a vacina, sendo esta forne-
cida pela in tendência e de melhor qualidade.

Ar!. 153. Todo o pai de família, tutor ou educador
serú obrigado a mandnr vacinar as pessôas de sua casa
ou seus tutelados ou educandos; multa de 1$00 em reI a-
çiío a cada pessôa que deixar de ser vacinada.

Art. 154. As pessôas que se vacinarem, deveriio
comparecer oilodias depois para verificar-se se fica-
ram bem vacinadas e para extmir-se o puz vacinico da-
quelas que forem siís 'c robustas; multa de 10$000 dc
cada um que faltar.
. Ar!. 15fi. I-lavel'úem cada freguezia um livro nÍl-

merado e rU!)J'icado pelo pl'csidente da intendência,
para nêle sel'em, mantriculados os individuas vacinados
e, revacinados, com declarações da residência, idade,
estado, filiaçiío, etc.
ILUMINAÇÃO, AFORMOSEAMENTO, ASSEIO E LIMPEZA JlAS

RUAS, I'RAÇAS E CASAS nAS POVOAÇÕES
Ar!. 156. A intendência incuiní em seu orçamento

quota necessária pal'a a iluminação dos estabelecimen-
tos públicos, c, sendo possivel, das ruas e praças da
cidade.

Art. 157. A pessôa que quebl'ar lampeiío ou estra-
gá-lo, será obrigada a indenizar á intendência, o dano
causado, além da multa de 10$000 e do dobro na rein-
cidencilj, salvo o caso de casualidade provada. Na
mesma pena incorrerá a que diminuir ou apagar as
iuzes dor lampeões. Nas I"eincidencias dêste artigo,
além no dobro da multa, será aplicada mais a pena dc
dois dias de pl'isiío.

Ar!. 158. Nenhum propriétario poderá impedir a
colocaçiío de postes ou braços de larnlpeões ju o de suas
casas ou nos esteios deJas; multa de 1fi$000 e o dobro
na reincidencia; se arrancar Os lampeões, mais
dias de prisiío.

Art. 159. Todos os propriétarios e inquilinos re-
sidentes na cidade são obrigados:

~ 10. Limpar as testadas de suas moradas, caiar a
frente e mUl"OS todas as vezes quP. forem intimados pelo
fiscal; multa de 2$000 de cada vez, além de fazer-sc a
limpêsa á custa do dono"

O mesmo se observará em todas as povoações.
Testada compreendc-se metade ,da rua, e nas praças,

cinco metI"os.
~ 2.° A depositar o cisco no meio da rua para ser

reirado pelo fiscal; muIta do parágrafo antecedente ao
infrator.

Na mesma muIta incOITel'Ú o fiscal, de cada casa
cujo cisco deixar de remover.
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9 3. ° O conservai' limpos os páteos e quintais e ue-
centcmente caiadas ou pintadas as suas casas por dentro
(lar fóra, assim como os muros que derem pam as ruas;
lIulta do ~ 1.0 e o dôbro na reincidência.

~ 4.° A renovar a numeração do seu prédio quando
esta se apagar, e a denominação da rua; muIta do ~ 1.0.

Ar!. 160. Quando o proprietál'io ou inquilino fôr
JOhrc, scrão as despesas do artigo antecedente feitas ú
Custa da intendência.

Ar!. 161. E' prOIbido nas ruas e pl'3ças das povoa-
çõcs:

~ 1.0 Conservar para fónl das portas ou sôbre os
) sseios quaisquel' yolumes ,por mais tempo que o neces-
s: rio pal'3 guardá-los.

~ 2.° Fazel' estnIllleiras, dcixaI' COITel' aguas imun-
das pelos boeiros e exgotos a descoberto, lançar ou dei-
xaI' nas ruas e praças animais marias ou moribundos e
uaisquel" imundicies; multa de 10$000 ao infrator dês-
les parágl'3fos.

~ :-1.0 Os animais mortos e as imundícies scrão remo-
'idos para lugaI' conveniente, á custa dos ,donos, ou, no
caso de ignol'3r-se a quem pel'tençam, serão removidos
'lista da municipalidade.
Ar!. 162. E' prOIbido nas povoações:
S 1.0 Abrir encanamentos ,públicos ou particulares,

sem permissão do fiscal, e sem ser pam concertos.
~ 2.° Fazer excavações ou buracos que tragam prc-

uizo aos prédios, ÚS ruas e praças, salvo tendo ordem ou
. 'coça da intendência pal'3 algum concel'to ou obra,
eOllclnida a qual fique tudo no antigo estado.

~ 3.° Fazer odegráus, escadas, alpendres ou paióis,
ara fóra das casas, salvo se estas forem afastadas do
Iillhamen to da rua.

No alinhamenlo da rua ou praça só se admitem es-
adas para dentro das casas.

~ 4.° AITancar pedras das calçadas, tirar terra entre
pedras do calçamen to de modo a abalá-las.
~ 5.° Estragar as fontes, chafarizes, estabelecimentos

ublicos e pontes.
S 6.° Lavar roupas ou quaisquer objétos nos chafari-

s ou fontes dagua potávcl; sujar ,de qualquer modo a
na, abl'il" as tOl'l1eiras sem ser pam utilizar-se da a~1U
u deixú-,las abertas depois de servir-se dela; entupIr,
hstl'llir e danificar os encanamentos por maldade, des-
iar agua dos encanamentos sem permissão da pessôa
mpelente, etc.
Os infratores dos parágrafos dêste artigo ficam su-

ilos á muIta de 10$000, além de repôr tudo no antigo
ado ou pagar a despesa do concerto.



Art.. 163. A intendência mandará arborizar as pl'a
ças da cIdade e povoaçõcs e mesmo as ruas quc a i~to,
prestem .

. Ar,!. 164. Todo o individuo que, por qualquer modo
l;lyeJudlc~ll' a plantação de arvores, arrancando-as, dan"
hcand?-a~ ou e~tragando a cerca ou grade que as Pl'Otcj~
sofl'era a lllUIt~ de 10$000 e cinco dias de prisão.
. Ar!. ~65. fado aquele que conservar por mais de I

dl:l~ l!wdl'II'a~, pedl'as e quai~quel' maLeriais sem ser par:
a~1Jc~-los ~JIJ. alguma obra, e de modo que cmbaracelll
transIto puhllco e pl'Uças, pagarú 10$000 de multa,

Ar1. 1lili. E' jJroibido lan~'ar das casas sôhrc a~ I'ua
c praças quaisquer objétos, liquidas ou sólidos; Illutt
dc 10$000.

Ar!. 167, Todo aquele que obstar a entrada do fi .
cal CIJl suas casas, ClfU, cumpl'imento da~ funçõc~ de s 'lI
car~o, pagar~ l! 1Il~IIta de 10$~00 e, no caso de oposiçâ ,
o fIscal reqUIsItara da autOrIdade policial a neCCSS:l11
ordcm ou mandado para qualqucr examc tenden tc a in
frações destas posturas, devendo ser respeitado o domi.
cilio.

Ar!, l(j8, Todo aquclc quc cnxovalhar as parcde.,
por!as. e muros, c.om tintas, imundicies ou quaisque
j,I'OJctIS, qucb!':lr Vidros e telhas, etc., incorrerá na IllUlt.
de 15$000 e cinco dias de prisão, além de rcpôr tudo n
antigo estado.

Art. 169. Os proprietários são obrigados fi fazcr c
comum os fechos divisórios de scus quintais e púleo
multa dc 5$000 ao que I'eeusar.

Alinhamentos, construções, etc.
Ar!. 170. As ruas e travéssas que sc abl'irem no'

mcntc nas povoações deverão tel' a largura de 11 metro
peJo menos.

Art. 171. Os I 'édios novamente construidos c
que sc reedificarclll deverão ser alinhados' multa d
15$00.0, além da obrigação de desfazer a part~ que s \'
do ahnhamento.

Art. 172. As gl'ades e muros em frentc das ruas
travéssas ou praças estão tambem sujeitos ao alinhamcnt

Art. 173. As calçadas devem ser niveladas tanto n
planícies, como nos declíves, formando ncstas um plan
inclinado, e scrão exccutadas dcbaixo da fiscalização
prcscriçõcs do fiscal; a mcsma multa do art. 171.

Art, 174, Os termos de alinhamento ou nivelullle .
lo scrã.o lavrados pclo fiscal, na petição em que for
l'cqucrIdas pclas partcs, e dcpois serão transcritas pc]
secretario cm livros próprios; muIta de 10$000 ao •
fI'ator,
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Ar!. 175. O fiscal que deixar d" hizer assinar"

auto do alinhamento ou nivelamcnto requerido por qual-
quer, e nao comparecer ,para o mcsmo fim, SCI'á limitado
l'lII 5$000.

Art. 176, Os fiscais nada pcrcebcrão quando os ali-
nhamcntos forem de edifícios públicos, bem como o ni-
l'l'lamcn!o.

Art. 177. E' pro'ibido edificar cm tencno público,
sem permissão da intcndência e sem pagar os direitos a
que cstivcr sujeito.

Ar!. 178. Os edifícios c muros já existcntcs fóra (lo
alinhamcnto a ê.c se suburdinarão quando fore;n reedi-
fil'adus soh as penas do art 171..

Art, 179. Todo aquele que se sentir agravado em
scus direitos POl' denegação de liccnça para alinhamcn-
los, ou paI' erros dêstcs, recorrcl'á á intcndência. fun-
damcnlado o scu recurso. A intcndência rcso,Ivcrá cm
~lIa ,primeira sessão.

Ar!. 180. Nenhum prédio será cdificado ou recdifi-
cada nas povoações ser ter, pelo mcnos, quatro metros
de altura, contados dos baldl'amcs ou soalho á .pal'-
ll' inferior da linha do tclhado. Sendo sobrado além'
da allura do primeiro andar, tCI'á o segundo, pelo n;cnos
Irês metros e cincoenla centímetros do soálho á linha do
Il'lhado, Os alicérces serão dc pedra; multa dc 15$000
c obrigação dc refazer d~ acôrdo com êste artigo.

Ar!. 181. Todas as casas da cidade c povoaçõcs de-
\'['111 ser cohertas de tclhas, As construçõcs acessórias
1111' não dercm para as ruas podcrão ser cobertas de
zinl'o Oll oufro matt'riaI incombustivel; multa de 10$000
l' obrigação dc dcsfazcr c reconstruir dc acôrdo com esta
illlposição.

Ar!. 182. E' marcado o praso de um ano pUl'a subs-
lituirem-se os tclhados que não forem dc tclhas, zinco ou
HILro ma!crial incombustivel; multa de 10$000, além dn
brigação dc substituir dentro da praso quc fôr nova-
IIIl'nlc marcado, findo o qual se rcpctirá a multa.

Art, 183, As construções c rcconstruçõcs de prédios
dCI'cm guan\ar aneccssá1'Ía simctria na disll'ibuição de
orlas l' janéJo:I~' nos claros entre elas e proporção na
I:II'gura e altura das mcsmas com a do edifício; multa de
,),OOU, além da obrigação de rcparar o defcito, segundo
l"'{'SCI'cvcr o fiscal.

Art, 184, Os l)l'ol)l'ietários nas cidadcs c povoaçõcs
fito:llI) ohrigados a calçaras frentes d{)s seus prédios.
.~uardando o nivclamcnto c construindo um passeio de 1
Il'Iro e vintc ccntímetros de largur-a, nivelado tambem sc-
undo o plano ou dcclive da !'lW; multa de 10$000 nos

'lUl' n:if) fizercm uentl'\.J dc sessenta dias da dala em que
fOl'l'lI1 intimados. Considcram-sc rcincidentcs os quc
U, G, 1'.-22 1889
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não o fizercm dentl'o do scgundo prazo de 30 dias que
se marcarú depois do 1.0 de 6b dias', Si, findo o segun-
do prazo, não fizercm, a illtçIHI~ncia o fl).rá e cobrará a
despesa dos proprictários amigave.! ou execulivarnent ;
inclusivé a multa. ~

Parágrafo único. De~ta ol~rigação se excetuam:1.': Os que I provarem indigência e impossjbilidal
de fazc-Io, sendo a prova produúda COJllatcstados da'
autoridades e pessôas gradas Ou c'ohcejtuadas;

2,° Os que tivcrem SlUS \ J~l'Opriedades cm nJa~ nii
calçadas, começando a obrigaçao logo que a intendênci'
faça à c:ilçamento. '... • , .

Arl. 185. Nas ruas e praças, Os passeios já exist '(}_
tes, que li\'el'em de ser constrlli i9S de ac6rdo com as di.-
posições do al'lIgo anfecedent!;: correrá a' despesa p
conta da municipalidadc, etitrel;:ando os proprietarios
material existente e o que' faltar para a conclusão da obra
o que farão dcntrodo' prazo (IlI"ese lhes IllUlocar, so
pena de Illulta de 10$000 e ol~rigação de pagar o seu cu.-
lo á intendência.

, AI'1. 186. Ncnhum proprietado poderá rebaixar o
, levantar o telTcilO pam assentaíil~nto de alicérces, s 1-

leil'as e passeio fóra do nivelamento adotado para a ru' ;
IJIlUIt:1de 10$000 e obrigaçãp ~e con .tnJir !Je aéônlo co!n
o plano. .
I. ., Art. 187, Os que possuircm terrenos abertos, CPlll
fl'ente ou lado para alguma nJa, serão ohrigaCIos, dentro
de um ano; a tapú-los com ca~as, muros cobertos de t _
,lhas ou 'om grades, devendo nê~te último caso ajardiná?
los, arhorizá;los ou IH'antá-los de' qualquer fól'lna ; JIlulta
oe'10 '000 e obrigaçãà :..dapagai- a desl)esa do fecho qu
por sua 'conta, fizer a in'tendência.

Art. 188 .. E' prOIbido nas nJas e praças das I)Ovoa.
ções: '

~ 1,° Edificar casas de meia a~ua, dando para a ru'
ou que destà se aviste por qualquer, lado, ou fazer pux .
dos éom os mesmos defeitos; 'multa de 10$000 além de re-
constl'llir confórme o p'1ano gel~al. "

I ~ 2.0 Colocar, no pavimcn to térreo da
janélas ou rotulas que abram parq fóra, em
ou pràça; liIuila de 10$000.
de üiha 'ohl~h'feÍta córiíra o plao,ç>, alinhamento e niv
rio passeio dous metros e vinte centimetros, sob a mc •
lIJa pena. '

São permitidas veneztana$ em altura que não inrA
modem os'túJI)selJliles, .

AI"!. 189. Sempre que fôr or~enado o desfazimçn
de un~a oüra feitá contra 'o 1),lailO,alinhamento e niv'
lamento,' o prÇ)prietúl"io serú nótifiçado' para principi'
,a ~xé~ução C\en~1'Ode 2.t hor~s, contadas, da illtimaçã
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marcando-se-lho um prazo ruzoavol para a conciusàó,
soh pena da intendência mandaI' fazer ú custa ,de.le J11'(~-

rietúrio, que nenhum direito tel-á de reclamar lI1denl-
tlçiioe nem de opôr-sc ao pagamento.

Esta obrigação não se entende com os inquilino,s. que
entrctanto, podel'ão fazê-Ia, descontando dos [llugucls as
despesas feitas. mediante conta corrente documentada.

Ar!. 190. Sempre que se detel'iol'ar .algum prédio,
seus proprietúrios ou inquilinos serão ol!l'Jgt:dos. a repa-
á-lo sob a pena de multa de 15$000. Sc nao for repa-
:ado' no prazo marcado,' a intendência mandará faze-lo
0(' contn do proprietúI'io. ., . .

Art. 191. Todo aquele que destnJlr ou preJlI(!Jcar
uma obra ,pública qualquer, será multado em. 2º$OOO,

Ar!. 192. Os I)I"oprietúl'ios que, pela POSIÇ:I~do sea
prédio não tiverem por onde dar escOlIl1~cnto as aguas
plUViais, podel'ãodá-lo por teneno alheIO, fazendo a
.b"1I com toda a solidez, conscn'aIHlo-a senl)lrc. cn~ !JQlI1
estado, e de modo a não incomodar e nem ,preJudicar o
proprietário visinho, •

Não poderão, pOI'ém, utilizar-se desses esgotos para
outros fin;; sob pen1\ de multa de 1O'~OOO,

Ar!. 193. As prescrições e obrigações ,desll1!i postu-
Jas, em relação aos proprietários, co.mp!,eendem os re,
presentantes das c.orporaç?~s. ou asso~~açoe~ de qualquer
gl'nero qll~ possuJl"el1l edlf1clos ou ~lIrenos: , .

A;t. 194. E' prOIbido afixar e(!Jtals, anuncI?s e car-
tazes nos muros e paredes dos edifícios partlcularcs;
multa de 10$000. ,

Art. 195. Os buêirol> e esgôtos de aguas sel'vIdas ~e-
r?in II necessál'io declive e serão cobertos de modo ~,naó
rl'Jlrczarem e nem exalarem mau che.lro: multa de .J>';()O(~
c ohl'igação de faz~r a o!lra. p~delta ou de responde!
pela despesa que a II1tendencJa fIzer.

Obras Públicas

Ar!. 196. A municipalidade é obrigada pelos rep,l-
TOS dos estabelecimentos púbJ!cos, calçada~, escoamen-
to de aguas em tcrrenos p~lbhcos. chafanzes,. ~nct.lIla.
mentos públicos dagua y?ta.vel e todos' os concertos de
ohras consideradas mUniCIpaiS, . Cf'.

PaI'a as construções de obras se obse~vnl'a o se",U1J?te,
~ 1.0 Discutida e aprovada a neceSSIdade, ~1J'gencI~ e

utilidade ,de uma obra, sol>.parecer. d.a Tespec,lJ\'a C()IlII~-
são que dam orçnmento cIrcunstanciado, seI <1 ela POS~,1
~1lI'hasta pública ,pura se~' arrematada r~or, quem m~ls
vantagens. oferecer, de acordo com os 'edItaIS que ser.lO
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afixados com prazo de dez dias na séde da freguesia
que pertenccr o serviço, publicados pelo porteiro da in
tendência e pela imprcnsa.

Os editais darão a conhecer a natureza da construçã
.suas condiçõcs, matcriais, planos detalhados do scrviço,
o prazo em quc devem começar e concluir-se.

S 2." Os quc pretcndcrcm arrematar a obra, dirigir
suas propostas cm carta fcchada, indicando o nOlllC d
scu fiadol', quc dcve ser pessôa idônea e considerada,

S 3." As ,propostas para qualqucr obra que a intcn
dência tcnha .dc contratar cm concurrência, indicarfl
PI'CÇO fixo dcclanldo por cxtenso e em )Igarismo 11'
duro, sendo rcgeitadas as que sc aprcscntarem com aba-
timentu ou porcentagem sôbrc outras, Serão cntrcgu
ao secretal'io, que delas dará recibo e as apresentará fe-
chadas á intcndência, c só scrão abertas no dia, hora
lugar anllnciados; multa dc :-10$000 ao secrctal'io sc ahri
alguma ou conscntir quc alguem ahra, além da responsQi
bilidade Jegal.

S 4,° Findo os .dez dias, a intendência proccdcrá á
abertura dc todas as propostas, em sessão, no dia anun-
ciado c continuo irá apregoando-as á proporção (IUe fo'
rem abertas.

~ ;').0 Abertas as propostas, a intendência mandará
lavrar o contrato com quem melhores vantagens tiver
oferecido, de acôrdo com o edital, e será êleasinado )leia
intendência e o arrematante e pelo fiador, Quando a par-
te não prefcl'ir afiançar-se com .dcpósito, No contrato
se estabeleccrá a multa compctente,

S 6,° Feita a oura, a intendência mandará examinar
pcla comissão distI'ital, que ,poderá chamar Ulll profissio
na,l para auxiliá-Ia, tendo scmpre presente o contrato, .
dará parccer por escl'ito e circunstanciado.

S 7." Sc fôr contrário o pareccr da comissão, por
não sc achar a obra nas condições do contrato, não re.
ceberá o empreitciro a imporHlncia scm que a ponha em
condições de ser aceita.

Art, 197, Nenhum proprietal'io, arrendatario ou ad-
ministrador poderá impcdir que 'em suas terras sejam ti-
radas madeiras ou pedl'lls para construção dc ouras pú-
blicas, pagando-sc-Ihe O valôr segundo a comum e geral
estimação; multa de 20$000 ao que obstar.

Art, I!JS. Quando as ,propostas ofcrecidas não forem
aceitas pela intendência, por suas condições gravosas, ou
não apaI'ecel' alTematante algum, podcrá a intendência
abrir nova concurrcncia ou man(lar fazer por adminis-
tração, tambem em concurrência, incumbindo a execu-
ção a qucm ofereceI' mclhores vantagens.

Art. 1!J9. Os proprietários nas cidades e povoaçõc ,
são ohrigados a dar escoamento ás aguas nascidas ou
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'\'idas em seus quintais, de modo fi não prejudicarem
ruas, praças e 'estradas, e nem as obras e benfeitorias
seus vizinhos; multa de 10$000 e o dôhro na rein-

'illência.
Art, 200. A intendência poderá conceder penas da-

a Ilerivadas dos chafarizes atualmente existentes e não
ujeilos a contl'atos particulares.

li L" Os concessionários de tais penas (lagua pagll-
O dc cada uma 10$000 anualmente, não sendo a agua
rvida. Sendo a agua derivada depois de COITer nos
hafarizes, pagarão 5$000.

~ 2.° Na falt? do pontual pagalllento, o concessioná-
lO pagará mais a multa de 5$000, e si, decorrido um ano,
ão fôr feito êsse pagamento, perdel'á o direto a con-
'são e mandar-se-á cortar a derivação dagua,
Art, 201. O que pretender a concessão de penas da-

a. requererá ao presidente da intendência, indicando
'asa para onde deve ser dirigida a agua e o ponto don-
(leve ser derivada. Informado o requerimento peJo
'ai, será submetido a despacho perantc a intendência,
primeira sessão.
Arl. 202, Toda a desJlesa de encanamento e conser-

çao de agua COlTel'á por conla dos conce!>"Ssinários,
Arl. 203. E' absolutamente proibido ao conccssio-

'io distribuir por dous ou mais pI'édios a agua conce-
a a UIII só; multa de 30$000 e o dôbro na reincidência
Arl, 204. Os concessionários já servidos anlel"ior-

nte a esta resolução ficam a ela igualmente sujeitos,
Art. 205. Os concessionários ele penas dagua ficam
i"ados a (lar escoamento conveniente á mesma, de
do a não estaganrclIl e nem extrnvasarelll ou causa-
m danos aos vizinhos confinantes ou n quaisqucI' pré-
s ou obras; multa (Ie 30$000,
\1'1. 206, O fiscal, em cada freguesia ou distrilo, ze-

'sôhre o asseio e conservação dos encanamentos,
farizes, torneiras e registros dagl.la. .
Ar!. 207. O indivíduo Que se opuzel'ás funções do fls
no desempenho de suas obrigações, sofrerá a Illulta

~O$OOO de cada vez, além das penas a que por lei es-
r sujeito.
Arl, 208. O fiscal que faltar ao seu dever pagará a

uta de 10$000.
Al'I. 209. Nenhum proprietário de terrenos poderá
edir, POI' qualquer modo, nem mudar ou estragar ell-

na1llentos e rêgos que atravessarem suas propriedades,
uzindo agua aos chafarizes públicos, sob multa de
00 e cinco dias de prisão e o dôbro na reincidência,
ão, porém, direito á indenização de quaisquer danos
rejuizos causados por qualquer dessas obras, na rór-
o art. 197,
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AI"L 210. Revogam-se llS disposições em cOI'l!'r:rr
Palácio do Govêmo do Estado de Minas-Gerais,

de setembro de 1890.
CHRlSl'IM JACQUES BIAS FOII' Jo:S

DECRETO N. 192 - IlE 20 OE SETE:\lnnO DE 1890.

Elc"a a distrito dc paz o polieial dc Santo-Antonio 'da Cal
do IUuniclpio do Pc,unha e comarca lie S, )Uguel de Gn 1

o doutor ,Governador do Estado de Minas-G ,
usando da atribuição conferida no ~ L., ar!. 2, do
ereto n. 7, de 20 de uovembro de 1889, e, tendo em i
a proposta da repartição de estatistica, datada d
tem, sob n, 146, decreta:

Art. L. Fica elevado a distrito de paz o policial
Santo-Antonio da Co.luna, do município do Peçanl
comarca de S, l\liguel de Guanh.ães,

Parúgrafo único, As divisas do novo distrito '
as seguintes:

Começando do ribeirão da Matinad:a, continu'
'por suas cabeceiras, até a fazenda do cidadão Ant I

FelTeira 1 'eves; dai acompanharão o ribeirão de S.
dro, por suas cabeceiras até o campo do eabelinho;
guirão depois o campo do ribeirão do Jacob, de sua
beceiras até a barr"a, e deste seguiJ"ão as cabeceira:;,
ribeirões ,da ColtUla, do Piau e do Jacob até a barra
mesmos.

Ar!. 2 .• Revogam-se as disposições em contrári

Palácio, do Govêl"no do Es~ado de Minas-Gerais\
Ouro-Preto, 2Q de setembro de 1890"

CHl\lSl'IM JACQUES ElAS FonTES

DECRETO N.

AJte,'u. o d.ecl't'to J1.•, 74, ide 17 de ma,o. último, '[UC regul" e,
das lotcrias conc-edidas ao ddadão Eugenio Fontllinha,

O doutor Governador" do Estado de :\tinas.(fl
atendendo ao que lhe requereu o conLratantedas lo
de Juiz de Fóra, Eugenio ,FonLainha, e á vista das i
mações ))rcstad'as a respeito, detcrmi'na as seguini
tel uçõ'es no' ato de 17, de maio último:

Na cláusula 2.' em vez de':' afim de que êstc b.
possa I"CSPOIH.ler.pelo efetivo p'ugamento dos premi
teados, na' forma doar\. 4." do precitado l"eguIa
('de. 22 de>março do' corrente ano), parágrafo úni
tra C, diga-&e: logo que o contratante' Eugen'io
oha fara a cauyão de vintç CQntQs de réis ('20 :(JOO

- 343 -

em títulos da dívida pública, fica imediatamente êste Es-
tado responsável pelos pagamentos dos pren'Iios e pela
restituição do J))"eço dos bilhetcs venidos, quando sc não
le,'m" a efeito a extração,

Substitua-se o último periodo da mesma clúusula 2,-
pelo seguinte:

Este depósito só 'poderá ser levantado depois de
corridas todas as loterias, ou de acôrdo com a cláusula
7", do referido ato, e reforçado a medida que for scndo
desfalcado ou reformado o plano da loteria.

Para os devidos efeitos façam-se aS necessúrias co-
m'unicações, registrando-se o pres'ente ato no respectivo
liVl'O de contratos.

Palúcio do Govêmo, em Ouro-Perto, 22 de setembr6
de í890.

CWIISI'IM JACQOÉS BIAS FORTES

DECRETO N, 193 A - DE 22 DE SETEMIIHODE 1890
Elcvll a 1 :100$000 os \'pncimentos lios porteiros du Esco'!n dc Far-

mucia c uo .LicC-u )Iinciro

O doutor Governador do Estado de ;\Iinas-Gerais,
Mt'nden'{lo ao que Ih<; r\cql eredm os p'orteiros dfl esco-
la de Fannúcia e do Licêu :\liJ\eiro, li ú vist:\ das informa~
Ç()CS Jlrcstadas )lclas reparliçiies compctcntes, rcsolve
elevar ai UIll conto c ccn mil' réi's (l :100$000) os venci-
mentos dos mesmos.

Palácio, em Oum-Prcto, 22 de seLcmbro de 1890.
CIIl\lSl'IM JACQUES BIAS FOllTES

DECRÜ1:6 N. 19,1 - !lI' 22 DE SETEMIIHOÓE 1890

Transfere cdm li luenominÍl,ão dc Its)llrilo-Santo do Pontal, a
frcgllsia do ES)lirilo-Sanlo da :\llltllca, do municlpio da Cam-
panha, .pui'a Espirito--SlInlo du V'a"ginha.

O dotltor Govcrnid<il! do •sLado de l\linas~Gerais,
u,'rin<io da dLhbu'ição COI fe~"ida no' ~ 1.', ar\. 2.", do de-
rreto n, 7, de 20 üe no\'elhhro de l8'8!1, é Lendo Clll Xista
a ProlJbst'a da repai'tiçiio de cst'atistita, uaLada de hoje,
sob n, 252, decl"eta:

Ar!. L. Fica' h"ánsferiUn, m a dcnomina ão de
Espirito-Santo do Pontal, a freguesia do Es) il-ito-Sant
da MuLuca, do município da Campanha, pal'U o do Es-
pirito-Sânto' da Vm;giíiha,
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Arl, 2.° Hcvogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Govêmo do Est[ldo de J\linas.Gcrais, el11
Oum-Prelo, 22 dc setemhro de 1890,

CHIIISPIM JACQUES BIAS FOIITES

DECHETO N. 1!)5 - DE 22 DE SETEMIIHO DE 1S!1O

Eleva ú e,lIel(ol"ia dt' distrito de paz o pollcial denominado S. S,
!lasiiiio do Carangóla, pertencente ao lIlunic/pio e cOlllarea ,
~1,ul1hllas.sú .

o doutor Governador do Estado dc Minas-Gerais,
usando da atribUição confcl'ida uo ~ 1.0, arl, 2,", do .dl'-
crcto n. 7, de 20 de novemhro de 1889, e teudo em vista
a pr'OI)()stll da I'{~pal'tição de estatistica, decreta:

Ar!. 1.0 Fic[l elevado á categol'ia de distl'ito dt' P:IZ
comoptos de sua povoa~'ão e da do Bom-Jcsus, o alual
policial de S, Sebastião do Cal'Hngola, 'pel'tenccnle ao
município e comnrcn do Mnnhuassu'

Parúgrafo único, As divisas sel'ão as mesmas do po-
liciaI.

Art, 2." Be\'ogams-e as disposiçõcs CIII contrúrio.

Palúcio do Govêl"no do Estado de Minas-Gcrais,
Ouro-Preto, 22 de sctemhro de 1890,

CIIRISI'IM JACQUES BIAS FOIITES

OECHETO N, 195 A - DE 24 SETEMBIIO DE 1890

Eh'VH a 1 :100$OOU auuais os \'PIIl'illlClIlos tio porteiro dct Dil"l'lotia
Geral dc Obras 'Públicas e a 972$000 os do continuo da mesmo
repartição,

O doutor Govem[ldol' do Estado de l\!inas-Gerai~.
atendendo ao que lhe requereram o porteIro. e COl,ltl-
nuo da Diretoria Geral de Qbras PublIcas, .I?se Justl~O
dos Santos e .José Luiz Teixeira, e ií vista da mfol'lnaçao
do diretol' da mesmo repartição, resolve elevar a Ulll
con to e cem mil réis (1 :100$000) os vencimentos ,do .':e-
fel'ido porteiro, e a setecentos e ,noventa e dous Iml reiS,
(792$000 anuais os daquele contm.llo,

Palácio do Govêrno, em Ouro-Preto, 24 de setm-
bro de 1890.

CHRISI'IM JACQUES BIAS FORTES.
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J)ECHETO N. 195 B - DE 27 DE SETElIlBIIO DE 1890
.\pt'O\'H as aJt('ru\'()cs feitas lÍs Jloslul'lls 1l11lnidpuis de Pi1nnguf

o doutor Govel'llador do Estado de Minas-Gerais,
IlI'l' pl'Oposta do conselho de intendência municipal
1(, I'ilangui, dc 17 do corrente, e usando da atribuição
uc Ihc ('(lllfeI"C o decreto n, 218, de 25 de [eveI"eiro, do
rrente ano, I'csolve aprovar o seguinte substitutivo:
Ar!. 1." E' pl'O'ibido ter cãcs sôlto nas ruas sem a

11'1)('lcnte licença, pcla qual sc pagará o imposto nnual
, :1$000 em J'clação II cn da um,

~ I." Esla liccnça só serú concedido para os cãse de
ça de raça, exeto os de fila, trazendo aqueles urna
leira com as iniciais o dono e umn marca ou número
nforllle determina a intendência
;\1'1. ~." Ficam I'evogadas ns disposições cm contra-

I'al:h'io, ('111 Ouro-Preto, 27 dc sctembro de 1890,

CHIIISPIM JACQUES DIAS FORTES,

- IIE 29 IIE SETEl\IlIlIO DE 1890
n.r",." fio IJ1l1nidpio de S. DOJllilll(OSdo p,~ota -/>OINI o de Sanla-

B.whUI'H H f"('gucs;u de' S . .\liglwl do piJ'ut'it'uha

() doutor Governador (\0 Estado de Minas-Gerais,
l11d" da all'ibu'içâo conferida pelo ar!. 2,," ~ 1.° do
'1'1'1" n. 7, de 20 de novcmbro de 1889, deceta:

.\1'1, 1. ° FÍl'a ll'ansfcl'ida do municipio de S, Do-
l1g'os do Prata, criado por decreto de 1.° de março
imo, a fregucsia de S, Miguel de Piracicaba, que
sará a per'lencer novamcnte ao municipio de Santa-
rbara.
.\1'1. 2." Hevogam-se ns disposições em contrnrio,
Jlalú!'io do (;ovêmo, cm QUI'o-Preto, 29 de setembro

18!lO.

CmlISPIM JACQUES DIAS FORTES,

IlECH ETO N. 1!J7 - nE :iO IIE SETEMBRo DE 1890

sfrJ'(' MS fazendas denoluinudus Bueno, VurJ(em Souza c GuuJ-
r, ,lo fregu<,sia da Bar.ra-I,onga, para •• da Saúdet ambos do

munletplo de Mariana

o doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
do da faculdade concedida pelo art. 2. ° ~,o do
:eto n, 7, de 20 de novcmbro de 1889, e tendo em vis-
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DOMINGOS JOSE' D RoaUA.

O dI'. vie.eoG~)\.:.erllador ?O Estado de :\liIms-Gerais,
~sando da atnhUlçao confenda no purá>grafo' 1 .• , a1'l1.
2,0, do (~ecretu \l. 7" de 20 de novembro de' 1889, e tl!n~
do em VIsta a proposta da' rcpal'tição de estatisti a, da~
bada de ontem, sôbre n. 1059, .deereta:

Art .1.. As dfvisas da freguesia do Amparo da Ser.
ra,.pertencente ao municipio d'e Ponte li 'ova, serão ali se-
gUlntes:

Começando pela sarra das Amol'as irá alé a faz'Cnda
de Santa.Cruz e desta. á f,azend~t dos :\Iontes;, dosta, pus-
~alldo pehl seJ1l'3 ~l"e'Pedro Ribeiro, irá, ao Balsamo, e dai
a fazenda de :'Ilana Clara;, seguirá,. depois, 'pelo riboirão
de, S.' Y:'rancisco, ao lugar denominado - Tend'a - se.
glllr,:t, f'111almentc, pela. fazenda dcd. Norberta, J)or Sete.
Lagoas e pelas Flôres á Serra das Amoras.

Art. 2'.• ' R'evoga1l1~se as disposições em contrario.

Palado do Govô'rno" em. Om:o-pi;eto T de outubro de
1890. '

DECRE1'O N. 200 - DE 7 Im OUT 1mo Dl! 1890

DOMINGOSJosE' DA ROCHA.
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Traça as divisas da frcl(lIesia do Amparo da Scrra, IIIun!cipio
de Ponte-Nova

Parágrafo único. As divisas do novo distrito serão
as seguintes:

Começando da bar.ra do corrego do Limoeiro acima
ao sair num valo de ;\lariano Joaquim de Carvalho se:
glliráp la divisa das terras Aldeanas l;:om a fazend; 'de
S, nta_:'Ilaria, a sair no Varjão; daqui s guirú PindaHuha
e por ,esta ab~ixo, irá até E"tiva (corrego); por êste aci.
ma a,te a Lagoa, na casa qucfoi do finado Felizardo Na-
zareth da Silva; dni deve cortar a cah ceira do cor!' "O
da Barra atá o rio Bagagem, seguindo m rumo a sair ~a
estrada ([u: vai da cidade ela Bagage.m ao pouto denomi-
nado -;- :\lao de Pau - e finalmente pelo Paranaiba abai.
lIO, ate eucon trar o dito corrego do Limoeiro.

A'rt. 2. o Revogam-se as disposições em con~rnrio.

Palado do Go,"êrno do Esta'do de :\Iinas.Gerais, Ouro-
Preto, 6 de outubro de 1890.

DEcm<:TO N.' 199 - llE.6 DE OUTUIlHODE 18\10

O doutor vice-Governador do Estado de :'Ilinas G n
usando da ati'ibuição' confeI'ida I)clo' púrúgrafó 1.
!irt. 2 .• , dO' decreto JÍ'. 7., de 20 de novembro de 1
e tendo em vista a ,proposta da lrepartição de eslar
datada! de 4 do corrente, sob n, 158, decreta:

Art. 1.. Fica creadb um distrito de paz no
:dcnominádo' _ lHo das Pedras - pertencente ao t
,da Bagagem.

Crêa um distrito de pu:: no IlIgllr denomina'do - Rio dns I"'d a
pertencente ao termo da i13ngagem

'Apró"a: o auita'mento ás posturas municipais da eapilaI

O doulor vice.Governadbr dO Estado de :'Ilinas-C 'l\
tendo em vista a proposta do conselho de iútendéo
municipal da capital, de 3 do cOI'rente mês, e uS:l11do
atribuição que Jh.e ç conferida pelo decreto n .. :!18,
•.oJue levereiro de 1889, resolve aprovar a segUInte ]J

tura: 1 . I' .Art, 1.. Considera-se contraventor toe o o IlH 1Vil
que,' nesta capital ou róra dela, atravessar, COl1lpra
vender por atacado genel'os da terra reputados de
meira necessidade,' embora sob l1ualquel' prele.xlo,
o de consignação e' outros, sem qlle se cumpram a.
posições cOlHiehls n6 arl'. 1 .• , dn resoluç,ão n. 7\17,d
de junho de 1856.Art,. 2... Será de 6 horas o teml)o durfUlle o q
de' em' os ,generospermanecer no mercado á disll( .
do' públi'co, . . ~Art. 3'.. Revogam-se aS dlSpOslçoes em

Palacio (rO Govêrno do Estado de .:\Ii"nas.Gerai'
Ouro-l reto, 6 de outubro tle 1890.

DOMINGOSJOSE' DA ROCHA.

ta a proposta da Repartição de estatística, datada
ontem, decreta: .Art. 1. o IFicam transferidas as fazendas denol1llD •
das, Bu c1'l'o, Vargctl'1 Souza e Gualter, da freguesia
Éatra-Long'a, município de Mariana para a fregu
da SàÍll'le do referi eo múnicípio,

2'.• Revog:'\l11-se as disposições em contrário.
Palúcio (1'0Govêrno do Est~l'dode :\linas-Oerais,

Ouro-Preto, 3'0 de setembro de 1890.
CUIIlSPlM JACQUESfilAS FORTHS.

DEORETO N. 198 - DE 6 nE OUTUBRODE 18\)0
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TI11ULO I

tnunicip~l da ci~ade do Araxá, e usando da atribuição
qu.e lhe e confenda pelo llccreto n. 218, de 25 de feve.
relr~ d,o c!?rrent~ an~, resolve aprovar o incluso orçamen-
to d,1 1 ecelta e flxaçao ~a. despesa daquela municipalida
de ,p.ara o futUro exerClCIO de 1891, que com êstc sed
publIcado. '

Palacio do Govêrno do Estado de Minas Gcmis. em
Ouro Preto, lIde outubro de 1890.

DOMINGOS JOSE' DA ROCHA.

Or('a1l1el./to c/a _re~eita e fi:l:açcio c/a despesa c/o COl/Sel/lo

de /lltewJellc/(J lII/Ulicipat c/a cic/ac/e c/o ti ra.ní fiara
() aliO c/e 18!11

Da receita

. A.rt. 1 .• , A re,ceita municipal do Araxá é orçada na
qual~t13 d~ (j :00.0$000, proveniente da arrecadaç:io dos
eg~JJltes ~rupostos, de conformidade com a I'csoluçào n .
.432, de 30 dc agosto de 1887, a saber:,

~ 1.• Imposto de licenças para negocio
e outras, confonne o art. 110., da
dita resolução . . . . . . . . .

li 2." Imposto sôbre engenhos, córte
de gudos e outros de que trata o
art. 113, i'dem, idem . . . . . .'

3.0 Imposto sôhrc terrenos não edi-
ficados, ar!. 28, idem, idem.

S 4. o Imposto sôhl'e aneis dagua, ar!.
44, idem . . . . , . , . . .

~ 5. O' Im,posto sât)J'e ciícs, nrL. 5!l,
idem, idem

(j. o -Renda de hens do cvento, a'rl:
37, idem, idem . . . , .

7 .• l\lultas SÔbl'e infrações dc poso
luras . . . . . . . .

8. o Multas de jurados .
!l.• Divida ativa cohravel

DECHETO N. 20.2 - DE !I DE OUTUIIHODE 18!lD

DECRETO N. 203 - DE 11 DE OUTUBRODE 1890.

'J)c\('rmina fienJ' pertencendo á comarca do Rio Santo-Antonio o
termo de Santana dos !Ferros

Transfere a fazenda denominada - Facllo - dl1 freguesia da Ca.
choeira, mnniciplo de Varginha, para a de Três-Corações ,I"
Rio-Verde, munielplo Ido m~smo nome

O dr. vice-Governador do Estado dc Minas-Gerais,
usaD do da atrilmiçào confcrida no paràgrafo 1 .•, art. 2.•,
<lo rlecreto n. 7, de 20. de novembro de 1889, e tendo cm
"ista a proposta da repaI'liçào de estalislica datada dc
ontem, sob n. 385, decTeta;

Art. 1.. Fica transferida a fazenda denominad[l
Facão, pel'tenccnte ao cidadão .José Alves Teixeira, da
frc,guesia da Cachoeira, lIIunicipio da Varginha, para
Três-Corações do Rio.Verdc, do municipio do mesmo
nome.

Ar!. 2.. Revogam.se as <lisposiçi'ies em clHltrrlrio.
Palaeio do Govêrno, cm' Ouro Preto, ,9 <le outubro

de 1890..

DECHETO N. 20.1 - DE 9 DE OUTUBHODE 1890.

DOMINGOS JOSE' IlA ROCHA.
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O dr. vicc-Govcrnador do Estado dc Minas-Gcrais,
usando da atribuiçiio confel'Ída no paràgl'afo 1. o, art. 2,.,
do dcercto n. 7, de 20. dc novcmbm rle 1889, tendo cm
vista a :proposta da rcprll'tiçiio de estatistica, datada de
ontem, sob n. 160., e atendendo a quc a comrlrca fIe Pi.
racicaba, ú qUrll, sendo anéxo o termo de S. Domingos
do Prata, ficou composta de três termos: o de T!abirrl,
o de Santana dos Ferros e o de S. Domingos do Prata,
Ilão podcndo assim o rcspectivo juiz de .direito desempe.
nharse de tortos os devercs a seu cargo, pOI' isso que tcm
de presidir a doze sessões de juri anualmente, decreta:

Art. 1.• Fica pertenccndo à comarca do Rio Santo-
Antonio o termo de Santana dos Ferros.

Ar!. 2.. Revogam-se as di sposições em con traria.
Pala cio, ou Ouro .Preto, 6 de setembro de 1890..

-DOMINGOS JOSE' DA ROCHA.

Aprova o orçamento da receita e despesa do munlcipio de Ara,,,
para o exerci cio de 1891

O dr. vice-Governador do Estado de Minas-Gerais,
tendo em vista a proposta do conselho de intendência
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DECRETO N. 204 - nE 11 nE aUTUBRa nE 1890,
Aprova as alternç.ics Í1s posturas mllllieipa!s de C,!mbul

O dI'. Gavernadar da Estada de ~linas-Gerais, sôbre
ropasta da canselha de intendência munici:IHI1 de Cam-
uí, usanda da atribuiçãa que lhe é conferida pelo de-
r,'lo n. 218, de 2:) de fevereiro do corrente ana, resalve
lr.ovar as !leguinles alterações ás respectivas pasluras:
Ar!. 1. ° Cantinúa em vigôr para o municipio de

umbuÍ a resolução n. 3.210, de 23 de setembra de
~84, com as seguintes madificações:

~ 1. ° Onde se lê "camara municipal'" leiq-se:
. tendência municipal.S 2. o Onde se lê '!eidade de JaguaI'Í'!, leia-se:
la (Ie CambuÍ.

S 3.° Na parágrafo 3.°, da art. 2.°, ~ãp elimina-
~ as palavras '~:posligos, rotulas e empaní\üas",

S 4. o O ar!. 4. o é substitui do .pelo seguin \e:
A intend~ncia nomeará para a vila, freguesias e

. elas da munic\'p\a, alinhadores a quem campeie fa-
r os alinhamentos das edificações, segundo a plano ado-
o )Jara a respectiva 'povoaçãa, rua ou Jlraçat devenda
respectivas fiscais \lssistir a tais alinhamentos ~ ins-
ccionú-Ios, assinanda com a alinhador os aulos que
verão ser escritas Ipela secrelario na vila ~ pelps ~scri-
es de paz 110s distritos,
Estes autas serãa transcritos ,pelo secl'ctllllia da in-
llência na livra praprio, que deverá SCl' abeI'to, nu-
e;rado, rubricada e encerrado pela presidente da inten-
nciu .
Os alinhadares lerãa 2$000 de cada edificia, parte do

'ficia ou mura que alinharem.
S 5. ° Na art. 5.", sãa eliminadas as palavras "sem

ença da fiscal".S 6." No art. 18 a palavra "prisão", é substituida pela
vra "detenção" .
S 7.° 1'a final da mesma ar!. 18 são acrescentadas as
uintes 1lUlavras: "cessarú a detenção laga que o em-
'a!{uda recupere seu estado narmal".
. 8. o ! 'a art. 20 sãa SUpril\lidas as ,palavras "matá-las
l'.asião das afenças".
~ 9.° Na art. 2:l é acrescentada a seguinte paragl'afo:

Palacia 4'0 Gayêrna pa EstilUa de ~lip.ils-Gerai~, Ouro-
Preto, 11 de autubra de 1890. '

DaMINGOS JO!lE! DA ROCHA.

Gratificação
200$000'
100$000
20$000

Ordenada
(j00$000
200$000
80$000

TABELA A

Empregados
Secl'etaria . .
F is.caI . . . .
Parteiro . . . .
Pracuradar, 15°\°

TITULO 111
Disposições gerais

b el tada
A-rt. 3. ° E' .considerada ca rav

va da intendênclU. d da intendência, além
Art 4 .° Os emprega aSI I' A terãa direita a. t lia ta)e a..

venoimentas ca:lstan e~m as resoluções em vigor.
lumentas de acorda c dispasições em contrat

A.r~. 5. ° Revagam-se as

t, ,
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TITULO 11

Da despesa
d mesnlü muniei\'la-

I despesa a. . .
A.rt. 2. o E~ fixaI. ~~a . 00 'distribui da pelas segul'll-

li!lade na quantia de (i .000$0 ,
tes serviças, a saber:

" das da inten-
s: loCam aS empre",a. A
':l • dôncia canfarme II .tabela . "1'm'

, '1 . a"ãa a"ua e" -~ ') o Com a I unlln.• , '"~ . da cadeia .
'peza .' !l" nte livraS, etc.

~ 3. o Cam o e;,pe le , leitaral . '
s: 4 o Cam a aJ.1stamenta ~ el
':l • ra de livras, pap ,
~ 5.0 Cam a caJU? ' hres dus escalas

etC. a alunas .pa . ,
da I~Hlnicipia '.' . .d' :u~i'

s: fi ° Cam a expedlel1t~ a.l
~ 7'.° Cam festejas ~U1C:JOnals. . '. .
~ C rê"a publica . . . '.~ 8. o am a "'. - I farmi"uelras
~ 9. ° Com a ext~~~~~I~~tas II"'presas
~ lI).. Cam me ' .....,'

pabres . . . . .. d 'arnais .
~ 11. Cam assin~tura e ~ .'. '. : '
~ 12 Cam estafetas. :: .
~ 13' Cam custas judlclarJ?S, "
~ 14' Cam custas da relaçaa1. '150io
'. 15 'Parcentagem aa pracura( ar,~ 16. Cam abras públicas . . . . . .



São proibidas den 11'0 das povoações as fabricas
polvorH; as de fogos al'Lificiais, os cortumes de couro.
colméas, sob a pena de multa de 20$000, além da obri<1[
ção de remover tais estabelecimentos; nas reincidénca.
mais a pena de prisão por 1\ dias,

g 10 .." No art. 29, em lugar da data de 28de agosto I
1829, lêa-se: - 29 de agosto de 1828, ,

g 11." No ar!. 30, em lugar de "poderão impcdir' di
ga-se: - não ,poderão impedir. Acrescente-se no fi nal I
mesmo artigo o seguinte iparagrafo:

"Fica salvo o direito de indmnizaçflO do valor da
madeiras e pedl'as extraídas, e bem assim o de rel'!am
ção e emlJargos das obras quc ofen denn a propril'd:HI ,"

g 12." No ar!. 42 é eliminado o numero 2,
g 13." No final do ar!. 55 é elevado á 15 dias () )JI':l7>

de 8 dias nele estipulado e o mesmo quanto ao ar!. f,(L
g 14.0 O art. 127, é substituido pelo seguinte:
As rezes para o consumo serão abatidas nos lugar

designados pela intendencia.
Os ossos, residuos e despojos das rezes serão lança IQ

fóra das povoações, em lugares designados pela intclld '11
OÍa ou fiscais. O infrator será tnulta'do em 10$000 e pag,
rá as despesas que fizerem para a limpeza.

~ 15, No titulo 6, o, acrescente-se o seguinte
133-A:

E' expressamente proibido negociar em fogos de 3
tificio e ter dêles depósito' nas povoaçlies, sob pend
mult[ule 20$000.

~ 16. No ar!. 134, su:primam-se as palavras: "s I

licença", e acrescente-se: "pena de :Hl$OOO ao (.loll~) lI,
casa e 20$000 aos mais contraventores e nas rellH'ld~1
cias, mais a de 5 dias de prisão".

li 17. E' suprimido o ar!. 135.
li 18. O ar!. 57 é substiluido pelo segu in te:
A municipalidade proverá sôbre o abastecimcl1

de agua potavel par"a as povoações, quando o
suas ,rendas ..

li 19. O ar!. 158 fica assim redigido:
A intendêneia promoverá a construção do CIl ':111

Illento dagua potavel e poderú conceder penas aos p
ticuhlI'es mediante a contribuiç.f1O anual de que traia
talJida A - anéxa á referida resolução,

li 20, Ao ar!. 130 são acrescentadas as scguinll's I
lavras: "Os que crearem porcos juntos ás aguas dc
venHa pública ou particular serão multados em 20$000

~ 21. A la bela A - anéxa ú referida rcsoluç:io, SI'
olJscl'\'ada com as modificaçiies seguinles:

353
i. o Nos direilos e liccnças anuais: ,
a) Para masca leal' fazendas sêcas, obms de prata Oli

e ou 1'0, fabricadas fól'a dêste Estado, não sendo nego-
iante estabclecido, 100$000; sendo eslahelcci do, 30$000;

b) para mascalem" em qualquer outro genero, não
cndo negocianle estabelecillo no lIlunici]lio, 50$000; sen-
eslabelecido, 25$000;
c) ]Iam abril' ou conlinuar a leI" casa de negocio 011

lolica, dcntro das povoações ou da vila, 25$OUO; fóra
.IS povoaçõcs ou vila, 40$000;

d) fica sem vigôr a parte referenlc a cl"cadorcs (le
'do em fazendas. '

2," Nos impostos ocasionais:
a) licença para consll'uir ou rcconslmÍl" cdificios

s arruamen los lia vila e das povoações, 3$000'
iJ) licença para tirar csmolas cm qualquer ilOvoa~'ão

I I{'rlllo, 2$000; sendo em todo o municipio 10$000'
I') licença panl espetaculo de qualquer "c:1Cro 'POI:

ia ou noite, 5$000; '" ,
d) licença para perCOITe,' o municipio exibindo 1I1a-

a 'os e outros animais ensinados ou domesticados, mal".
olas, realejos, elc,. 2$000;
I') de cada cargueiro de aguardenle lIe fóra do IllU-

I'ipio e que nêle se VendeI" para o consumo, 2$000,
:1." ACI'escente-se o seguinte:
a) para fabricar aguardente no municipio sendo o
enho (le cilindro, se pagarú anualmenle 25$000, e não

'ndo, 12$000;
b) o vendedor de aguardenle fabricalla no nlllllici.

'o é obrigado a apl"esentm' e o negocianle ou compl"a-
I )' a cxigir o lalão ou licença do .procurador da inten.
'nda, sob multa de 10$000, de :parte a parte;
e) de licença pal'a ler caITO puchado por cabritos
carneiros, se pagará anualmente 2$500 em I"elação a
la um.
Siio proibidos carneiros e cabritos soltos nas ruas,

, pena de multa ao dono dos mesmos de 2$000 de cada
ellconlrado de dia, e de 4$000, .de noite;
d) licença para vender quilandas sem ser negocian-
cslalJ(Jlecido, 5$000 anuais;
e) licença para ler cão com açamo, coleira e carim-
ria intendência, 2$000 anualmenle de cada um.
Os individuos que liverem cães sollos sem a rcspc-

\'11 licença, pagarão 10$000, em relação a cada UlII, e o
bro lia reincidência.
~ 22, A tahela B - anéxa ú referida resolução, serÍl
erl'ada substituindo-seJlhc a palavm ".Jaguari" 'pela
"Calllhui". '
, (l, P. -28 1889
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~ 23. São suprimidos os
177 .

Art. 2." Rcvogam-sc as disposições cm con trari

Palado do Govêrno do Estado de ~linas Gcrais,
dc oulubro de 1890.

DOMÍNGOS JOSE' DA BOCHA.

DECRETO N. 205 - DE 15 DE OUTUBHO DE 18!10

o\(ll"O\'lI os urtigos de posturus confeccionados pelo conselho tln
tendência do 1l1unicipio de Rio .•Prclo sôbre pesos e llleditlu.

O doutor vicc~Governador do Eslado de ~linas (icr(l'
sôbre a proposta do consclho dc intcndência l11unicip
do Bio-Prelo, c usando da atribuição quc lhc conférc
decrelo n. 218, dc 25 dc fcverciro de 1890, rcsolvc apr
vaI' os seguinles artigos de posturas sôbre afcrição
pesos c medidas:

AI.t. 1." Proceder se-á anualmenle em lodo o m
nicipio á aferição dospcsos, medidas, balanças e insl
mentos, pelos padrõcs da inlendéncia.

Art. 2." A intendência nomeará aferidor ou cne,
regarú ao seu :procurador dêste trabalho, percehcn
qucr um qucr outro, 10 "I" sôbre o total da arrecad~ç
do imposlo de aferição.

ArL. 3." Para a execução dos lrabalhos da afcri
observar-sc-ú o seguinte:

~ 1." A aferição será feita no cdifício da inlcnd
cia, e nos dislritos em lugar escolhido pelo aferidor, p
cedendo anuncios por edilais.

~ 2." As guias serão escl"ituradas e assinadas lJ
secretario c pelo aferidor.

~ 3." Os' fiscais farrto trimcstralmenle cOlTciç
para verificarem si os pcsos, balanças, medidas Oll in
lruIllcntos cslão afcI"idos ou se sofreram ulleraçiics, I n
c;undo () - visto - nas guius.

~ 4." Nos distrilos c povoados cobrur-sc-Íl
20 "I" sôbrc o imposto de uferição.

Art. 4." O imposto de aferição será cobrado Il
tubéla unéxa. "

ArL. 5." Estão sujcitos a êslcs impostos os co
danles. farmaceulicos, mascatcs, lavrudores, que Ih'cr
casa de negocio e os fahl'icantcs de aguardentc.

Ari. O." Os quc reousarem se a dat. os pesos, 111

das e halanças para serem aferidos ou alterarem I:lis .
I.rUlllentos depois de feita a aferição ou usal"cm d05 n
mos sem satisfazercm as con(lições legais, incorr
nas penas do art. 7. ", das instrllçõcs quc oaixaram
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o decr~to - n. 5: 089, de 18 dc sctembro de 1872 [Jara
cxecuçao da lei n. 1.157, de 20 de junho dc 1862 quP
!Icvcm scr observadas como IHlI"tc in tc"'ran tc destas' I)OS.
IlIras. b

Arl. 7." Hevogam-sc us disposiçõcs cm contmrio.

Tabéla para a cobrança do imposto de aferição

Pcsos alé 20 quiJogramas . . 6$000
Ditos até 50 quilogramas . . 7$001)
,Balanças até 50 quilogl"amus . $500
Ditas até 10 quilogramas . . 1$000
Ditas até 20 quilogramas. . . 1$500
Ditas até 50 quilogramas . . . 2$000
Ditas de precisão com os pesos 4$000

Medida linear:
~Ictro . . . . . . . . . . . . . . . 1$500

~rcdidas dc capacidade:
L'itro, scus mulHplos c suu-muHiplos 2$000

Instl'Umenlos:
Alcoomelro . . . . . . . . . . . . 1$500

Palacio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais, cm
Ouro.Prclo, 15 dc outubro de 1890.

DOMINGOS JOSE' DA ROCHA.

DECHETO N. 206 _. DE 15 DE OU1'UlIHO DE 1890

',ulIsfcre do municipio de Pouso.Alegre para o dc OUI'O Fino "
fazcllll" dcnominuda - Segrcdo

o di'. vic.e-~o~êrnador .do Eslado dc ~linas-licrais,
11. :Indo da all'lhulçao confcl'I'da no ~ 1." arl. 2." do dccl"e-
o n. 7, de 20 dc n.o\'cmbro dc 1889, c lcndo cm visla li
1I'()Pos~a ~Ia rcparllção dc estalislica, datada dc hontem,
oh n .• !!Ih, decrcta:

.\1'1. L" Fica transferida a fazenda dcnominada -Se-
I'l'do ~ I,lc:tcnccnle ao cidadão .José Olimpio dc Souza,
Itl IIlllnlClplO de Pouso-Alegrc para o de Ouro-Fino.

.\1'1. 2." Hcvogam sc as disposi~,õcs cm conlrario.

Pal:kio do Govêrno, em Ouro-Prclo, 15 de outubro
1X!IO.

DOMIN(WS .JOSE' lIA BOCHA.
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DECRETO N. 207 -DE 16 DE OUTUBRO DE 1890

Aprova o regulamento confeclona'do pelo conselho de lntenden-
cln do municipio do Rio-Preto, para o cerniterlo daquela CI

dadc

O dI'. vice- Govêl'l1ador do 'Estado de l\Iinas-Gerais,
tendo em vista a l)roposta de conselho de intendencia
municipal do Hio-l'reto, de 11 de Julho proximo passa-
do, e usando da atl'ibuição que lhe confere o decreto n,
218, de 2fi de fe\'ereiro do corrente ano, resolve apro
vaI', pal'll o ('c:niterio daquela cidade, ° regulamento
junto, que com este será publicado.

Palácio do Govêrno do Estado de l\linas-Gerais,
<,H1ro-l'reto, l(j (Ie outubro de 1890.

DOMINGOS .Iosg' DA ROCHA.

HE(;ULA~IENTO PAHA O CEt\I1TERIO PU'BLlCO
CIDADE DO mO-PRETO

TITULO I

DO CgMI'I'gItIO

Ar!. 1.0 A área do cemitcrio será dividida em duas
parles eguais, separa(las pela alame'da central, sendo
uma destinada ás sepulturas gerais de qualquer classe e
l)utra para as irmandades ou outras corporações reli-
giosas ou ci\'is, que desejarem leI" oemiterio seu, confor-
me o::; contratos que previamente celebrarem com a in-
tendência mun ici paI.

Art. 2," No cemiterio ,rcservar-se-á para os que h-
lacerelll de 1Il0leslias transmissiveis, epidemicas ou n;IO,
llln espaço isolado do recinto geral das sepulturas e cuja
cxlensão e posição scrú marcada pelas auloridades s[lni-
ta rias.

Ar!. a." Na parle destinada ás sepulturas gerais de
qualquer classe não ha\'erá luçar sepcrado para os cor-
pos dos suicidas, lI,em pOl' motivo de crenças religiosas.

Ar!. 4," Haverá no eemiterio lugar apropri:lllo par[
(iCposito de cade\'eres que tenham de conservar-se ins '-
pllHos de um dia para OU!I'O.

Al'I. ;),0 Cada uma das di\'isi}cs de cemitcrio ser:
~uhdi\'idida em' lantas sepulturas demarcadas e nÚlllera
(las, quanlas em cada uma coubel'.

Ar!. 6.° O espaço de circunscrição entre as sepultu-
ras não pode ser in ferior a lHi cemiterios e a profundi-
til' das covas será pelo menos dc 1,m, 70.
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Ar!. 7." Nenhuma sepultura sel"lÍ renovada antes de n'
RII()S, contados do enterramento, se fôr de adulto, de :3
,,1I0S, se de impubere.

IParâgrafo único, As sepulturas serão abertas suces-
il'amenle pela ordem de sua númeração, tendo-se em
a!l'lIção os prazos de concessão e excetuadas as que ser-
I irem til' jazigos p,e,rpetuos.

TITULO II

Do pessoal e SUllS aLriblli'çõcs

Art. 8.° Ficam creados os lugares de administrador
I' de zelador do cemiterio, exercendo o zelador as fun-
ÇÜI'S rle coveiro.

Ar!, \1.° O administrador vencerá anualmente o 01'-
rI('nado de 180$000 e terá a seu cargo:

~ 1 _° Zelar pela bôa conservação, asseio e decência
do cemitério, exercendo fiscalização ativa, afim de serem
mantidas a ordem, o decoro e o respeito necessarios, re-
quisitando, quando fôr preciso, a intervenção da autori-
dade competente.

~ 2, o Fazer, em livro especial, os asscntalllcnto<; 'Je
óbitos, mencionando o número da sepultura, dia, mês e
alio do falecimento, nome, idade, estado do falecido c a
'ausa da morte si houver sido declarada no atestado lué,
Jico, No caso de se dar o falecimento sem assist{~ncia
médica, deverá declarar em virtude de que r!o':ume:lto
deu sepultura_

~ :1, ° Arrecadar a renda do cemitério, d,l!ldo á pes-
sóa encarregada do enterramento um recibo exlmido du
tino de talões, onde se fará menção do nlllllerü da se-
pultura, do prazo durante o qual é concedida .1 da l'SIl(ll'-

tula paga, "
~ 4 _° OrganiZai' e apresentar trimestralmente ao con-

"lho de intendência relato rio circunstanciado, r"nlendo
;1 rslatislica da mortalidalle, balancMe dos três úllimos
meses c in'dicação de nwdidas e melhoramenlos que cn-
Icnder neccssarios,

li ;), ° Logo que se verifique um óbito por qualquer
JlJolestia, das de que Irala o al'I. 2.°, deverá comunicar o
f Ito á auloridade sanitária, c, na falta desta, <lu módico
mais próximo; solicitando as medidas e providêudns ne-
"('ssarias,

Arl, 10, O zelador vencerá anualmente o orden~!I10
de a60$000, e lerá os seguintes deveres:

li 1. ° Manter o cemitério e capela morluál'ia em es-
lado de rigoroso asseio e de higiene, IJroceder á extinção
e formigueiros, e zelar as plantas.
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~ ::!." Ahl'ir as covas e ,proceder á inullHlção
cada veres, sem que possa exigir ,por isso gratificação do
particulares e prestar seu concurso quando fôr neCl'ssa-
ria qualquer exumaç:lO.

~ 3. o Não proceder a enterramento algum scm que
seja apresentado o talão do 'pagamento do imposto IIIU
nicipal, salvo o caso de indigência provada,

~ 4." Cumprir as determinações do conselho de ill-

tendência.
Art, 11. O administrador e o zelador serão conser

vados súmente enquanto hem servirem,

TI'l'ULO I I I

Da escI'Ítllmção

Art. 12. Terá o administmdor um livro para o lan-
çalllento de óbitos na fórllla do ar\. !l.", parágrafo :!,.,
um livro de talões para os fins constantes do parágrafo
3. ", do mesmo artigo, e mais um liv,ro escriturado COI1\

clareza, onde estejam lançadas as quantias recebidas, dia,
ml:s c ano do enterramento e número da sepultura a qu'
con'espon de.

Parágrafo único. Todos êstes livros serão ahertos,
nUlllenlllos, rubricados e encerrados pelo presidente da
intend~ncia, c, logo que estejam findos serão recolhidos
ao arquivo da intendência. '

TITULO IV
Das esportuias mortllal'ias

Ar\. 13, Nenhum cadaver será entel'l'ado sem que
tenha sido préviamente paga a esportula devida, salvo si
fôr de pessôa indigente, o qu~ se,rá atestado pelo paro-
co ou qualquer autoridade civil.

Parágrafo único. As cCiI",JOl'açõesou irmandades quu
houverem celebrado contrato com a intendência tcrão
sepultura gratuita para seus membros, uma vez p~ovad I

esta qualidade.
Ar\. 14. As esportulas serão cobradas pela seguinte

tabela:
I. Sepulturas rasas, para adultos, por cinco anos

6$000. '
Il, Idem, idem, para menores de oito anos, por trés

anos, 3$000.
III. Idem, para adultos, reservada e perpétua ,

80$000. '
IV. Idem, para menores de oito anos, perpétua,

40$000.
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, V. Idem, ,para adultos, por dez anos, 20$000.
VI. Idem, para adultos, por 20 anos, 30$000.
VII. Idem, para menores de 'oito anos, por dez anos,

10$000.
VIII. Idem, idem, idem, por vinte anos, 20$000.

TI'l1ULO V

Disposições gerais

ATt. 15. Nenhum corpo será dado á sepultura antes
de 24 horas, contadas do falecimento, salvo O caso de de-
composição verificada, ou quando a causa da morte hou,
ver sido molestia contagiosa.

Ar\. 16. No caso de indicio de morte violenta, e
por ordem das autorirlades policiais, póde o entelTamen-
lo ser demorado por mais de 24 horas, si essa demora
não fôr prejudicial' ú saude publica.

Ar\. 17. Mediante o pagamento de uma só ve'!. d".
esportula de 180$000, é permitida a construção de jazi.
gos perpétuos para familias, Ipodendo aí serem inuma-
llos os ascendentes, descendentes, conjuges c irmãos da
Iessôa que houver construido o jazigo, iIH\cpendente-
menle de pagamento de qualquer imposto.

Ar\. 18. Quando houver suspeita de morte, deve-
rão os empregados do cemitério comunicar o falo â au
toridade policial e proceder á inumação, com permis-
,ão desta.

Ar\. 19. Si, para subtração do pagamento do im-
1)Osto,fôr lançado algum cadaver dentro 011 nas imedia-
ções do cemitério, o admi nistrador ou zelador dará ime-
diatamente parte á autoridade competente, retendo o au-
101' ou autores do fato, que incorrerão na pena de 30$000
de multa e oito dias de prisão, lavrando-se o competente
auto de infração de posturas,

Ar\. 20. O cemitério será franqueado aos enterra-
mentos das 7 horas da manhã âs 6 da tarde 110 inverno
e das 6 da manhã ás 7 da tarde, no verão.

Art. 21. Haverá no cemitério um lugar separado,
onde se sepuHarão, á proporção que se forem desenter-
rando, as ossadas extraidas das covas comuns,

Ar\. 22. As lousas, grades e outros sinais duradou-
ros que forem extraidos das sepulturas, ficarão á dispo-
sição das pessôas a quem pertencerem, durall te o prazo
de um ano, e serão êsses objétos recebidos no estado em
que se acharem, sem responsabilidade da administração.

Art. 23. Será observada a mais am1Jla IibCTdade
quanto á celebração de cerimonias religiosas, seja qual
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fÔI' a religião ou seita, ullla vez que [ais pníticas
portem violação das disposições do presen te
mento,

AI'!, 24, A inobservancia de qualquer disposição
dêste regulamcn to, por partc do administrador ou zela.
dor, os faI'á incorrcl' nas penas de 10$ a 20$ de muita,
suspensão ou demissão, conforme a gravidade da fait:-t.

Art, 25, Quando julgar necessario, poderá o cnnsc-
lho de intendência proibir o deposito dc cadavcrcs na
igrcjas, scndo ;punido o infrator com a Jl1UlIaa de 30$000,

Arl. 2li, Revogam-se as disposiçõcs em contrnrio.

I'aládo .do Govêl'l1o do Estado dc Minas-Gcrais,
OUI'o-nreto, lli de outubro dc 1890,

DOMINGOS .fOSE' DA ROCHA,

DECHETO N, 208 - DE 1li DE oUTunHo DE 1890

Adia para época que 0pol.tunamenle será designada o recellS/'a.
mento a que tin.ha de ,se proceder a 31 do corrente, Ilêste Estado

o dOUlOI" vice.Govcl'l1ador do Estado de ;'IIinas-Gcrais,
tcndo cm vista a representação da dirctoria geral de
eslatistica da Capil:l'l-4Federal, c a informação da :1,. ':0.
missão de estatistica desle Estado. decrcta:

Ar!. 1" ° O recenseamento a quc se tinha dc prOCé
dcr nêstc Est:rdo, a 31 do conentc mês, fica adiado 'IHlra
a época que oportunamentc scrá dcsigna'da,

A'r!. 2, ° Rcvogam-sc as disposições cm con trario.

Palacio do Govêl'l1o do Estado dc Minas-Gcrais,
OUl'O.PI'CtO, 1li dc outubro dc 1890.

'DOMINGOS U'OSE' DA ROCHA,

DEOHETO N. 209 - DE 17 DE OUTUllHODE 1890

Apro\'a o aditamento ao orçamento municipal de S. ,Gonçalo do
Sapucai, do corrente exercicio

O doutor vice-Govcl'l1ador do Estado de ;'IIinas.Gerais,
tcndo em vista a proposta do ~onselho de intendência d)
municipio de S, Gonçalo do Sapucaí, c usando da atri-
buição que lhe confcre o decreto n. 218, de 25 de fevc-
r<liro do cOI'rente ano, rcsolve aprovar o seguintc adita-
mcnto ao seu orçamcn to do corrente cxercicio:

Artigo único. A intcndencia municipal de S, GOl)
çalo do Sapucaí é aulorizada a solvcr, dcntro do concn-
te exercicio, e com as sobras quc se verificarem em di.
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rcrsas vcrbas de despesas de seu orçamcnlo vigente, a
sua divida, na importancia de 1 :709$910, conformc se
ri- da labéla anéxa,

Pa'lacio do Govêrno, em Ouro .Preto, 17 ele outubro
de 1890.

'DOMINGOS JOSE' DA HOCHA.

DEGHETO N. 210 - DE 17 DE OUTUlIHODE 1890

Transfere a fazeuda denominada - Vargem-Grnn',le - do distrito
<Ir Toellntins, municipio de Uhá, paru o <le S. Srhustiüo do Pio
l"aÍlha, do mllnieipio do Pombu

O doutor vice-Govemador do Estado dc l\Iinas-Gerais,
usando da faculdade conferida no parágrafo 1,°, art. 2.°,
110 llccrcto n. 7, dc 20 <le novcmbro <lc 188!1, c tcndo em
l'ista a infOl"lIIação da rcpartição de cstatistica, datada
de ontem, solJ n. 40li, decrcta:

Ar!. 1," Fica transferida a fazenda denomina:l:1 --
\'argcm-Grande - pCI.tcncentc ao cidadão Mariano .)c-
~lIino dc Paula, do dislrito de Tocantins, municipio de
Uhú, pant o de S. Sebastião do Piraúba, município do
Pomha,

Arl, 2. ° Hcvogalll.se as disposições cm contrario.

Palacio do Govêmo do Eslado de Minas-Gerais, Ouro
.'I'eto, 17 dc outuhl'o de 1890.

DOMINGOS .JOSE' UA HOCHA..

DECHETO N. 211 - UE 18 UE OUTUBIIOIlE lR!lO
1'1'0\'lI lIS lIlterações feitlls pelo conselho de intcndência do mUIli<

eipio do Pomhll ás respecti\'as posturas

O dou!)r Govemador elo Estado de ;'lIinas.Gcra!:;,
lIsando da atribuição que Ihc conferc o dccreto n. :!181

de :1fJ dc fevereiro do COITentc ano, e sôbrc prO'post~l do
l"onselho de intendência do Illunicipio do Pomba, resol.
\e apl'ovar as seguintcs allcl"ações nas rcspectivas pos-
It ras:

Ar!. 1.0 São feitas as seguintes altelações no ar!.
98, da rcsolução n ,3.552, de 5 de outubro de 1887:

~ 1." São suprimidos os parágrafos 7." c 57, do ci-
ta lo a rI. 1!18,

~ 2." São snbstituidos os paràgrafos 1,°, 2. 0, 3,., 4.°,
.", G.", 2G e 49, do cilado ar!. 198, pelo Illodo seguintc:

li 1.° Pelo scgui nte: Dc cada casa de negocio dc
ual(lUer genero, não incluindo aguardcntc, estabelecida
11 (jUC se cstabelcccr na cidade, nas sédes das fregucsias
11 nas povoaçõcs e capelas do municipio, 10$000.
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o parágrafo 2. o pelo scguinte: De cada casa de nc-
gocio dc qualquer gcncro, não incluindo-sc a"uanlcntc
cstabelccida ou que se estabelceer nas estrada; e trave~
s!as, á dist1!ncia de dois quilometros da cidadc, fl'eguc-
SJa, povoaçao ou capclas do municipio, 30$000,

. O pal'ágrafo ;i," pelo scguinte: Dc cada casa de nc.
g?CJO cm quc sc vcndcr agu.arclcnlc, na cidade, frcguc
SJaS e po\'oados ou capclas, 20$000.

O pal'ágrafo .j." pclo seguintc: Dc cada casa em
qu~ se .vcnder aguaI'.dente, nas cstnlllas c travcssias, a
dOIS cluI1omctros de distanCia da cidade, frcguesias c JlO.
\'oados ou capclas, 30$000. .

O parágrafo 5." pelo scguinle: De cada casa de ne-
gocio cm quc 3e vcndcrcm drogas mcclicinais dcnlro ou
róra (la cidadc ou das povoações, 10$000.

O parágrafo 6." pclo scguintc: De cada mascatc de
fazcl~das cstabclccillo no município c cm rclação a cada
pcssoa cmprl.gada na mascatcação 50$0(10' sen do dc
róra cio municipio, 200$000. ' ,

O parágmfo 26 pcl,) scguintc: Dc cada faI'maccllli.
co fOl'lnado, zstabclccido ou que estabclcccr, 10$000; Sl'n
do fal'lnaceuticlJ liccnciado pcla junla dc higicne, 15$000.

O parúgrafo .jH pelo scguintc: Dc cada caixa, c;llxi-
nha ou qualquCl' volume portatil, qualqucr que seja a de.
nom.llação, c ~luC contivcr figuras de gcsso, armarinhos
c miudczas para ncgocio, 100$000.

g 3. o E' acrcsccntado o scguintc parágrafo: Fic.am
sujcitos ús mcsmas taxas dos parúgrafos anteccdcntcs os
individuos quc comcI'ciarcm no municipio cm gcncros
tributados e comuns ás casas de ncgocio, cmbora as suas
casas não sc considcrem propriamcnte tais,

Art. 2." Revogam se as disposiçõcs cm conkano.
Palacio do Govêmo do Esta'do dc l\Hnas-Gerais,

Ouro-Prcto, 18 dc outubro dc 1890.
ClIRISPIM JACQUES DIAS FonTES,

DECRETO N, 212 - DE 20 DE OUTunno DE 1890
Apro,'a o códll(o dc poslnrns mnnlcip"is dll Pedra-Branca

O doutor Llovemador do Estado de l\linas-Gcrais,
sôbre proposta do conselho dc inlendência municipal de
Pedra-Uranca, e usando da atribuição que lhe confére o
decreto n, 218, de 25 de fevereiro de 1890, ,resolvc apro
vaI' o seguinte código de posturas para o mesmo muni.
cipio.
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1TPULO I

Disposições preliminares

Art. 1." Contravcnção ou infl'ação é loelo o alo pra-
ticado cientc ou concicntcmcntc contra as disposições
\Icsla,s posturas ou dc c'ditais que a clas se prcndam,

,\rt, 2.0 Ha rcinciclência quando o conlraventor já
tivcr sido COltdcnado nêste Jl1unieipio POI' idêntica con-
11'aven~~ão ou sofrido multa POI' igual motivo e tOI'nar-se
novamente incurso.

Parágrafo único. A I'eincidência é punida com o
ôhro da pcna c quando csta fôr de simples multa im-

J l)sla pclos fiscais por pequcnas infrações, haverá rccUl'-
.(1 para a intendência.

.\rt. 3." As licenças dc que Iratam estas posturas
"'l'IH ser J'cqueridas ao prcsidentc da illlel1illência pclos
nll'rcssndos ou por seus pl'ocuradorcs e ncnhuma ser:í
cneedidn sem que o cOlltl'ihuinlc quc a requcrer mostrc
111'('1'pago todos os direitos devidos á HO]1ublica c ao
;slaclo. Esles requel'imcntos devcm ser acompnnhados
c lima informação do fiscal do res.pectivo distrito.

Art, .j." Os quc se scntil'cm agravados pcla conces
,o ou dcncgação de qualquer liccnça poderão rccorrer
ara a intendência, cx'pondo, cm seu rcquerimento, as
r zôcs em que se fundam.

Parágrafo único, O recurso interposto não ter:í cfei-
I suspcnsivo,

Ar!. 5,0 Para começo da ohrigação imposta por es.
las posturas ou por qualquer outra lei ou contrato, de
,zcr ou dcsfazer, sc assinará ao contraventor um prazo
azoavel, assim como para a terminação e quando, depois
c findo o prazo, não sc achar satisfeita a obrigação,
mandará a intendência fazer ou desfazer á custa do eon-
avcntor, contra o qual se procederá' executivamente,
o caso de relutancia.

Ar!. 6, o O proccsso de infração de posturas será o
laheleci>do pelo decreto n. 458, de 7 de junho dc 1890

~ mais disposições em vigôr,
Ar!. 7." Os fisca,is nos seus rcspectivos distritos

31'50 os nlos de con travenção c quali ficação dc que trata
urel'clo n. 4:)8, de 7 de junho de 1890, Jazendo chegar
as peças ao presidcnte da in1endência, c intimando
ntraventor e tcstc,munhas para comparecerem, dcn.
do prazo estabelecIdo no mesmo decreto, para se ve-

em processar,
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Art. 8. o Os fiscais de cada disll'Ílo farão tl'imestral
menle um relatol'io de todas as contravenções havidas 11
territorio de sua jurisdição, de todas as multas imposta"
executadas e por executar e bem assim de to'das as ohra
feitas, (lo estado de sua conserv,ação e das que forem 11
cessarias,

O fiscal da vila ,receberá todos êsse~ relatorios
fará dêles um resumo, propon'do á intendência as me li
das que julgar necc.ssarias sôl.>re ~ais assuntos ..

Arl, 9. o Compete aos fISCaIS velar pela heI ohse
vancia destas posturas. Qualquer cidadão, porém, tem
o direito e o dever de denunciar as contravenções c ai
requerer contra os contravenlol'~s, o C/.ue .fôr de direito,

Arl. 10. O presidente da mtendencIa e mesmo
fiscais, nos seus distritos, podem requisitar das aulo~
dades compctentes as d,iJigência~ lega~s. de que ne~essl
larem pam o CUll1'pl'Ímento da lei, efetlvHlade das (llspo
sições destas postums e aplicação das penas em quc fo
rem julga'dos incursos os contraventor.es.. .

Art. 11. Os fiscais que, por negligênCIa, deIxar 'li
de cUl11'prir o que lhes determinam estas P?sturas, in '?
rerão na pena dc multa de 20$000 e do dobro nas ren
dil{mcias.

AI't,. 12, Os fiseais farão a arrecadação das IIIuJla,
que impuserem, recolhendo mensalmente. ao_ cofre o s
pI'o'duto, sob pena de perdel'cm as comlssoes, se ex'
derem dêsse prazo.. . ,

Haverá sem~)'I-e o direito de recurso pam a wtel1lr1l'J1
cia por parte dos interessados e, nêsse caso, o l~a:'
mento se efetuará em vista do despa:cllO condenal~}I'Io.

Arl. 13. Quando a infração de posturas se der n
inlel'Íor das casas não poderá ser vedada nélas a l'n a
,da dos fis'cais com prévio aviso aos donos, respeitanll
Soca inviolabilidade do domioilio.

Art. 14. Quando os contraventol'es não tinI' I

hens com que possam pagar as multas impostas, sl'l~ã
obr,igados a mosl1-arem-'Se empregados dentro de OI
rlias e assinarem um pJ'oazo para pagamento, dando Jl
fiador a pessôa a cujo serviço esbiver ou qualquer nul
i,donea que ,assuma a responsabilidade do pagamento.

Parú"rafo únÍ'Co, Para efetividade dêste artigo
,intendên~ia pO'del'Ú reelamar das autori'dades ,compele.
les os meios que forem e,ncontrados na J.cglslaçao I
gente. . '

Arl. 15. As penas estabeleCidas nestas poStUlo
embom satisfeitas, não isenbam os 'infratores do Jl!l
menlo ue qualquer imposto a que estejam sujeitos
da indenização de qualquer dano causado.

Arl. 16. ffodadespesa ueverá ser autoriza.da, por
cliberação 'da intendência, e o presidente 'não poder:'
OI' ,si só autorizar (Iespesa ,alguma superior a 50$000, e
leSll10 :nêste ,]imite só em caso urgente, que 'não possa
!Bs]lerar a :reunião 'da intendência, 'a !cuja apl'ovação ~te-
l'en'l ser ,submeti'da.

AI't. 17. Os 'pagamentos Ide impostos anuais deve-
rão ser ,pagos ú bôca Ido !cofl'e, até o fim do pdmoiro trio
nestl'e. 'Findo êsse 'pnazo, se Tan', li cobranç,a com mai.s
multa 'de 10 "I" e contra os 'que se rccusa,rem ou deixa-
CII1'de 'PagaI' até o fim do tel'ceiro Irimestrc se 'procc-
{,I'ti executivamente, ele\'aIHlose a llIulta, em hl'l raso,
15010, I

Parágrafo ún ico, Pal'a a cohrança ú hôca do cofr~
I'Ocedel'ú 'edital em ,Iodos os disl11ilos, convidando os
\l'nlribuintes a fazerem o 'pagamento. Findo o primeiro
rjll1eslre, Se ex:pedirão novos editai,s, 'contendo os 1J0mes
os remissos ao pagamento, os quais 'podel'ão ainda, du.
nte o .primeiro mês, :pagar ú bôca 'do cofre sem a mul-
justifÍ'Cando-se da ralln,
,Findo o segun'do Irimestre, se eXlpedirú outro edi.

, prevenindo aos que inda não hou\'erem pago de que
ntra êles se 'proceder:' exel'utivalllentc, com a agrnva.
ao ria multa e d'as t:uslas.

Nêste oaso terão ainda UIII mb da ,datn em que ro-
m afixados os editais.
Art. 1&. As ,licenças 'paPa as casas de negocio devc-

ao ser requeri,das, 'para as ,da séde da vi'la, até :H !de ja.
jm e para 'as de fÓl'a até 28 de fevereiro 'de 'calda ano.

Os 'que I'equererem 'depois 'dêsle prazo, tendo jú o
gocio aberto, :pagarão mais a mulla, ,de acôn!o '('OIJ)' o
Ligo anlecedente.
Arl. 19. Os que tiverem dc abril' ,nova casa de IH'-

io, depois ,de paSS1[l(!n o mês 'de fevereil'O, 'pagal'flO o
poslo na razão dos mêses inleiros a decorrerem o rim
al10, não se compulando fração ,cie mês.

I'ar:.gmfo único. Os 'que, em 'qualquel' época do
no, ahrirem ,negocio sem prévio 'pagamento da lÍoeença,
am sujeitos ás .disposições dos artigos antecedentes.
Arl. 20. 'Das decisliesda intendência haver:' I'ecm'-
na fórma do 'decrelo ,n. 218, de 25 de 'fevereiro rlt'
90.
Ar!. 21. O ano financeiro munidpaJ se conlar:'! se

• IIt' janeiro a :n de dezembro.
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TI'PULO I I

Do embelezamellto das povoações

CAPl'l)ULO I

Art. 22. Fica creado o cargo de alLnhador ou a .
mudar, que serú anéxo ao 'fiscal, vencendo 2$000 'de cid
casa que alinhar, pagos pelos interessados,

Art, 23. As ruas e travessas que se forem forman I
na vila e suas freguesias, não ,poderão ter menos de
metros de largura, e nenhum Vredio serú construido I

reedificado sem licença e presença do fiscal; mulla I
10$000 ao contraventor, além .da obrigação de del\1oiil' '
obra.

Arl. 24. Ospredios edHicados ou reedificadus
que trata o 'artigo antecedente, terão a simetria e regu
laridades seguintes:

~ 1. o Os ,pés direitos terão quatro metros dc ',ltura
g 2, o Os baldramos ou nwdres terão nunca mcnO

de 22 cenlimetros de a'ltura acima do nivel do sólo, I

.Iugar superior ,deste,
~ 3. o ~ Tenhuma porta ou janela se 'abrirá nos ou

tões das ,casas ,afim de não se embaraçar a construçào
novos 'predios unitivos, quintais, pateos, ou bêcos; IIIU
ta de 10$000 ao infrator, .g 4. o Os tel'l'cnos que se acharem abertos entre
edifoicios, serão tapados 'por seus donos, com muros
2,m20 de altul'U, de ,qualquer espécie que seja, isto dei
tro de um ano, contado ,da data da publicação desl
posturas,
• Art. 25, Os Ipr{)'prietar.ios das casas e predios ser

obrigados a caiar as frentes das mesmas, uma vez p
ano, ou quando por determinado 'por editai,s; multa
8$000 'e o dôbro na reincidência,

Parágrafo ÚniCO. Na falta do 'proprietario, o in
lino, ou 'pessõa que' morar no 'IHc.dio, mandará caiar
fren te do llIesmo,

Ar1. 26. As '1j,cenças que se referem o al'I. 23,
rãoeol1'cedidas pela intendência, tdepois de ouvido o !
cal, que informará se o terreno peTtence á munieip'
dade,

Ar1. 27. Os que obtiverem licença para constr
ellif,icios, deverão começá-lo dentro de um ano, e ná
.fazendo, .perderão o direito ao terreno, se êstc fôr
munici.palidade, o qual poderÍl sel'concedi,do a out

..• A~t: 28. ~s p~s~oas reconhecidamente pobres são
lHsen t.lS das d ISP?s.lçoes do ~ 4. o do art. 24 e art. 25,
~endu os mUI'os teJto~ pela intendência, que fornecerá
19ualm,ent~) a cal pr~ClOsa para () caimento dos predios,

. Ar I. ,_9. Aos 1I1fratores dos artigos antecedentes
St; 1Il.lpora a multa de 25$000 e o dôbro nas reinei-
uencJas.

Al'I. 30. O fiscal alinhador que, por ignoraneia ou
outra qllaI9,~ler causa! errar o alinhamento, sofrerá a
nll~l,la ,ue 1a:ii000e o dobl'o ,na reül,ci'liência; e lllHlI1ido for
pelta~lo, procedendo de má fé, será processado no fôrma
da lei.

CAPíTULO 11

Do asseio e limpeza

Ar!. 31. E' proIbido.
~ I. o I~ançUl' nas ruas e praças imundicies de qual-

qucr esp~cJe. :
. ~ 2. o Sujar ou turvar as aguas dos rêgos c fontes

publIcas.
~. 3. o Cr~ar porcos soltos dentros das povôações.
~ -I. o Deixar soltos nas povõações cabritos e outros

animais daminhos; multa de 5$000 e o dôbro nu reinci-
ui'ncia.

~ f). o Ter cãse sõltos, exceptos 0,5 de raça, os do-
gucs! terra n~va ou outra raça, contanto que sejam ino-
fenSIVOs, mcdIante liccnça da intcndência.
. A~'t: 32. Os an imais encontrados soltos depois da
IlIIposlçao da multa, proccdido aviso aos dono, serão
'cvados ao curral do' conselho e arrematados como bens
do cven to, na fôrma da lci n, 2,516 de 13 de novembro
ue 1878, titulo 4. o, art. l:l e vendidos cm hasta púhlica-
ea .sem mais formalidades, pelo maior prcço, em bene'
flclO do cofre municipal, sc não forem reclamadus
Ilelos donos, apresentando a devida licença ou pagando
o l\ilbro da multa do artigo ant.:lccdente.
. Art. :l3. Os pl'oprietarios são obl'igados a consevar
lllnpas as suas testadas; multa de :)$000 e o dôhro na rc-
ineidênclU, sendo avisados pelo fiscal.

Art .. :14. Si fôr encontra'ua morla nas nI:ls e pl'aças
das povoações algumas criaçiio, o riscaI intimaI',,! no
dono panl rclira-la, sob pcna dc ser feita a remoção
pclo fiscal, cOl'I'cndo 101la a despesa por conta do donu
ria eriação.

Ar!. 35. Os fiscais eOJ'l'erão diUl'iamente as rll:lS c
praças das povoações para veririearem o cumprimento
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t; a!i âisposições dêste capitulo, sob pena de multa de
:'$000 e o dôbm na reincidência.

CAPíTULO III

Das obras públicas

Art. :Hi. Os reparos dos edificios, pnsaes, calça-
(;:1';, pontes, encanamenlos e outros quaisquer constru-'."i S de henefício pílblico, serão feitos pcla itendência
1,(:: Ilro das forças do OI'çamen to e sua I'espectiva verba.

Al'I. ;n, E' pro'ihido:
~ 1. o Ahl'ir encanamentos públicos ou pHl'lil'ula-

res nas ruas c pl'aças, sem participação ou licença do
fiscal que assistirÍl.

~ 2." Tirar dos encanamcnlos púhlicos ou purti-
eulares Ílgua para o próprio uso, sem auloriza~'ão COIII-
petente, soh a pena de multa <le 10$ a 20$000 e o dôhro
na reincidência, .

~ 3,. 'firaI' ou alTuinm' os matel'iais das fonles, POli-
les e outras quaisquer construções públicas au particu-
lares, em prejuizo de sua segurança e (\tll'ação; lIlulta
de 20$000.

Ar!. ;{S. Os pmprictarios dos telTenos onde nas-
celll as :íguas de servidão púhlicas ,desla vila e llovoa-
ções do seu município, não podel'ão desviá-Ias ou ocu-
pa-las de maneinl que as mesmas diminuam, ficando
salvo o direito de Í1úlenização pela desapropriação, sob
pena ,de multa de ;{O$OOO e obrigação ao in fralOl' de !"l'S-
tiluÍl' as águas ao se carl"O ordinário,

AI'!. :{9, Ninguem poderá impedir, sendo llrevia-
llIenle avisado, que se encanem as aguas púhlicas elll
lerreno de sua proJlriedade e que se façam as respecli-
vas limpezas uma vez que sejam indenizado dos prejuí-
zos, soh pena de multa de 10$000 e pel'lla de indeniza-
ção, não excedendo de 20$000.

Arl. 40, As aguas de servidão pública serão llelos
fiscais divididas em registros, que não poderão ser al-
teradQs, sob pena de multa de 1;)$000 e o dôbm na rcin.
cidência.

A caixa d'agua será coloeada no ponto mais alto
c conveniente desta vila, presidindo o fiscal a seu as-
sentamento e devendo a mesma sei' fechada e cohella,
de modo quc não se possa sujar a agua.

Art. 42, Das sobras da agua poderá a intendl~lll'i:l
fazer concessões de penas a quem requer, mediante.:
o imposlo anual de !iO$ de cada uma, correndo a 'lII'SP'-
sa de encanmnenlo por conla dos concession:lI'ios,

,
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TITULO 1TI

CAPITULO (INIr.O

SAÚIlE PÚBLICA

.. Arl. '13, A intendência nomeará um vacinadol' mu:
IlIclpal',.esc~lhendo para isso pessôa Ihabilitada, mediante
iI gralIfI~açao de 20$000 anuais, e ministrará a vacina
nrcessál"la.

:\1'1. 44. E' expressamenle proibido:
~ 10, \' eneler rem~dios falsificados ou adulLerados

. S ~u. \'en(!er suhslancias venenosas sem responsabi~
Illlade 'de pessoas cO;lI1Ipelentcs; multa de 30$ aos infra-
10)'(;s.lÍesle e .d~ paragrafo llnlecedenle, além da respon-

Ihl1~d~,~le ~rjllllll~1 de conformidade com as leis,
~ ,{ ,{,onsentlr que vagnmn pelas ruas cães dana-

I,,; mu!I:. de 15$ ao dono do cão, podendo êsle sei'
I orto por qualquer 'pessôa,

9 4". Abalei' I'l~zes ferida~ ou que tenh:llll ,sin:lis di:
quulquer dOI'nça; multa de 1;):j;llOO c li dohl'tl lia I't:iuci-
Il'lll~ln.

S :j", "\Ia!ar peixe eOIll (linamile ou Velll.'1I0, a mesllla
nulta do )Jarugnlfo alllecedenle,

'.' ti". Fingir SI' inspirado por potências invisiveis,
Ir-ulzl'r II hom ou mau êxito de aconlecimentos que u

Ilglll'llI caUSe dauo, usar dI' pala vras cubalisticas ou
.Izel' sorlilégios, feitiçarias e orações /HII'a curai' JOolés-

II:~S,~Ic" J!lulta de ~5* c seis d ias de prisão e o dobro na
~lJ1l'ldeucJa .
. ~ 7". Estagnai' aguas de chuva ou de servenlia do-

11II',IJc:1qu.e ,!ossam dl'senvolvel' miasmas, prejudicando
, sallde puhllca; Illlllla ,de ;)$000 e o dohro na r.einci-
I'ncla.

~ !lu. Fazer l';slcl"(,Iueirlls, amontoar lixo nos quinlais
11 paleos, ter duque I ros nos mesmos. :\ mesma multa
I" par!tgl"llfo ant('('edl'nle.

~. !I:'. Ter lalrinas imundas, devendo estas ser limpas
d(:slnf~ladas t"das ns Sl'manflS, sob a ,me~'Jna multa <lo

:lrngrato nnlt'oedente.
~ If~"'. ~eJllll!ar. l'or:pos ,dentro <las igrejas ,e fóra

")S 1.t'1Il1Ier:JOs pl!!JIIl:OS; m.ulta de 15$000 a 30$000.
. ,:\.1'1. 4:>. A lnl~JJ(ll'ncIa marcará local para os ce-

I)~ll'I'IOS,das frcglJ('SLnS e c:apelas de seu municipio e um
:JZu razo:lvl'l Jlllra ('omeçar o enlerl'amenlo ohrigaló-

50 1I0S 1I!l'SmOS,
.\l't. 4(i. ='Jl'nhllll! eacl:.Jvl'J' f!c~rú insepulto por mais

r ~ I horas, s~~vo eXlgenCJa pohc13l; multa de 10$000.
\r'1. .fi, S~o ronlraycnlôl'csdo ~ lO, do ar!. 4,1:
l. Os fabl'lqueiros e sacrislães;

D. G. P,-2.i
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11. Os procuradol'cs de iJ'mandades ou quem suas
vezes fizcr;

IH, Os vigÍlrios ou capelães que ordenarem
leITamentos; .

IV, Os herdeiros 011 testamenteiros;
V. Os encarregados do en terro;
\'1, Os coveiros,
Art. 41l, E' permitido aos (Hu'ticulares formar 'I

('arneiras ou catal'ulnhas ,nos cemitél'ios públicos, lU d
antl' licenç', pela qual pagarão o impiJsto de 10$000,

Ar!, .tli, Os fanuaceuticos ou boticú"ios são obl'i"
dos a atender aos chamados para venda de medic,~rn 11
los ou aviaç:1U de reeeitas a qualquer ho~a ~Io (\I,a
(h noite' mui!'! de aOlf;OOOe o dobro na relncl'llencIa,
• Art,'!iU. à fiscal (Ia vila e os (tos distritos visi!arà
as hotieas e easas onde se vcnd:~m m~dicamenll!s p,tr.
cxaminÍl-los, ex igindo as respectivas licenças. bslas v
silas serão .feitas duas vezes ao ano com a presença d
algum facultalivo ou pessôaque fôr designada pelo li
legado da higi.ene a requerimento do fiscal,. ,
~ I'arúgrfo único. Os que se opuserCllll1 a es~e exan.r
incolTerã'o na multa de aO$OOO, além {Ie serem, pelú
meios legais, forçados a consen I ir.

Art :11. E' Proihido:
~ 1:', Vender alimentos e gcn~ros deteriorados;
S 2", Adicionar-lhes substflllcws extral?has ,que, a

mentem-lhes o pêso c o volumc e 5ckam noelvos a saud
S 3.", Falsifiear generos alimentícios,
~ 4". Vender carne de rêzes encontra.~~s mort

qualqul'r que seja a causa, cel't~l ou pre~u!lllvel
multa de 20$ a 30$000 l' CIllCO dIaS de pl'lsao.

TITULO IV

CAPITULO [

DA SEGUHANÇA PÚBLICA
Art. 52. E' proibido pedir esmolas nêste municí 1

com bandeiras, imagens ou paineis, sem licença do ),'l
sidenle da intendência. . . ,

AI'1. !i:L Não se poderão abril' casas de Jogos !ICI
sem iicença, sendo proibidos nelas ou em qnalsq
outras os jógos ele paradas Isoh pena rle multa dI' ~!i:f,
e (J dobro na rei ncidencia. .

AI.t. 54, Os menores que forem encontrados Joga
do em casa de jógos licitos fieam sujeitos ú multa
2;)$000, paga por seus pais. lulôl'es, e o (Iono da casa
(Iohro da m'~sma multa.
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Art. !i5, E' proíbida, nas ruas e praças públicas,
roda e qualquel" especie de jógos, sob pena de multa de
2~$000 c o .dobro na reincidencia, e três dias de prisão.

CAPITULO II

MEOInAS PREVENTIVAS DE DANO

Arl. fili. E' proibido:
Si". ,Fahricar pol vara ou ohjétos .suscepti veis de ex-

plosiio denlro das povoações;
~ ~", So!lar ronqueiras, dinamites, huscapús 011

hOlllhües, soh pena de multa de 10$000 e o dobro ua re-
incidencia.

AI'I, ~)7, Os fogueteiros ou qlle!1ll1 suas vezes fizer,
(,I':'tOI'esponsúveis pelos prejuizos e (Ianos que tais fógos
('ausarem, (IUanl1o não forem, postos em lugares previa-
JIIl'nle indicados pela intendê'ncia,

,\ ri, fiR, Os sacl"isl:les e carcereiros são ohrigados a
Li;)r sinal de incendio em (IUalquer edifício ou obra, logo
que dêlc tenham avisu; multa de 10$000 e o dobro na
l'einl'i(lencia.

Arl. fiH. Todas as pessôas, pl'incipalmente os oficiais
Il' pedl'l,il'o e carpinteiro, são obl"igados a acudir ao
lúqlll' de incendio e auxiliar, pelos meios a ,seu alcance,
a exlinç:1O do fôgo, sob pena de multa de 10$000 a
~U,'OOIl.

,\rt, 60. E' expl"cssamente pl'oíbido:
SI". Fazer fógos e armas espingarda, ainda mesmo

III lel'renos próprios, soh pena de multa de 10$000.
S ~". Ter soltos nas pOl'tas ou consen til" que vaguem

pelas ruas e praças animais bravos (IUe jlossam ofender
os Iranseuntes, soh pena de multa de 10$000 e o dobl'o

11;1 reincidencia, podendo o 31ül1lIal ser morto por
lualquer pessôa, quando por êle acometida,

S :1". Ter eguas soltas nas I'uas e praças ,e no pa-
Il'illlônio da intendência, sob pena de multa de 50$000,
. li'lIl ,de serem as mesmas .recolhidas ao curral do con-
l<Iho como bens de evento e decorridos oito dias, leva-
las ;', hasla pública se não forem reclamadas, preceden-
o ctl i lal em que se mencionarú a côr e todos ~s sin.nis
Ilas Illesmas encontrados, ,e mais o prazo de OIto diaS,
J 1:l'a serem procurados,

:\ ri, 61, Os proprietúrios .de tenenos, existen les no
'I'ilnelro desta vila e no das povoações do município

:"I olJl"igados a exlrail'l~rn os formigueiros nos mesmos
xistl'nle's, sempre que forem avisados pelos fiscais, sob
'na de multa ele 10$, alénl de serem os mesmos extr?-i.
lS P0I' orelem da intendência l' fi custa dos propne-

'u'jos.
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CAPITULO 11

.\1'1, iO, E' proibido a toda e qualquer pessôa atra-
.11"ou comprar por atacado generos alimenttcios des-

afio, ao consumo pÍlblico; multa de 20$000 ao compra-
,r c vendedor que infringir esta disposição,

,\1'1. 77, E' igualmellteprOlbido o uso de pêsos e 1\1I.e-
. biS que niio sejam do sistêma decimal.

1';II':'Igr••fo Ílnico, O fiscal nos meses de junho e de-
I)"ru fi~. cada ano, inspeccionará o exálo cumprimcn-
da' disposições d(;sle artigo,
,Arl, 78. E' proIbido, sem licença, ldentro do mUl1i-
10:

Art, 70. Se os infratóres du li 3°, du artigo anteee-
nL'" forem filhu família uu II1t'norCS, o fiscal os adver-

Irá [' levará o fato ao l'onhccimcllto dos pais ou educa-
urps dus mesmus,

,\rL. 7J, E' proi'hidu o liSO de al'luas ofensivas l1a5

Siio anllas proIbidas:
.. I", Espingardas, davinas, c1avinctes, garruohas,

volveres, pistólas e mais anuas de fôgo,
~ :.!". Espadas, .'iabres, refles, espadiio, estóques,

,"as ue ponta, punhais, lan~'as, azagaias, ehlJ~'os e fouces
l' f1l1aiqucl" tamanho.

\1'1. i3, E' permitido aos tropeiros c eal'1'eiros o
" li." .facas de ponta? f~rriio uu foncÍnha, quando em

'XI'rCll:W dc SIW proflssao, e aos eaçadol"es u uso ida
pinganla,

\1'1, 7,1, () earcl'l'eiro é obl'igado a dai' u Lóque d,e
1\'1' horas, sob pena di' mullü ,Ic J$OOOde cada vez

UI' deix:lI' de o fazel',
\1'1. 75, E' prolbidu:
~ I", Dar tiros a qu.l.\lqllel' hora da 1I0ite, oentro da,s

111\ ua<;ões; ulltlLa de :i$UUU e o dobm na reincidência,
.. :.!", l;ritar e fazer algazarra depois .das nove horas

11 noite: \I1nlla de 2$000, o dobro na reincidência c 12
Iras til' prisão, .

~ :l", .Jogar enlrudo de qualquel" fónlla' nas mas e
ra~'a " Sl'm licença; muIta de 5$OUU e o dobro na rc-
cidcneia,

~ ~", Al'rastar paus on madeiras nas ruas c praças,
. 'cio em l'arl'ctôes: mnlta de 2$00U c o dobro na rein-
dl'lIda,

~ f)". Entrar elll lluinlais uu planlações alheias,
Ivo neccl'ssidade urgente e justificável; ,multa de
. nuu e o dobl'o na l'eineitlência, .

TITULO VI

lIA MOHAL E BONS CoSTUMES

t.

IlIsroSIl.:iiES IHVEIISAS

.\l't, (i8. E' proihido negociar com filhos de laml
lia 011 menores, sem, sem licença do pai, tulôl' 011 quem
suas vr~es fizel'; multa de JO*OIlO, o 'dobro na l'einritlpl
l'Ía I' prisflo de >'inco dias.

Arl. fin, E' igualmente pro'ibido:
~ 1", Espancar an imais mansos c uLeis,
~ 2", C.orlal' cl'inas l' ealldas dI' animais nOl' al'ill

a sells donos,
~ 3", ESl'l'eVel' distieos ou letreiros nas porias c I

l'i'-des, em afronta aos ,Ionos ou a alguem, e sujar
mesmas com iJlll1ndiees: II1n1la de 5$000 aos infratôr
tio ~ 1."; de 15$000 aos do 2"" e de 30$000 aos do 3,'
o duplo nas reincidências,

TITULO V
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.\1'1, fi.!, E' expl'essamenle proibido:
~ 1". A dança denominada - lJaluqllc,

ou 'qualquer outra indecenle,
S 2", Os ajunlflmenlos com algazal'l'as e 'ozeirias uh

cênos que ofendam fi moral e o sossêgo público; ml1lla dI
15$Q{)0 ao dono da casa onde se dér a dança, e de 2$00
:tos que se fizerem parle dela ou do ajuntamento.

A1'1. 05. .:\'ão l' permitido vagarem pelas I'I1:1S
praças os loucos, bebados e vadios qu,e afrontem á mora
pública ou segurança indi',.jclual; tais indivi'duos serà
I't'l'olhidos ú prisão púlJlil'a, ú disJlosi~',i(J lia f1l1loridad.
('ompl'lrnll', a qllrm () fisl'al d,II'Ú aviso.

:\1'1, (iH. E' pl'oihido Ofp11I1(,I' á moral pllblie:1 ('OI

atos, gestos ou p:J1avras (' tel' alt!'ITa~'i'íl's dl'shonp,la'
lIlulla de ;)8000 a lU*OUO.

.\rl. Iii, O fiscal imporú as multas l' far:! o aulo clt
infl'ação, obsprvallllo-se as disposições do decreto li
,158, de i de junho de 1890,

Art, 62, Os formigueiros existentes em terrenos pú~
hliros serãq extraidos por contada intendência,

Art, 63, E' proihido:
~ 10, Tratar e amansai' animais hrn vos nas ruas

praças das povoaçiics,soh pena de multa de !1$ e o dob!'
!la reincidencia,

~ 2", Cortar arvores das nascen tes das agnas dI'
vidi'io púhlica: mnllfl de 10$ a 20$000,
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~ 1", é'lla,'cakar ohras de ouro e prala, fazendas ('
'emé'tlios,

~ 2", Tirar rei ralos por meio de 'lI1lÚquinas, . '
~ :io, Abril' barracas ou botequins tempOl:ar~os;

Illult'a de 10ij;OOllaos infratôres dos ~S 1.0 c 2." e de ,iO:tillOI)
:IOS dos :1:'..\I'l ~I\) '\ inlendência providenciarú sôbre.a cuns-, ' .. , 1 d r lexpOlrução de uma praça de merca(, o, es lI1~(.a :\,' ;
siÇi'IO, venda (Ie generos, confeCCIOnando p,1Ia ISSOun
regulamento cspecial. .

, ,\rt 80, No dia de feira, que serú sempr,e donllng.?,
é pr;)'ihi'do \'enderen~-se por atacado, os generos de PII-
ncira nccessidade. '

Parúgrafo ún ieo. São generos de primeira necessI-

dade:Feijão, arroz, milho, toucinho, farinha, carne, ~:t1,
açúcar, r:ljw'llllras, café c verduras de qualquer especle,

CA'l'ITULO JIl
!lAS !laçAS, CAMPOS E 1\1A'1'/\5

:\1'1. 81, E' pro'ibido:
s I" \1'11'11'sel'iemas ctn'vos, perdizes~ ,." ' ') 0(10no l~~mpo <IHprocr,eação, multa de ~$ e o

reincidência, '
~ 2", Caçar nHS fazendas sem licença d~s propne-,

I
: 1"1 " e (111:111<10para êsse fim arrombarem ccrcas, valo,.1 os , - I' da multa dee estragarcm as planlações, pagarao, arem '

'1:"0 liO mais o dano causado.
, .~rl, 82, Por qualquer criação que fôr encon,tI:,a(h

em plantações alheias, pagará o dono a multa de 2~OOO
por caheça, se fôr animal c,avalar, vac~lIl1, ou muar, e :I;

[Ie 1$000, si fôr lanigero, SU1l10ou caprino,. '
Art, 8:i, E' pro'ibido ter sol~a qualq~l~l' rez dan~,nh.

acostumada a entrar em plantaçoes e tel! e~os al~le.lOs,
O animal que fôr encontrado nestas cOlHltçoes, sera Ie~~~
Ihillo ao cUl'l'al do consêlho, e arr~ma~ado como bem,
evento, se, no prazo de :i dlUS, nao for reclpmado ,Pel
dono, que scl'á sujeito á multa de 5$000, alem de md.e-
n Izar o (Iano causado, ,

Art. 84. Todos os lavradores são obngados a faz
aceiros de 'quatro e meio met'ros .de largura, ,pelo men
em seu~ 'roçados antes de queimá-los, avisal~do aos '
cios ou vizinhos confinantes, o dia e hora deslgna.da p. ~
~ queimada, sob pena ,de multa de 15$000 e o dobro
-.:eincidência.

375
Árt. 85. Quando, da não observancia ,do dispas'"

o artigo antecedente, resultar dano aos confinantes, 'I'
~ar{1o dono da roça, além da multa, o 'prejuizo causad(
Que será arbitrado ,por dois louvados, a 'requerimento 'd:
parte rprejudicada.

Art. 86. A obrigação imposta no artigo 84, compn.'
ende todos os lavradores, 'proprietarios, inquilinos, ai
rendatarios ou empreitekos .

Art. 87. Quando as terras em 'Comum forem d
criar ~ algum dos socios !pretender !plantar em algum
capão ou capoeira distante menos de 3 quilome-
\ros ,dos outros socios, será obrigado a cercar a parte em
que pretender rplantar, de modo a evitara entrada de aG'-
mais vacum e suino, e quando distar mais de 3 quil\>-
lIetros, a cerca será feita de modo a evitar sómentel<
ontrada ,de :tado, sob pena de não ter ,direito a 'reclamn-
ção alguma pelo dano causado, e si nestas distancias h,-
rem aS plantações ofendidas pelos porcos, os donos dês-
tes serão obrigados 'a retirá-los e a indenizar oprcjuizo
tousado, sob pena de multa de 15$000 a 30$000,

Art. 88. E' prOIbido aos socios tel' ~ado em terras
de cultura ou lavoura, e aquêle que quisér criar .será
obrigado a fazer os fechos necessarios, de modo a im-
pedir a entrada em rplantações alheias; muIta de 5$(}00
1101' cabeça de animal. .

Art. 89. Os tapumes divisorios nos terrenos comuns
de criação, serão feitos de comum acôflrlo .entre as !par,
tes interessadas, Tespeitando-se os ,fechos naturais,

~ 1. o Aquêle que ,reclamar para dividir suas Lerras
I)or mp.io Ile tauumes. avisará aosvizinhosconfinante<
ara determinarem a qualidade do mesmo e sua direc""

tlU alteração á localidade economia, segurança ou dur~
ção; multa de 10$ a 20$ e o ,dôbro na reincidêncir..

~ 2.0 Quando os vizinhos confinantes não acorll~
rem amigavelmente sôbre a qualidade do tapume ou Sua
~ireção, ,poderá uma das "partes citar a outra ,para, em
audiência ,do juiz de ,paz, nomea'r cada uma o seu louva.
do, e ambas um terceiro para, em caso ,de empate,resol-
el qual seja a natureza e direção do tapume, lavrandG-

,e de tudo um termo.g 3, o Na falta de comparecimento de uma das par-
les, o juiz .nomeará com a parte presente na audiência
u louvados de que trata o parágrafo antecedente,

g <I. o O ,termo de que trata o parágrafo 2. o,dêste ,ar-
igo, será assinado pelo juiz de ,paz, louvados e ;partes -in-
eressadas, e nêle se mar,cará o ,prazo dentro do qual os
Yizinllosconfinantcs são obrigados a ,começar e acabar
os tapumes.
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~ 5, o Findo o Pl'UZO marcado pUI'a comcçar-sc ~
obra. si a partc recusante não a tiver fcito á sua custa,
continuará a outra ,partc o tapumc, formulando uma COIl
ta correntc onde se mencionará scparadamcnte o jOl'llal
e sustento dos trabalhadores e o custo do matel'ial em,
pregado, para haver do recusanle o pagamento da par-
te que lhe conber,

~ 6,0 A conta concnte firmada c assinada, faz pro,
va no caso vcrtente; e a parte contrária só podel'á aleg~1'
êrro ou engano de soma,

~ 7, o O que, por qualqucr modo, sc opuzer ao
gamento será !Uultado cm 20$ a 30$, além das mais
!las em que livcr incoJ'rido,

Arl. !IO, Quando os tapulllcs, de que trata o artigo
antecedcnte c seus parágrafos, forelll entrc propl"iela
rios quc possuam desigual nlJmero de hcclares,erãu a
despesas fcitas pr()lporeiollalmente aos hectares COllljl'T
cndidos no ta'jJuIIIe, cuja cxtc,nsão quando nãu fôrallli,
gavchnentc determinada, u será pelos lOlI\'ados dt, 111"

trata o pa"ágrafo 2, o, do mesmo artigo,
Ar!. !J1, Os vizinhos confinantes são obrigadus fi

conservar us tapumes lia pal'te que lhes couber, ubs('l'-
vadas as disposições do art. 89 e seus ,parágrofos,

Art. 92, A divisão entre chacol':ls e quintais nas
povoações ou dentro das sesmarias da intendência, será
feita com igm,lda'de pelos moradorcs confinantes, o
quois ficam tambem sujeitos ás .pcn:ls rIo ,'cferi do arl
89 e seus parágrafos ,

Art, 93. Entendc-se .)lur tapullles, ecrcas oU fecho,
os .de madeiras a prumo ou deitaria, de oito palmos pc)
menos de altura, os dc valo ou muro, tudu feito ile 1I10do
a obstar a entrada de qualquer animal.

Art. 94, Os quc desfizcrem obras 011 lIlTuinarcn
serviços alheios, são llIultndos em 10$ c u dôbro na rcin
cidência,

Art. 95. E' proibido:
~ 1,o Lançar fôgo em terras de patrimônio do Es-

tado ou ,de particulares; multa de 30$, além de incorrê-
rcm os infratores nas .penas do art. 2, o. da lei n. 601.
de 18 de setembro de 1850,

~ 2," Deixar porteiras abertas de maneir'l que a
criações ofendam às ro~~as e plantações alheios; 11111113
de 5$000.

Arl. !lo, .\s PCSSlHlS que dc pl'oposito soltarem ",ti
mais em plantaçõesal!leias, ficam sujeitas á multa de
15$000 a 30$000, além de indenizarem o dano causado,
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Ar!. 97. E' proibido tirar madeiras em terras de
outrem sem consentimento do dono; multa de 10$ a :.!U •
além da acão criminal,

Pará.:.!rafo único, O dispostu nêste artigo l'Olll'prc.
'nde a todos que cortarem árvores frutíferas c uteis ou
}Jropnas para construção, l'Olll o fim único de tir"re,»
mrl (te ahelha,

TITULO V I I

CAPITULO I

Uos iJells rio evento

.\1'1, !JS, .\ arrell1ata~~flo dos bens de e\'elllo neste
IlIlInicipio regnlar.se-;) 'pelas disposições pcrm"Ill'II!1:s drt
rrsolução n. 2,;J \ti, (\l' l:l ,lI' nO\'I'm1Jro de JX78.

Art, !J9. São considerados 1Jens do e\'ento nêste IIIU
lieipio os animais \'aCUI1l, ca\'olar ou lII11ar que, eOIll 0\1

sem marca, forem C'IH'olll-rados sem sabrl' S(' qU:lis os
cus uonos.

Art. 100, ÓS bens de e\'cntu, salvas as exceções cs-
taheleódas ,1estas posturas, sCl'ão apreendidos, deposi-
lados e alTclDatados ,por qnem mais dér em hastapúhli.
'a, que será anuncirtrla )lor edital, marC:lJ1'(lo () dia e 1101';1
a arrcmatação,

O scu produto SI'I':' imediatamcnte reculhido au "11,

tn' municipal.
Art, 101. ,\ autoridade fiseal 011 qualquer pessó;t

Jue apreendcr animais vacull1,cavalar ou IlllJaI', nas con-
dições do Vl'tigO :lllleeedcnte, fará logo entrega dos ll1es.
mos ao procurador, que, ofici:UHlo ao presidcn te da in.
l ndência, entregará ú guarda do depositario municipal.

Ar!. 102. O termo dc arrcmatoção será assin;ldo
.clo presidente ou juiz de paz, fiscnl e arrematante,

O pl'azo do edital de quc trata o !lrt, 100 não cx-
'dcrá de 30 dias,

Arl. 103, As dcs]Jcsas da puhlieação do edital, sê-
" dejl')silo, sustcnto e transporl.!', seriío (leduzidos do

produto da arremataçiío,
.\rt, 10.1. Dentro do prazo de seis meses, conta~lus

Tio dia do dcposito, os donos de animais apreendidos
011I0 bens dc cvento, ]iuderãu reclamá-los ou o produto
'quidu da arrelllntação, proY:lndo 'plellon1l'nle n seu do,
inio c pagando totlas n' (leS']Jcsas.

Arl. 105. H:l\'crá na intendêneia UJJl regis(n; Úl'
marcas de !lue usarcm os CI'iadores, .cobrando-se de cada
e-gistro a quantia de 5$000,
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Ar!. 106. A,preendido qualquer bem do evento, o fis-
cal do respectivo distJ'.ito enviará a mal'ca ao secretarin
da intendência para verificar si se acha ela registrada
c, no ,caso afirmativo, avisal'á ao dono para ;procurar o
animal, .pagando a despesa que com êle se houver feito.

Ar.!. 107. Quando o animal apreendido não livel'
marca ou não se achar esta registrada, se afixarão edi
tais, dando todos os sinais caracteristicos e convirlanl!o
a quem fôr o dono, a ,provar o seu direilono prazo m:tl'-
cado, findo o qual, terá lugar a pra,ça.

Ar!. 108. Toda a 'pessôa que apreende!' animni
nas condições de serem alTematados como bens do even-
to, será gratificada ,com um por cento do )i<luillo ,da ar.
rcmatação.

Art. 109. Quando a arrematação de bens do evento,
apreendidos emf,re~uesias, fôr feita perante o juiz dI
paz, o processo será o mesmo, com ;IS seguintes :llle
rações:

SI.' Servirá de secretario o escrivão do juizo.
~ 2. o Receberá a importancia das arrematações o

fiscal, que passar'á recibo 'para ser transcrito no rpsp
divo termo.
~3.' O ju iz de paz recorrerá, "ex-offiçio". para I

presidente da intendência, das decisões que proferir, li -
ferindo qualquer recJa.maç1io.

O recurso terá efeito sus'pensivo.

CAPITULO I I

])os recursos

Art. 110. Os recursos de que lrata o art. 4." será
intel"postos dentro de cinco dias, com despacho da aul
ridade que tiver des]Jreza:do a reclamação, e inslruido
com o simples termo lavrado pelo escriv1io .Jiwndo fô"
do juiz de paz e 'pelo secretario, quando fôr '.lo pre'i
dente da intendência.

Art. 111. Os recursos em caso algum serão negH
dos, salvo si ,forem interpostos ,fóra do prazo, devcnd
as petições, antes do despacho, ser apresentadas ao e
crivão ou secretario, que declarará estar ou não dent
do prazo. .

CAPITULO I I I

])as estradas, pOlltes, corregos, {olltes e tapumes

Ar!. 112. A lIinguem é ,permitido apossa'r se ou us
fruir terrenos públicos, sob 'pena de multa de 30$000 e
dôbro na rein-eidência.
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Art. 11:~. Os proprietarios de telTenos dentro d:!s
povoações que não puderem cumprir o disposto n? pnra-
grnfo 4.', do art. 24, pagariio anualmente 250 I'CIS por
"ndn mctro de frentc do mesmo tcrrcno,

Art. 114. Os proprietarios quc, ,por qualquer modo,
mharaçarem ou impedirem que cm suas terras Se 'abram
slradas públicas, cujo leito não cxceda de 4 metros de
jar"ura incorrerão na multa de 15$ a 25$000.
o Ar!. 115. Os proprielarios são. ?hrigados a?ar es.
ôto ús illlundices e aguas quc danIficarem, arrUInarem
ou 10l'nnrem incomodas ás servidões públicas. O que se
puzcr, por qualquer fónna, incOl'rerá na multa de 20$
o dôhrona reincidência.
Ar!. 116. Os esgôtos de que trata o a~'tig? antece.

cnte, só serão feitos em :p~a,ntações ?u benfcltorIuS quall-
do houver absolutn llC'cessHladc, aCCltan(~o-se o !ugar de.
si"nado pelo proprietario, sempre que for posslVel, sem
p,?l'juizo da servidão ,pública. .

AI't. 117. Os caminhos ,particulares ser:,? conccrta-
dos pelos moradores que dos ,!'lIesmos se ~~Ihzarclll, ra:
cando-se a despesa proporcIOnalrnente a testada d~
'nda um.

Se qualquer dos vizinhos esquivar.se a estu obl ig:l-
çiio, poderá qualquer outro .fazer o concerto e haver tio
rcs]Jonsavel u importancia cO~Te!>p.ondente. • .

Art. 118. Nenhumpropl'letarlO ou pessoa que o Ie-
ll'esente, poderá impedir o córte ,de IIwdeira". e a extra.
ão de pedras em suas terras, para conservaçuc ou con-
certos de pontes e e tradas, uma vez qU,e, .LOmUl~do-se
1)01' base o ,valor estimativo e o .Iocal, seja. 1I.HI.clllzadn,
'oh pena de multa de 20$ e o dobro na rCIllCHlenCl:l..

Art. 119. E' proibido usurpar, tapur, lIludnr, estrel.
ar pontes e caminhos >p:,rticul:lre~ ouquaisque; obras
púhlicas, sem ordem ,da mtendênOla: multa de 20$ e o
dôbro na reincidência. , . ..

Art. 120. Sôbre as :p{)ntes de madeira e prOibido
ondnZÍr-se em carros ou carretões, madeiras a rasto;
i1l1ultade 10$ e o dôbro nas reincidências.

A1'1. 121. Para a hôa execução do disposto no pre-
enteca'pitulo, o fiscal e agentes fiscais percorrerão os
espectivos distritos uma vez em cada tI'lmestre; multa
'de 30$000.

Ar!. 122. Os COITegos e ribei rões que passarem em
jurrenos de mais de um (lono, serão consi,derados em
omum.
Os ,possuidores da parte superior não podem desviá.

lo do leito natural para qualquer obra, sem que dent.ro
de seus terrenos os restituam ao seu -curso normal afun
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de não prejudicar as serv,idões dos moradores da
infedor.

O contravcntor scrá muHado cm 30$, além de pagar
lJ dano causado e restituir o ribeirão ou carrego ao seu
antigo leito. .

Art. 123. A ninguem é 'pcrmitido fazer reprezas qu .
alaguem terrenos alhcios cstradas e servidões públicas
ou particulares; multa 'de 30$, além de ser o infrator
obrigado 11 indenizar o dano causado e a desfazer a J'('

preza.
Art. 124. Os moradores ou proprietarios de casas

(\llchacaras Jlor onde 'passarem cOlTegos, rios ou enca-
namentos ,de esgôlos, s1io obrig:idos a trazê-los sempre
limpos e desclllpedidos, sob pcna- de multa de 30$000.

Esta disposição comprcende tambelll os moradores
ou proprietarios de terrcnos que confinem com os refe.
ridos rios ou cncanamentos.

A.rt. 125. A obrigação imposta nos artigos antecc.
dentes compreel1'lle as 'pcssôas que criarcm porcos, qu'
serão obrigadas a trazê-los fechados.

Art. 126. Os fiscais que não CU,l1l'prirem o disposto
nos artigos an teceden tes, serão multados em 25$000.

Art. 127. Si os fiscais 'procederem com dolo 0\1 1I1á

ft'" serãu demitidos l' sujeitos ;"S }>elJ:tsda lei.

CAPITULO IV

Disposições gemis

Arl. 1215. :\ intendência providen~iarápara que lias
nuites escuras, das 7 ás 12 horas, as 1"IIaSe- praças •.lesta
vila sejam iluminadas a querozene.

~ 1. o Os donos das casas, em cujas frentes estive
rem colocados os lalll'peões, são obrigados a zelá-los.

~ 2. o As pessôas quc, por descuido, ou jlllprudéll-
cia quebrarem os lampeões, serão obrigados a coloca.
ren'J outros no lugar, e as que o fizerem, 'proposital.
mente, incorrerão lIH multa de 10$, além de indeniZai'
o valol" do lampeão.

~ 3. o Incorrerão na multa de 5$e o dôbro nu ('Pin-
cidênuD, os que aumentarem ou' diminuirem a luz.

1:; 4. o E' proibido amarrar animais nos postes do
lumpcõcs; multa dc 5$ a 10$000.

1\1'1. 1~9. E' igualmente proibidu abater rezes no
centro das povoações.

Art, 130. A illtendêll'cia providenciará para que,
quanto antes, seja construido um matadouro, não sendo,
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nêste caso, permitido abaterem-se rezes fóra dêle. MUltll
rle 5$ e o rlôhro na reincidência.

Art. 131. Não serão abatidas rezes que estiverem
rançadas e que não forem exam inadas pelo fiscal, que
'Perceberá de cada uma 20 réis. Multa de 15~ ao infra.
101', e o dôbro nas reincidências.

Art. 132. Os fiscais são obrigados a fornecer uma
lista ou orçamento de todos os impostos que se houver
de cobrar no seu distrito, contendo os ,nomes de todas
as pessôas sujeitas aos mesmos e a natureza de cada um.
Por êste trabalho perceberão a gl"Utificação de 20$000.

Arl. 133. Os fiscais que procederem de má fé, não
entrando com as quantias que receberem provenientes
ÚC llllpostOS e outras ar,recadações para o .cofre da inlen.
riência, serão demitidos e sujeitos ás penas do art. 264,
parágrafo 4. o, do código criminal.

Art. 134. Os fiscais são ohrigados a denunciar á
autoridade competente, quando em seus distritos apare-
cer algum in,dividuo que, dentro em 15 dias, não se mos-
trar empregado.

Art. 135. A autoridade mandará vil' á sua presença
inrlivid'llo, c, depois de ouvi.lo, marcará o prazo rlt'

oito dias para que o .mesmo se moslre empregado, procl'-
rlendo em tudo mais de acônlo com as leis vigentes.

A1'1. 1:l6. A ('on('essâo de lenenos para conslmçfH's
l1~tI excederá de sessenta 'palmos de fren te.

Art. t:i7. Os proprielarios rir quaisquer obl'Us 1[1lI~
rneacem ruínas em prejuizo do público ou rle parlieulaI',

são obrigados a desmanchá-Jas ou concrrtá.las, soh pena
til' multa de 15$ a 30$000.

Art. 138. Aos concessionarios úe penas daglla não
e pcrmitido ceder ou dividir com oulrem a sua con,ces-
,ào, sob pena de 15* de lI1ultn e pel'da do direito fi
n'esma.

Art. 139. Todo o conccssional"io de penas dagna ú
lhrigado a colocar um rrgistro na rua próximo á suu
'asa c os que, por negligência, descuido ou malvadez,
'onsen'arem abertas ns torneiras ou desconcertá.las, se-
rão multados em 1[1$ e obrigados a fazer os concertos
rlentro do pl'azo de 30 dias, sob pena r1rpeI"drrem o di-
reito á agua.

Art. 140. Os concessionarios são obrigados a frall-
quear ao fiscal ou quem suas vezes fisér, os seus quin-
lais, páteos, etc., ondr houver torneira ou regislro rlagua,
lfirn de eXllminá-Ia e os que a isto se opm:erem, serão
ultados em 15$ a 30$ c o dôbro na reincidência.

Art. 141. Os que propositalmente estragaI'em os CII-

e mamrnlos públicos ali particulares e a caixa rlagua, se-



- 3 2-
'rão multados em 30$ e cinco dias de prisão, além de con
certá-los á sua custa.

Art. 142. E' proibi'do beber agua nos chafarizes pÍl-
blicos, aplicando-se a bôca nas torneiras.

Arl. 143. As casas de negocio, com exceção das fa-r
mácias, são obrigadas a fechar as portas ás nove hora
da noite; multa de 5$ e o dôbro na reincidência.

Art. 144. E' pl'Oibido tomar, reter ou conservar In
cha'dos, fonces, enchadas, cavadeiras, roupas, animai
arreios ou ferrmnentas pertencentes a camaradas ou tm-
balhadores, a pretexto de lerem oS mesmos recebido Il1lW
quer quantia a troco ou por conta dos respectivos servi
ços sem conclui los, sob penn de mulla de 10$ a 30.; .
dôbro na I'ei,ncidéncia, além da obrigação de pagar p r
das e danos.

Arl. 145. E' conlravenção receber salal"Ío adianla
do e não fazer o serviço ajustado; multa de
ção de prestar o serviço.

Art. 146. Na mesma pena incorrerá o que, em es
minho, deixar gado, tropas, cargas ou quaisquer objéhl
a si confiados p'ara conduzir, e não os levar ao deslill0
ajustado.

Arl. 147. Para o caso do arl. 145 é necessario I

prova documental ou testemunhal.
Art. 148. Não incorrerão nas penas dos artigos :u

tecedentes:
1. Os que forem impossibilitados por doença.
11, Os que restituirem as quantias recebidas an!'

de se retirarem. .
111. Os que demoral'em o serviço ou interromperem

no por qualquer motivo de diligência ou sen'iço púhlic
Art, 149. E' expressamente proibido:
~ 1.o 'fodo e qualquer jogo de 'parada.
~ 2, o Loterias não concedidas por lei.
~ 3. o Venda de quaisquer objétos, moveis ou scm

ventes, joias, etc" 'por meio de loto, .ri,fa ou loteria 'o
ou sem bilhetes, ou sob qualquer outra fórma; mulla
25$000 e o dôbro na reincidência 'para êste e para os 1
rágrafos antecedentes.

~ 4. o Promover subscrições ou invocar a carid I

pública pedindo esmolas sem licença, que só será
ced~da quando juslifiquem reconhecida pobrcz'a atesta.
pelas auloridades; multa de 10$000 e 3 dias de prisã

~ 5. o Vivcr sem ocupação util e honesta o maior
15 anos que tiver meios de subsistência, senrlo ohr'll
do a mostrar-se ocupado dentro de oito dias, sob pe
de ser cntregue a uma oficina, fazenda de cultura ou 'I:

ção, pelo tempo rle um ano, com direito a sustento, ves-
luaI'Ío e jornal proporcional ao serviço que prestar.

No caso de fuga, proceder-se á como a respeito dos
enganjados nos temlOS da legislação v'igente; e se fôr
menol" de 21 anos, terá curador para defender' os seus
direitos. .

ArL, 150. Os embriagados encontrados nas ruas,
praças ou quaisquer lugares púhlicos, serão presos nos
srgu intescasos :

I. Si estiverem em estado de filzer mal.
11. Si corrercm perigo por não se poderem acaute-

lar de qualquer Illal quc lhes possa aconlecer. Preso
que scja o embriagado, será entregue á sua familia ou
eonuuzido á sua casa, e quando neIll uma nem oull'a coi-
sa tenha lugar, ou não haja vizinhança que o possa rc-
ccber, será considerado em custodia, enquanto durar a
cmhriaguês.

Art. 151. Sendo o embriagado encontrado segunda
vez nos casos do artigo antecedcn lc, scrá prcso c não
sairá da cadeia, sem quc primeiramente assine um tCI"mo
lclo qual se obl'igue a ahster-se do vicio da embriaguês,
ob pena dc 25$000 de multa e oito d.ias de prisflO e o

dôbro na reincidência.
Arl. 152. Os loucos, dementes, etc., furiosos ou

não, serão presos e entregucs ás suas familias, e quando
não as tiverem ou eshls não quisérem en'carregar sc dê-
les, serão recolhidos ás prisões jJúblicas.

Art. 153. Nos casos dos arligos anlecedenlcs, devc-
se, de preferencia, avisar ás familias ou parentes do em-
briagallo ou louco para recolheremono, não havendo na
demOl"a dano ou prejuizo público ou particular.

Arl. 154. E' proibido, sem licença da intendência
.dar espetáculos públicos; multa de 20$000 c o dôbr~
na reincidência.

A;l. 155. E' permitido, mec1iantr J'i.cença, peja qllal
'pagamo 2$000, tocar e dansar quimbetcs, reinados e con-
gados, observando-se as prescrições das autoridades po-
Iiciais.

Arl. 146. Nas estradas públicas é 'proibido colocar
porteira de varas; multa de 15$000 ao infrator, além da
obrigação de desfazer a obra.
• Art.. 157. Os editais da intendência, ponldo em vi-

gor artIgos de posturas novamente creados emcircuns.
tancias urgentes, vigonlrão por um ano provisoriamente,
enquanto não forem a1J)rovados pelo Govêrno.

Art. 158. As penas de ,prisão, estabelecidas nestas
'Posturas, poderão ser comutadas em dinheim Oli em ser-
viços municipais, a requerimento das pal'tes.
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Art. 159. A inlendêncin confeccionará um regu
lamento para a bôa execução deslas posturas na pari
relativa á contabilidade, escrituração e arrecadação de
impostos, E' o sujeitará á aprovação no Govêrno.

CAPITULO V

InslI'llçfi.o primária

Ar\. 160. A inlendência inspeccionará as escola.
,públicas ouparliculares, comissiollando, para êssE' fim
alguns de seus membros.

Art. 161. Nenhum professor podcrá obstar que
comissionado, de que trata o artigo antecedente, assist.
tis lições e côlha os esclarecimentos necessarios par
bem ajuizar do modo por que se ensina; multa de 25
e o dnplo na reincidência,

Arl. 162. A intendêncÍ!. forncl'erú aos meninos p
ures que frequenlarem as escolas, pena, tinta, papel, I
.pis, livros e mais ohjélos necessarios ao ensino.

Arl. 1G3, O fisru! e seus agentes colherão lodas
informações sôbre a existência, criação e educação d
1IlenOrps des\'alidos, aos quais a intendência auxiliRr
lias forças tlp seu orçamenlo, com () necessário parR .
frequencia nas escolas.

Art. 164. A intendência consignará anualmenle e
seu orçamento a verba destinada ao fornecimenlo do
ohjé'tos necessarios aos alunos pohres 110 municiopio, ;
qual farÍLparle do fundo escolar.

Art. 165. Compele á inlendência, de acôl'do com
a autoridade literária, melhorar as condições higiênic,
das casas escolares desla vila e fornecer os mo\'eis
Illensilios convenipntes l' necessarios, mediante uma \'er
ha eSI)Ccial, independenle da do artigo antecedente.

Arl. 1G6. O inlendente comissionado para inspp.
ccionar as escolas, observará as disposições contidas n~1
secções 4.' e 5.', do regulamenlo n. 100, de 1883, for
mulando o sen relalório, que será en\'iallo á inspclori
geral da instrução pública, com lodos os dados e infOl
lTlações que a inlendência julgar conveniente.

CAPITULO V I

Imposto sdbl'C foglÍo

Arl. 167. Todo o cidadão residenle denlro do lU
nic1pio em casa própria, alu/orada ou dada, pagar6 o i
'posto sôbre o fogão.
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Esle imposlo será dividido em duas classes: os da

primeira pagariio 2$000 e os da segunda, 1$000.
~ 1.0 A ])J'imeira classe compreende as .casas sitas

no perilllelro da vila e povoações, e as residências dos
fazendeirus prupl"Íelarios,

S 2." A segunda classe cOlUpreende as casas situa-
das fóra do 'perimelrodas povoações, inclusive as chou-
panas dos agregndos.

li 3." São proilútlas, denlro das povoações, as casas
de capim ou sapé.

Arl. 16S. Siio isenlos dêsle imposlo:
li 1." Os nimiamente pobres e como lais reconheci-

dos pelas au lori dades locais.
li 2." Os que esliverem sujeitos ao imposto locativo

ronslanle do seguinle al'tigo.
Arl. 169. Todo o proprielario que tiver easas de

aluguel e das quais percebam lucJ'Os, pagará o imposlo
de 1112 sôure a imporlancia .do aluguel anual; muHa de
:!O$OOO.

AI'l. 170. O produlo da :lITecadação dos imposlos
l'onslanles dêsle capilulo, será aplicado ú canalização e
('ollservaçüo dagua polavel da vila e freguesias do nlll-
nidpio, cessaudo, em cada uma, á proporçiio que forem
l'onl'1uidas as respectivas obras.

TITULO VIII

J)o.~ impostos municipais em lJcral

CAPITULO I

Da aferição

AI"l. 171. A afel'ição de pesos, medidas, balanças e
outros insll'lllllenlos usados para delermilwl' a ltuanli-
datle da muleria que constitue o valor dos produlos, será
reilapelas padrões da intendência, de ucôrdo com u dis.
posto nu lei n. 1.157, que estabeleceu o novo sistêma.

Art. 17'2. Consisle a ordem do serviço nu cOlllplll'a-
çfto legal e detalhada dos padrões públicos com os pe-
'os, medi das, halanças e mais insll'lllnentos usados no
'Olllêl'cio, indusll'ia e lavoura, e bem assim na marca e
carim1Jo admilidos para os que forem exÍLios e legitimos,
ollsl'r\'adas as mesmas em vigôr,

Arl. 1n. A's aferições estão sujeitos indistinta-
menle lodos os que fOl'necercm ao comêl'cio quaisquel'
"I'neros, drogas ou mcrcadoJ'Ías em seus eslabelecimcn-

n. G 1'.-25 18S~
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tos como sej[lm: fabricantcs, fazenrleiros, chacreiro.,
ran'cheiI'Os, mascates, carniceiros, ne~ocian_tes, f~rma,cell'
licos formados ou licenciados, os quaIs serao, alem dISSO,
obri"ados a tel" pesos e medidas apropriados a cada ar.
tigo "e a pagm' a contdbuição devida.. _ ,

Art, 174. Padrões da intendêncIa sao os fornecido
pelo Govêrno, e com.preendem: o met\o para n~edida,
lineares, o litro para medidas de capacIdade. c secos, a
gl'3ma para pesos, seus lllultiplos e sub-mulllplos, li bu
lanç.a e outros instrumeI1'1C!s,. .. ,

Art, 175, PaI'a êste fUII a IlltendencIa nomcara lInI
a.feridor afiançado, satisfazendo ,as condiç.ões cxigid:~s
'pelo decreto li, 5. OS!), e marcara, anualment~, Jlor ,edl
tais, a é1loca em que se deve fazer elll ca'da lreguesla u
a.ferição. _,

O aferidor terá 15 °1° da arrecadaçao, podend~ a 1II
tendência reduzir a porcenlagem a um onlenado fIXO ali
multa de 10$ a 20$000, e na reincidência, 10 a 1$ dias Oll
modificú la quando julgar conveniente.

Acrt. 176, Incumbe ao afeddor proceder á aferição
nas fre"uesias e arrecadar os respectivos impostos, lia
fórma das presentes disposições, comvetindo aos fiscais
verificá-la pelo menos duas vezes da ano na parte :ela.
tiva ao comércio, sob pena de multa de 10$000 e o dobl'l
na reincidência, e perda do emprego,

Pela revista de verificação nenhuma contribuiçào Se

pagará.
Art. 177. As quantias alTecadadas, deduzida a POI'

centagem, serão entregues pelo a,feridor ao _procurador,
afim de prestar as respectivas <:.ontas de, acordo com 0:
talões extraidos e com a relaçao nomlllal dos cOdlrl
buintes.

Art. 178. E' proibido fazer uso de medidJF não ••fc-
ridas ou falsas, sob pena de 5 a 10 dias de prisiio Oll
multa de 10$ a 20$000, e na reincidência, 1 Oa 15 dias ou
multa de 20$000 a 30$000, (decreto n. 5.089).

Art. 179. O processo de infI'ação será igual aos d'
mais destas posturas (. poderá ser instaurado á vist,) (1'
l'cqucrimento de qualquer cidadão, observadas as wes
uições e re::ursos legais.

, Ar!. 180. A aferição será feita durante lodo o IIlê
,de janeiro de cada ano, em todos os dias uteis, das 10
ás 3 horas da tarde, no .paço municipal, devendo as ('es-
pcctivas guias ser entregues ú secretaria; multa de . ,
1!i$000 a 30$0.00.

Art. 181. Cobrar-se-á ,pela afeJ'ição:
~ 1. ° De pesos, 1$500 ,
~ 2 .• De medidas de capacida,de, 2$000.

-,3S7 -
~ 3, ° De medidas lineares, 1$00.0,
~ 4," De cada balança, 2$000.

Art. 1S2. Si os 'Pesos, medidas e lJalanças, depois ele
aferidos, forelll fnlsificados ou se o negociante os guar-
ar e fisér uso de oull'os não aferidos ou falsificados, o

'nfrator incorrerá ua multa de 30$000 e cinco dias de
risão e o dôbro na reincidência.

CAPIl'ULO I I

Impostos

Ar!. 183, A inlell,dência municipal fica autorizada
courar ou alTecadar anualmente os seguiutes impostos:

~ 1." De cada estabelecimento em que se vendel'em
fazendas e rou,pas feitas, 25$0.00.

~ 2. ° De cada casa em qne se vender calçados e
hap{'us, 12$000. .

~ 3," De cada casa em que se venderem ferragens,
l'lnarinho, tinta, oleos e perfumarias, 20$000.

~ 4. ° De cada casa em que se vendel'em armas, ar.
, ios e couros, 10$00.0.

S !i," De cada casa em que se vender louça e ar-
marinho, 20$000.

~ 6, ° De cada casa em que se venderem molhados
C fól'3 do país, 30$000..

~ 7, ° De cada casa em que se vender aguardente ou
estilo e generos alimenticios, de procedênc,ia nacional,'~Oo.O.

~ 8. ° De cada casa em que se venderem relogios,
' ias e metais preciosos, 100$000,

~ 9, ° De cada casa em que se venderem todos os
clI('ros eOlllJlrecndidos nos pal"ágl'3fos antecedenles, ..
'0.$000.

~ 10, De cada casa em que se vendel'em os generos
Oll1precndidos nos parágrafos 1.°, 2.°, 3.", 4 .• , 5.°, 6.0
7.", 60$000.

~ 11, De cada casa em que se venderem os generos
IIIJlreendidos nos parágrafos 1. 0, 2.°, 3 .• , 4.°, 5. ° e 6.°,O~o.o.O,

~ 12. De cada casa em que se venderem os generos
Il1pl'eendidos nos parágrafos 1.", 2.°, 3. ° e 4.°, 40$000,

~ 13, De cada casa em que se venderem os generos
mprecndidos nos ]>arágrafos 2.°, 3.°, 4.°, 5.° e 6 .• ,

li, 00.0,
S 14, De cada casa cru que se venderem os generos

III'preentlidos nos pllrágrafos 2.°, 3,. e 4.°, 40$000.
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~ 1;). De cnda casa em que se venderem os gellcro
compreendidos nos parágrafos 5.", 6.° e 7.°, 36$UOO.

~ 16. De cada casa em que se venderem os gencru
com,preendidos nos .parágrafos 6. ° e 7.°, 34$000.

~ 17. De cada estabelecimento que estiver situad
até :I quilomelros das estações de estradas de ferro e li
illlllort:'\I' ou exportar generos de qualquel' .procedênci,
percehcndo comissiies, cobrar se-ú, além de oulros ill
postos a que estiver sujeito, mais 50$000.

fi 1!\. De cadll farmácia, I ;)$OOU.
li 1!I. De calla escritório de advogado,

cirurgieo, ~O$OOO.
~ ~O. De cada cartório de paz, 8$000.
S ~1. De cada cartól"Ío da sub-delegacia, 2$OUU.
li 22. De cada oficial de jUSti<,-'11,'porteiro, conlillll

ou caJ'cereiro, 2$000.
S 2:1. Do ,procurador, secrelario OU advo"aoo dll i

t en (J(>ncia, ;)$000. "
S ~.j. Do fiscal, alinhador e aferidor, :\$000.
S ~5. De cnda dentista formado 011 não do IlIlInil"

pio, ~O$; de róra, 30$000. . '
S 2li. De cada retratista ou fotógrafo 00

~O$; de fóra, :iO$OOO. '
fi '27. De cada relojoeiro, do muniCil)io

fóra, 10$000. '
fi 28. De caoa concertador de lIláquinas 00 JIlunj

cipio, 2$; de róra, 5$000. '
S ~!I. De cnda oficina de sapateiro, alfaiale selei r

ou ferreiro, ~$OOO. '
S :\0. De cada ,pedreiro, caJ'pinteiro, murcinciro (\I

Imnçador, 2$UOO.s :ll. De cada fenador ou velerinúl"io, 2$0;)00.
S 32. De cada caldereiro, funileiro ou laloeiro II

Illunici'pio, ;)$; de fóra, 15$000. '
S :\3. De cada falJricanle de fogos, do lI1un icipi

5$; de fóra, 10$000.s :\4. De cada loja de barbeiro e caheleireiro, 2$00 .
S 35. De cada fabricante de velas, ;)$000.
S 36. De cada vendedor de bilhetes de Intel'ias (

lIlunicípio, 10$; de fórn, 15$000. '
S 37. De cada hotel, hospedal"in 011 casa de pensli

20$00U.
S ~8. De cada cemiterio particular, 10$000.
fi ,19. De cadn pasto de alu"lIel excéto

"OS, 2$000. " ,
S ,10. De cada rancho de t rOopa 5$000.
S 41. De cada leiloeiro ;)$UOO'
~ 42. De cada colJrad01; de pr~fissão, 5$000.
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s <Ia. De ca<la olaria, 2$000.
fi 44. De calla ,pintor, dourador cntallwdor, euca-

rlrrnadOl" ou our,ives, 8$000. '
~ 45. De cada pari de ~Ipanhar ,peixes 'panl nego-

cin, 10$000.
~ 4U .. De cada fabricanle e vendedor de eigarros

do lI1uuidpio, 2$; de fóra, 4$000. '
~n. De cad~1 negociante que impo,'lnr e vcnllcr fll-

)110, I,~dha c cigarros de fúra do mllllidpio, al,t~IJI dos di-
I'ilos a quc cstão sujeitos, mais :)$000.

; IX. De Clllla carro ,de aluguel, 5$000.
~ ,I!I. Ih cada e:IO, excl'lo perdigueiro e dogucs, de-

11'lIdo os mesmos trazel' ('oleir.\ e cnrimho 1$000.
~ ;)0. De cada fúhrÍl'an\e c exportador :le IIlel de fu-

I I", 10:'1l00.
~ ;11. Dl' cada exportador de café, do IIluni<:Ípio,

111>:000.
~ ;)'2. De cada ve11'lll'dor de leile nas povoações, ."

2,'(1(1(1.
~ ;):1. Dl' cada fúhrÍ<"a de aguarlil'nle, açllcar on rapo-

.1111':1,SI' co!lrarú:
. I. St'llll.o I.) l'ngenho de cilindro, movido por aglla,

'dl'1I1 dos dll'l'llos I' que esli'lo sujeilos os gl'nl'ros Ile sua
pn ••.•,dl.ncia. ~Oii;()OO.

11. SI'ndo o engenho lle 11lIlandeira, idem, idem, ...
III.:UIIO.

111. Sendo o ,engenho de madeira, idl'lIl, illl"iIl', 5$000.
~ ;),1. Dl' cad~1 fúhrica de polvilho, cujo nlotor fo,' a

1;.(11:1011 vapor, 8*, seudo mo\'Ído por animais, !)$OOO.
~ r);). DI' (,l,da filhrie~1 de hehidas :lI'oolicas'coInio se-

j:llll: ...inhD, licor, eerveja, agua impel'ial, auiz de., exece-
11I:i1lflo-sc \'inho de uvas, 20$000.

~ :ili. Dl' ('ad:1 padari:1 ou I'onf'eilaria, podendo ven-
kr pelas ruas e pra(;as, :i$000.

~ ;)i. Dl' nllla engenho de serra para ne"Ílcio
IO:"UOO. ," ,

~ ;)8. Dl' cada engenho de pilões, 2$000.
~ ;)!l. De cada pessôa que tiver um ou mais moinhos,

• >:U(lO.
~ liU. De cada' monjú!o, 1$000.
~ (j 1. De cada ex pOI'.tador de \ouci n.ho para róra do

1IIIIIIicípio, 20$000.
. . ~ li2 .. De cad~,1 masente de objétos de ouro, prata e
IJlas. fa.l!rIradas fora dêsl c Estado, 150$000.

~ (101. Dl' ca'da mascate dos mesmos objétos conjuu-
l:lm!"!l:'." I'CJI1l<.11 marinho, fnzen(las e miudezas, 200$000.

S (,4. De cada mascate de armurinl1o, fazendas e miu-
lczas SOlnen te, 80$000.
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~ li;:'. Ih~eada maseale lIe seli ns, redeas, lran~'ns
quisqllcr :lrreios, 15$000.

~ lili. De caela IIlascale de chapéus e cal~~ados, .. ,
IU$UUO.S li7. De cada mascate de objétos ele cnldeirciro, fll
11ilei 1'0, clc., 10$00U.

~ US. De cada velldeúor de figuras,
I('S, ('mb]em:ls, mill'l!l'zas, ri$OOO.

Al'I. lR4. A int'cndêncin cobrará nl:lis
imposlos eventuais:S 1." De licença para edificar nas povoaçõ 's, 2$000.

S 2." De licen~~a para tirar .I'êis, sair com charola,
pedir eSll101as para qua1<luel' inyocaçi'lo, sendo do muni-
l' ipio fJ:;;OOlle de fóra 211$000.

~ :l." De caela espetúculo equeslre, (:lcrobalico), gi
núst ico, 10$00U.S .1." De cada exposiçiio de presepe, coSllloran 1

animais ou qualquer oulra raridade para perceber IlIcro

2$000.~ :L" De catla espeláculo dramÍltico por companhi
ousol'ie(lade, do muu icípio, 5$000, de róra 10$000, ('XCI'

luantlo os em heneficio de qua]quC\' obra pública ou pino
S li." De cada corrida de louros, 25$000.
~ 7." De cada carro de fára do município qu,e ncl

ror lugado, de cada vez, 1$000.S 8.° De cada tropa de fára do município, 3:00U.
~ !l.o De cada arToba de fUIllO exportado para fór:l ti

município, 50$000.S 10. De cada botequim, quiosque ou barraca, (por

noit,e), 1$000.S 11. De cada han(lo de mascarado, 1$000.
~ 12. De cada balsa de madeira ou labôado

do município, 5$000.S 13. De cada cargueiro de mel de abelhas, 1$000.
S 14. De cada cargueiro de aguardente de Illuniclpi

I $000, de fára, 2$000.S 15. De cada cargueiro d'e rapalluras,
pio, 500 rs., de fár.a 1$000.

S 1li. De cada cargueiro úe
rs., (]c fára, 1$000.S 17. De cada barca 1I0S rios Sapúcai
\' elho, conduzindo generos a freie e que os
município, 10$000.S 18. De cada mulada, porr.ada, carneirada que pas
sar por êste município e nele vender, 5$000.

S IH. De cada cabeça de animal ,'ecúm, cavalar o
lIIuar, exportado do município, 500 I'S.9 20. De cada cabeça de gado suino, caprimo Oll la1ll
gcro que for exportado do município, 200 rs.
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~ 21. De ealla rl'gislrn .(ie t ílulns e (lI' calta aleslado
que ~(' passar n:in senlln para pcrct'pçfllJ de ol'dcnados

:,~llOII..\1'1. IR;). E' proíbi(\o allaler OU cortar rezes, sem li-

l'\'Il\,'n; IIIllIl:\ (Ic ;)$000.
, I I. I Rli. EslflO sujei los ao imposto de indústrias e

prorissi'les os quc possuirelll r~lbr.icas de .mel, f';imo,
aguardt'nll'. :u;uenr, rnpa(lura, polvJ!ho, cera, behIdas,

(Ic . .\1'1. IR7. E' proibido :lbrir ou ("onlillll:lr com nrgó-
ril) depois clt' 1'i1l11.Oo ano, st'm requerer prl~viamente a
li,'I'IlÇ:l; 1I\lllla 'clt' 10$\)1)0.;\1'1. ~RR. () Ill,,,,,clallt . ,ir, ~~stal)('lechtc. .In'era reque-
1'1'1' lieença dentro do prazo de 30 dias, fin(\o o qual, es-
lar:'! sujt'i lo Íl mulln.\1'1. IR!l. Todo o requl'riment() dt' \icen~'a dever:'
s"r :I('nlllpanhado .dt' dneuml'nlos qlll' pnwem o paga-
tllPlllo dos illlposlus 1\<.\'Í(los 11Hepúh1ica e ao Estado.

,\1'1. 190. To(lo o nl'g(winnte dontieilia(\o que masca-
11':'1', além do ill'pnsln (\t' seu estabelecimento, Tl:lgará o
da m:lscatt'açiio..\rl. UH. Os indivi(lllos sujeitos a i'lI\Iposlos evenlu-
lis " quc niio os pagarem, quanclo forem l'xig~dos, ficam
slljeitos P Illulta lho 10$000, que ser:) paga conJunlamente
('011 o imposlo. ..\rl. I H:!. ()s quc quizel"~1Il ahrir negócio de I." (lI' JU-
111),:'m diante, pagariio a metalte do imposto a.nua!.

Arl. IH:I. Todo aquele que houver pago Imposto de
UIIl:I indústl'Ía ou profissiio c for encontradu negociando
1'111 outro. n:"lo Jll~neion:lda no l:llão de pagamento. incor-
'L'ri! na multa lle 10$000. 'Ar!. 1!1.1.Todo o nrrematllllle d.e obra púhlica mun;.'
ipa1. pag:lr:,! 2°1" sôbre o valor l\:I arrematação, devendo
o t:lliio ser transcrito no respecllvo contrato.

CAPITULO 111

Da (l/'l'eIlHltação das rendas

\1'1. 1!1:l. \ aI'! rma\a~':io das rendas, 11:\ parte cm que
1':10 for lle llutl'O 'm{)(\o prl'cpíllWdo, far-Soe-á tia seguinte

forma:~ 1." A' bôca do cofre, quanllo o ('ontribuinte, por si
011 por outrem. S(' ofere(~('.r espontaneamente a pagar os
. npo' lo~; eJ1\ quc ror lançado L' neste caso sc lhe fará o
ab:\tim'. n to (Il 10"1", fieanrlo o encarrega'do da cobrança
rOIll (\ireito somente 11metade <\1' porc('ntagc:m que por
lei lhe couber reJlat'iv[)me<ntc aos mesnlOs impO'StoS.
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Art. 205. A falta (Ie pagamento dos impostos esta-
l)l'le 'idos neslas posluras, sujeita os infratores ámulla de
:iO (jllando nrlo haja outras estabelecidas, e á cobrança

executiva.

~ :l." Comprnmcler-se-ú a convir na prescisão do con-
iralo, quando porventuJ'a, o congresso do Estado enten-
dl'r conveniente alterar as iabelrls -de impostos,

:\1'1. 201. A intendência por sua vez obrigar-se-á, de-
pois de piJr em hasta públiea a arremalação das rendas,
afixados os editais com o prazo (Ie 20 dias nos logares do
custume, e de preferir o arrematante que melhores con-
di<;i)es ofl'rercer e prestar fiança idonea:

I. :\ fornecer os d:Hlos e esclarecimentos que servi.
ram de base para a organiwção do orçamento da re-

ceila.
11. A faeili tal' ao arl'l'l1Ia tan te 'todos os 'meios de efe-

luar a aJ'l'ccadaçãll, não se responsabilisando a intendên-

lia por qualquer despesa,
:\1'1. 202: O contrato será lavrado c subscrito pelo

secretúrio, observando-se as disposições destas postu-
ras e, nos casos omissos, o decreto geral n. 416, de 13 de
julho de 18.15, e será assinado pela intendência, arrema-
lanles c [iadol'es, depois de processados previamente li
l'iança ou depósito de que trata o ~ 3. ° do ar\. 200, e
fcita a inscl'ição (la hipotéca legal nos termos da lei n.
1.2:17 de 24 de setembro de 1864 e regulmuen lo n.
:U!i:\, de 26 de abril de 1865, quando por meio de espe-
cialização (le bens.

Art. 203, E' licito a intendência sohrestar na arre-
IIwlação, meslllodepois de anunciada e de aparecerem
licllantcs, desde que concorram motivos pon(\erosos
para esperar maior produto de arrecaoação por outros
meios. Em tal caso deverá dar circunstancionada conta ao
(;ovêrnador do Estado para providencia sôbre o que rôr
mais conveniente e justo.

Art. 204. Os encarregados da arrecadação, pôr
qualquer dos meios acima referidos, que ~ão fiz.erel1l as
pnlrndas da cobrança efetuada ou preslaçoes esl1puladas
até 3 (lias depois (le findo cada trimestre, incorrerão
nas pen:ls de suspensão, rescisão e de prisão admin is-
trativa confOl'llle o disposto no eereto n. 658, de 5 de
dezembro de 1849, além das mais a que estiverem sujei-

los.

~ 2." !'elo pl'ocurador de intendência quando êsl~
realizar a cohrança da~ contribuIções, ou quando a in-
tendência julgaI' conven iente.

S :i." Por arremata~-ão quando a i;lLen'liência, julgar
mais vantajoso incumhir a um particular que o faça por
propria conta, prestando fiança indonea e enlrando para
o cofre com a importfll1cia das prestações e que se obri-
gar, naS épocas fixadas no resper;",ivo contraio.

~ 4." Por a(blJlinistração ou por arrematação median-
le porcen tagem.Al'I. 19(j, ~o caso do ~ 2." do artigo antecendente, se
° procurador exigir o imposto, perceherá 10°\°, e se o
pagamcnto se efétuar esponlaneamente, Solo,

:\1'1. lH7. Em cada uma das hipótcses d:] aITecada-
ção, o cofre municijllll quitar-se-á com os contribuintes
mediante a entrega d,e talões.

Parágrafo único. O~ talões serão fornecidos pela in-
tendência, níullerados e rubricados pelo seu presidente
ou pelo seu imédiato e serão organixados em séJ'ies.

Al'I. 1!IS. Nas ,especies dos 9~ 2.° c 4." do artigo 19:"
o procurador da intendência, o arrematente ou encarre-
gado da col>rança irá pessoalmente exigir do contribuin-
te o imposlo, caso em que não lerá o deseonto de que tr~-
Ia () ~ 1." do citado art igo, ex traí n do o respecti vo t [\Ião,
L'III, o qual será inscrita por extenso a quantia cobmda.

Havendo oposição da parle do conlribuinte, far-se-á
a cobl'ança executiva pelos meios legais, e neste caso
com a multa de 10$ a 20$000.

Al'I. Hl!l. Sempre que a intendência discutir e delihe-
1':11" ('m sessão ~ôbre a arrecadação das rendas, se fará ()
~ontrato, que scrá lavrado pelo secretário em livro pro-
pl'io e co:.\ as clúusulas e estipulações neces.sarias.

Arl. 200. A arrematação terá logm' com o desconto
até :iO"I" sôl)l'e o orçamento do receita e arrecadar-se,
~uardadas as prescrições que se seguem.

~ 1." O arrematante obrigar-se-áa pagar a imporlflll-
da da I'enda em prestações trimestrais, sob pena de ser
execulado conjuntámente com os seus fiadol'les.

~ 2." O arematanle P!'ovará as condições de sua ca-
pacidade e de seus fiadores.

~ 3." Preslará fiança idonea, que poderá ser consti-
luida por hipóteca especial de bens ou por depósito de
dinheiro ()u(le tÍlnlos de divida pública geral e do Es-
tado. ~ ~." Sujeilar-se-á expressall\iente ús disposições vi-
gentes de leis e rgulamentos estabelecidos para os en-
carregados de arrecadaçõe!'.
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TITULO IX

CAPITULO I

1Jos meios de execução

AlI', :!Oli. Os fisc;l iS e seus agen tcs requ isilarão das
autor'idadcs compctcntcs Os auxilias necessarios para
execução dcstas p:>sturas.
Ar!. :!07 .. O infr'ator autuado quc quiscl' satisfazcr

a Illulta, podcrú fazê-lo, ao procurador da intenriêncin,
pagando juntamcnte as despesas já feitas.

.\1'1. 208. A intendência solicitará das autoridades
polieiais as ordens nccessarias, afim de que os inspeto.
res de quarteirões prcstcm uma relação nominal de to-
dos os in d iv iduos sujcitos ao pagamento dos impostos
taxados npstas posluras, para, á vista da mesma, SeI' fej-
lo lançamento.

Desta relação deverão constar lodos os propl'ieln-
rios, npgocianles, ctc.

Cada inspetor ministrará a lista relativa ao seu
qual'teil'iio, aH' n dia 1." (le dezemhro de cada ano, ~ob
pena de Illulta de aO$OOO, além da obrigação de prestá-Ia
dentro de 1[) dias sob pcnade responsabilidade por de-
sohc(liência.

Art. 20!J. Toda a pessôa que injuriar, desrespei-
tar ou procurar desmoralisar o procurador, fiscal 011
agcntc fiseal de iutendência, quando no exercicio de suas
funç<Íes, e se opuzer ao cumprimento de determinações
lpgais, será presa e reeolhida pôr oito dias á cad!lia pôr
ordem da autoridade competente, e multada em 30$000
c o dô!Jro na reincidência, depois 'de processada e jul-
gadas nos termos do decrelo n. 458, de 7 de julho <1e
1890.

CAPITULO li.

J)os I'encimentos dos empregados

1\1'1. 210. Os emlH'egados da intendêncin, além do.
l'1I1O!umcntns lnxados nos diversos artigos destas poslll-
ras pereeberão os seguintes vencimentos:

, O pl'ocurador 10% sôbre a arreeadação.
O secl'etário 260$000 anuais, sendo 195$000

denado e fi5$OOO de gratificação.
O l'iscnl da freguesia da vila 120$000 anuais, sendo

90$000 de ol'dcnado e aO$OOO ,de gratificação.
O fiseal da freguesia de S. José dos Alegres 60$000

anuais, sendo 45$000 de ordenado e 15$000 de gratifi-
cl~ção,
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O porteiro 60$000 anuais, sendo 45$000 de ol'dena-
do c 15$000 de gratificação.

Art. :!11. Revogam-se as disposições em contràrio.
Palúcio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais, ~m

(illl'O-Prl'lo, 20 de outubro de 1890. .
CHIUSPIM JACQUES BIAS FORTES.

IJECHETO N. 21:1 - DE 2U OUTUIIHOUI' 1890

Eleva os v(,lIcimelllos do Sl"'Cl'eool'io e porteiro da intendência oluni-
C1p"l de Bocainva

o doutor Govcmador do Eslado de. Minas-lierais,
IplIdo em vista a proposta do conselho de intendência
/IlUIlicípal de 13ocaÍuva, de 30 de setembro último e
usando da alribuiçãoql1e lhe confere o decreto n. :!18,
de :!5 'de fevereiro do corrente ano, resolve aprovar a
s"guinle dis]Josição: ..

Art. 1. o Fioam clevados a :iOO$OOO anuais os \'enC'I-
IlIenlos do ,secrelMio da intendência municipal de Bo-
caíuva e a 120$000 ,Os do porteiro da mesma intendên-
cia: aherlo :pai'a êsse ;fim o necessário crédito no res-
pec'tivo orçamen'fo.

AI'I. 2. o Re,vogalll-se as disposições em con trál'io.
'Palácio do Govêmo do Eslado de :\linas"lierais, 20

dl' out1.J'bro de 1890.
'CURISPIM JACQUES 13IAS FORTES

DECRETO N. :!14 - UI' 22 oUTUIlHO UI' 1890

Anexa aos oficios de escrivães de órfãos que até esla dala deixaram
de ser providos

O Govêl'nador do Eslado considerando que o de-
('relo n. 12, de 22 de janeiro do corrente ano, di",idin-
do em dous oficio de escrivão do órfão, foi em sun gc-
llCl'alidadebasea,da em razõ('s de inconle,slavel proce-
d{'ncia ,e de manifesta ÍTti]j(i-adt,:

Mas cons.j,derandona vastidão da área tlêste ESlla-
do e na diversi.da<de das condiç<Íes ele vi1da, de I'iqueza
e de extensão de caela lIlunicípio;

Cons'Ítlerantlo que esla dl'sigu:tlelaele rle condições
não perll\'i<le q11e se aplique por toda a parle lima pro-
v-iM'neia, que sendo justa e olu\'avel em lIl11a c!ele,rllli-
nada eiJ'cunscl'ição, em outra já aprcscnh\ o mesmo as-
peeto.
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Considerando que os provlimenlos alé agora r.eali-
í'i<Hlos nos oficios novamenle criados fornecem um cri-
lério seguro par.a delerm inar-se .quais os lêl'mos que
podel'iam suporlar a 'lIi visüo sem sacrH'ido dos servell-
luíll-ios;

Cons'ideranuo que a ausência .de pretendentes ao\
ol'ic:ios :\Íinda nüo provi,dos constilue uma ,prova de que
a divisüo é insuslenlúvel relativamenle a c.sles;

,Considel':lIldo que .ainda mesmo nos lêl'mos em que
a divisüo foi I'e,pulada conv.enienle e efeluou-se, as con-
dições da exislência dos oficios divididos sofreram mo-
difieaçiie.s sl"nsiveisdcpois da promulgação do decreto
n. 720, de f) de setembro do corrente ano, .querelirou
dos cartórios de ,órfãos os processos de divisüo, al0
mesmo. os que derivam de partilha re:üizados no jui7.ll
orfanológico;

Cons'Íllerando que dêsle modo as razões do decre-
lo n. 4 jú perdenllll quasi inleiramenll' a proccdi'ncia,
de que se revesliam IH! ocasiüo em que foi êle púhli-
cado; ,

,Considerando ,que, assilllseudo, ha con,'eniêneia
em tomar uma 'providência que concilie o interêsse pil-
IJlico c o dos sel'\'entuúrios;

Considerando que ha (Joireilos adquiridos represe/l.
tados ,pe'los cidadãos prov idos nos segundos oficios, qUl'
niio púdem ser dolados sem ofensa (\.:I justiç,a;

Hesolve decretar:
I." Fieam novamcnle anexados os oficios de c.scl"i-

"ii('s de ÓI1fãos que até esta data deixaram de ser pro-
vidos,

2," Quando vagar um dos oficios (i'ivi(lidos em \'i 1'-

ludl' do deerelo n. 4 por ,falecimcnto, renúI1l:i'a ou por
condenação judicial, far-se-á a i'nc(wpOI'açiio dos ofi-
e.ios em be'nClficio ,do 'esc,\'.Ívão .companlH i'ro, sem de-
pendência de nova alo da admi'nislraçáo.

I'álacio do GO\'('I'I1O do Eslado de JHnas-Gerais,
Ouro-'l'relo, ~2 d.e ouluhro de 1890.

ClIlIlSl'rM JACQUES BrAS FonTEs

DECHETO N. 21:i - DE 24 DE oUTunno DE 1890 . \
,\p"OVR as allerRções feitlls ás posturlls municipais de Barbacena

o doulor Go\'êl'nador do Es,tado de Jlinas-Gel'ais.
lenuo em \'is,ta a proposla do conselho de inledência
do municipio de Barbacena, datada de 17 de maio ú\-

limo, e usando da alrihu'ição que lhe é con'ferida pelo
decrelo n, ~lX, .de ~f, de fevereiro do COITenle ano re-
solve apro\'ar as seglllintes a1lel ações ÚS res.peeli\'as 'pos-
luras:

Al'l. 1, U O imposlo sôhre caheças de reses ahatitlas
no maladouro púhlico, é ele\':ldo a :1$:iOO,

Art. 2. o E' criado o lugar de médico do mesmo ma-
ladouro com o \'encimento mensal de 150$000.
. Arl;:I." O ordmwdo do zelador dúgua pola\'el da
fjJd:~de e ele\'.ado a ;iOO$OOO anuais, ficando o rneslllO
ohI'lgauo a fazer lodo o serviço por sua coula e fornc-
l:endo-Ihe a i'n tendência súml'lIlc material necessúl'io,

1\'111. 4." Quando os lH'gocianle.s 'ue earn.e \'(,I'de fi-
zel'em gre\'e, .deixando de malar o gado e ,do(' \'eINle;\' a
l:arn~ a l'e'laJ~\(~ !par:,l 'o 'fi,m InllJlIHeSilo !lIe de\'a'r-Ihe o IPI'e-
~'O, fIcam ~u~e~tos, a mulla de :10$000 cnda um, c o du-
plü lias relclllencws.

.Art., ;i. o A dis~posiçüo do art. 206 das postUr:lS é ex
Icnsl\'a a II'ans:ferenC'Ía das posses a'forada.s.

A~.t. (j". Os possuidores de carros ferrados lIe "III!'''
pagarao anu:!lmcnle :ll),"OOO de licença para que êsles
i")SSalll transIlar lia cidad,e ou nas eslr:Hlus lllunicipais,

Arl. 7:', E' ('Ievado,a ~$OOOo impôsto de 1$000 sôhre
lJ~ l:arros teJ'l'a~los de vinco nüo Illatrku!ados, para tran-
sl!arcm nas ruas da <:idade, continuando o mesmo i'lIl"
posto de 1$009. para os ferrados ue chapas largas,
, Art. X". h ele\'a(lo a um real o impôsto de que lmla

o S 1." do ar!. .I(i, das posturas,
. Art. !l", Fic.a.suprimido o ~ 71, do aI't. 201 das pos-

tlll :~~, que p,~r!1lI1Ia a eoncessüo de licenças para cus as
de Jogos prOlhldos,

Ar!. 10. A eOllcessiio de penas de agua serú fei la ao
dono do prédio e nüo ao localúrio,
. .1\1',1. 1.1. O c{~nccs;;i(!n:írio .de penas d'agu3, que

POSS!III. d.()Is 011maIS predIOs conlJguos, lendo sido a con-
('l's.sao I~Ila para u,m, só! si qllize~' dcrÍ\'ú-la para qualqu.er
dos. o~ltI.oS, podera faze-lo, medIanle a conlrilmição de
IIIal8 20:;;000 em relação a caua 11m,
f ' ':'1'1. ,12. A (l!sposiçüo do aI't igo an lecedente só vi-
gOI:II:1. ;tlc que haja novo abaslecimenlo d'agua e dêsdte
que se.!:I esl:., aumenlada, a lllunicipali(\ade nüo c~neede-
ra II~:IIS deI'I,'a~'ij~~s, fic:lndo os possuidoI'es n!>ri"Hdos a
('ul'la-las e clln:litzar a aglla dirélamente (lo ~ncana-
lllil'nln geral: logo que s('ja organiza'lio o novo auasleei-
11I('nto, me(,llanle .IO:j;OOO de eada pena,

Arl, 13.: Os a~'~u.gues esta!H'll'eidos ou que se esla-
h(:I<'(~('r('m, tlcam sUjeItos As segllin!>l's condições re"u1-l-
lJIen lares; " ,



Si". 1)everiio ser espaçosos, ler as portas de grades
uu velll'zianas, as pare{ks l' t~tns pintados a uleo anual-
l1Iente, dl' côr clara, o chiio cil1lenlallo ou ladrilhado de
mosaico.

S 2". Os corladores' e vendedores de carne deve-
rüo Irazer a\',~nlajs bl'aIH'os, renovados diáriamente, e
andar convenientemcntc limpos.

li :i". :\ carnc dl'vl'rá ser suspensa cm ganchos til'
feITO seguros ao télo, de mOlto a ficar distante do sólo
e das panedes; ser coberta com toalhas de linho branco,
renu'"lldas diáriamenle, e cortada e)ll mêsas de mal1nwre.

S 4". A carne Il'azida do maladouro na vespera c
niio vendida atl~ o dia seguinte ás 2 horas da lardc, núo
poderá perlllan'ecer nos açougl,CS, exccto nos meses de
:tbril, nwio, junho l' julho, durante os quais poderá ficar
alé ú noite.

S :i", Depois de \'cIHlida t(}ll,l a carne e antcs de vir
do maladouro a destinada para o dia seguintc, serão as
parêdes, o chüo c as l1Iês:ts perfeitamcnte lavados.

li li". As visceras, couro, ehifrl'S c mais restos das
rézes abaliuas, den~riio ficar no matadouro, c só á canHo'
virá para os açougul'S,

li í". Os vcÍl:u!os, taboleiros, de" ucslinados a COII-
duzir :, carnl', SCl'üu lavados di:irial1lcnle inledor e ex-
teriorlllen,e.

S ll". Os iufral,)res de qualquer dos parágrafos an-
tecedentes, ficam sujl'itos á l1Iulta de lU;i;UUO e o dôuro
na reincidência.

Art. 14. Serào o!Jsel'vadas as seguintes disposições
regul:t!men lares para o sel'viço doméstico e rural:

~ 1". E' illsti~uida na sccretaria ela inlendência mu-
n icipal üesta eidade, a maldcuJa dos criados de servir.

li 2". Para l-sSl' fil1l haverá os livros necessários que
serão abertos, numcrados, .J'u1.>rica{lus c encerrados Jlor
um dos intendenles.

S 3". Cada lJIalricula ocupará a parte superior do
verso de uma fôlha oe a frente da fôlha seguinte, reser-
vando-se para as averbações o espaço reslante.

S 4". Esgolando-se êsle espaço, serão as averba-
çiíes feilas l'm outro livro que se d,pnonlinará - auxi-
liar - e lerá número correspondente ao da malricula.

S :1", E' encalTegado da malricula o secretário da
indendência, que a fará indep,endenle de despacho, ú
vista dos documenlos exigidos nestas posturas.

S (j", A matricula deve conlêr os seguintes requi-
silos:

I. Nome, naturalidade, filiaçüo, i<lade, estado, domi-
cilio e característicos físicos aparentcs uo criado.
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11. ESIJecjfica~~ão <lo servi~'o a (Iue :'e dcs:ina.
111. Dala e nÚlllcro de or<lem.
IY. A\'l:I'ba~'ôes.

"s í":., Serü ad"'hIli'lla á JIlall'lcuJa toda a pcssoa queu,: CllU'd c,' vCI'ba,lJ~lCnlc ou jJor cscrIlo e exibir alestações
'c l{1~lIcldade llslca e moral.

I
S W'. Sel'Í, cancelada a malricula UOS 11UCsofrerem

1110l'stw contagJosa.

" ,~, !i.". A malricula conprcen<lcrú os nacionais ou es-
11:'lIoCI1os, que se t1estlll"HoCnl ao exercício da prufis-
,:lO de CI'I:Hlos nesta cidade.

S 1[). - 'üo serüo a<lmiLidos Ú IIwlricula:
I. Us JllenOl'es, órl'úos e Jllu1Jwres casadas ~eJll o

cUlIscnlllllcnto de seus pais, tutôl'es e conjuge's. '
I,I. Us qUl' SOII'crcu) IIlUleslia conlagiósa.
S 11 .. U conscnfilllento exigido no iJarágra(o ",nlecr-

dl'nte sera dallo. por escrito reconhecido ou vcrbalmcnle
II{) alo da 'malncula.

~ 1~. Sel'iio avcr1.>ados ua malricula:
J. OS cun tr,atos dc locação.
11, As ale 'tações (I.c conduta.
111. As justificações de 11I'ocediJllelllo.
IV. As novações e resctsões de conlrátu.
\'. A respecli va nola, casu o criado tcnha si du cun-

lkllallo a cunlprir ou tenha cUlllpridu al"uma pena pur
I/Ifração ue ki penal. o

\ I. O falccimenlu do c/'iado.
_ S. I~, U encarregado da matricula fal'Ú as aver.ua-
!i0l'S :~ vlsla da:~ cadernetas, dos (tocumelllos e das COIllU-
nleaçoe~ que llzcl:l'm os amos e cl'lados, ou por O/'dem
d~)PI'c.sld~nle da lIHlend('ncia nos casos do 11. V, UO pa-
ragrafo antccedente.

S 14. Ao criad~ malriculado se dará uma caderne-
la Ilulllcrada e rubl'lcada Jlelo secrelário da intendência
~Illcndo, as dec~an!~~,ies 'da malricula, as deÍ'enninaçõe~
(lestc artIgo e 2:) folhas cm 1.>1'anco.

~_1:1. :\0 ~I'!ado que perder a caderneta e sClmpre
quc lor ncecssal'l? jJor ach,lr-~ecsgôlada ou illlpre,stáve!
I~'lt~ liSO, sc dara no\'a, arqul\'ando-sc a llue fôr subs-
~Itllllla .

S 1(j. ;\as novas cadernelas serão mcncionadas a
1I1lricul:1 c cm resulllo as H\'erbnçõcs da anlerior.

~ 17. Scrá cass:Jlla :, c:ld'é'rnct:1 no caso dI' cance!a-
ento da matricula,
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S lli. Os contrálos de locação de s~rviços domésti.

L;OSseriio fl'itos e.'pressamenle por escnlo, ob~el:vanilo-
se nêll's as llisposiçlies vigentes sôlmc a lIIatena e tiS
l:onslantes di':ste artigo. . - -~ IV. Os conlrálos, novações e resclsoe.s serao men.
cionados nas callcrnetas e averbados nos livros de mu-

tricula.~ :W. Os l!il'citos e obrigações recip~'ocos
amos e criados serão regulados nos contra~os pela
gislaçiio civil e ]leIas disposições dêste art}go.

~ 21. S~IO obrigaçôes do alllO:
I. Tralar hcm o criado e sustentá-lo.
11. Pagar pontualmente os salários estipulados.
111. 1ndenizar o dano ltUe Ih{.'S causar.
IV. Dar-lhe estado de condula, findo o tempo

eontráto. 'V Fazer o encarre"ado da matricula as co:mll1.l1~a-
ções lio contráto que ~elebrar, da~ ..~lOvações e reSCISOC'
rcsp,ceti vas c do laleclIllcnlo do clI,ldo.

VI. Tralá-lo por conta do seu salário, sempre qu'
adoecer até que sua família o recolha ou enLI'~ p.ara.1)
hospil'll e :1 SU'I própria custa quanllo a I1lolestla [OI
ol.igin~cia d~ alg~m serviço de que imprudentcmcnte Ih.
haja encarregado. .

V 11. Descon tal' do s3lário o dano ~ausado .vo~Ullla~
riamen te ou por deselix~, ~ab~llllo ao cnado o l1Jrello li
rcc!amaçüo no caso de InJustiça. ,.

VIII, 1'üo d,espedir o criado sem préVIO aVISO
oi lo llias, salvo uos seguinles casos:, . -" ,

a) Quando absolutamente falte as Qbngaçoes C(}n-

trai das pelo ajuste; "h) QU'II11lo dormir fóra de casa sem t;,xpress:~ IH -
missüo,' qu'ando emlJriagar-se, ,ou quando for _.~le~IJgellt
1(' descuidallo por qualquer lorma no cumpI.J,ment.o. ti
suas o!Jrigaçôes, (lor mais lle UIIJ:l vez, lendo Ja pOI IS.

sol'l'ido censura verbal. ." . dc) Quando eomeler roubo oU furlo, IIllldehda e ou

qlwlquer crime.
IX. Embolsar o criado dos salári,o~ COI'l:espondcnl'

a :~odia.s, quanllo despedi-lo sem prevlO aVISO. '.
X Cono,;<ller-Ihe o lempo indispensável .p;.'Ea Il11VlI

, ofi~i()~ llivinns, qllalqller que fôr a su~ rchglllo, ~alvi)'
:~I:Il\Sl1l:1 em con lrário ex pressa no contrato.

S 2:!.. São ohrigações do criad?:. '
I. Servil' com fillelil):\lle e 111I1gencI:l;
li. !nllenisar o dano que causal';
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, If[. CO,!llllllicar ao cncarregado da matl"icula os corl.

Iralos que Ilzer c as roCspectÍ\'as :111('I'ações.
I\'. Nilo abandonar a casa do alllo sem prévio aviso

Il' oilo dias, salvo:
a) Por falta dc pagamento do salúrio no telllpo con-

\'encionado.
h) iPor ,c!lfennidadc que o Clmbarace ou impeça de

Irabalhar, VISIvelou prova(!a por qualquer meio.
c) Quando induzido á prática de atos contrários ás

]ris yu aos bons costumes pelo amo ou pôr pcssôa da
anlllw.

d) ~)?r máus trátos recebidos do amo ou pessôa de
fanulw,
V, Nilo dormir fúra de casa de seu amo e nem ter

1I1rodomicilio, salvo expresso cons.entimento do mesmo.
~ 2;~. O criado podel"á contestar as atestações do

IllO contrárias á verdade, produzindo justificação pe-
anil' a autorida'dc policial ou judiciária e apresentan-
o-a l'OIll a caderneta ao encaJTegado da maldicula no
)razo de cinco dias. '

: 24. O eneaITcgado da matricula apresentará logo
cailerneta e justi ficação ao pl'esidenle da intendência
1Il' rl'sol\'crá.

~ 25. I'revaleeendo a justificação contra o atestado
rú o :1l~0 obrigado ás custas respectivas á indenizaçã~
u sala no quc pel'der o criado até a decisão de que
Ir;lla o parágrafo antecedente.

9 26, Serão punidos com a muIta de 15$ e o dobro
la' reincidencias os amos e criados que infringirem
lIS contrátos ou as delel'lllinações dêste artigo.

~ 27. Estas penas não excluem as que forem co-
inadas na legislação civil vigente.
~ 2~. As c~usas derivadas dos contrátos de lOcação
Sl'l"\'lÇOS serao processadas no fôro comum de acôr-

I l'011\ as leis civis, '
~ 29. As in frações dos contrátos e dêst,e artigo su-

'\;1111 o in fratôr ás disposições nêles estabelecidas.'
~ :lO. Os autos de in~ra~ão serão lavrados pelos

l'aIS, o1Jscl'van'Cio-se o dIsposto no decreto n. 458 de
rll' junho d,e 1890, para aplicação das multas. •

: :H. Serão arrecadados pela intendência munici-
, os seguintes emolumentos, dos quais terá o secrelá-
I UIII terço.
1'01' mlatricula, 3$000.
Por certidão narrativa, 600 reIS.
Por certidão verbo ad-verbum, 1$000.
Busl'as ,em livros ou papeis findos, até UI1l ano 1$000
rlois anos, 2$000, e de dois a três anos, 5$000'. '

1),a. P._% 188~
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S 32, O cancelamento de que trala o ~ 8°, e a nola

de que traia o n, Y, do ~ 12, serão feilos em virtude de
represenlação d,e qualquer autOrIdade policial ou judi-
ciária ou a requerimenlo de pessôa interessada, aCOIll'
pan hado da prova de algum dos casas mencionados,

S a:~, Será ouvido o criado que poderá apresenlar
sua ('on l,eslação e prová-la em 41\ horas, decidindo afinal
súbre o l'oncl'lamento, o presi(lente da intendência.

~ :~,I, O ('ancelamen lo ou no la será publicado IH'II
illlprcllsa com a deelaração (lo molivo que o determinou,~ :~:i,:\ inlendencia munieipal marcará prazo, qu'P
será publicado pela i,m,prensa, para que os criados lIllL-
almente conlri"llados se matriculem,

~ :\(), Findo esse prazo', Os criados que se acharem
~.l'm matricula c os amos que os conservarcm incorl
ri"1Ona Il\,u\l~, ile 15$UUU e o (Iôbl'o na reincidencia,

~ :Ii, O en('al regado ,(la malricula até o dia cin
tlc cada mes, remelerú á Secrelaria da policia a relaçü I
(los ('riad.)s matricula(los 'c averbações realizadas durai

le o mí:~s anterior,:\rt, L'), :\s disposiçõe..,; contidas no artigo anlcCl'
(Il'nlc si"to aplicáveis ao seniço rural e agricóla no lju

róI' adequado a csta espccie de serviço,
~ }", Os direi los c obriga~~ões do alllO e criauo sã

em geral os mesJllOS do loca lá rio c locador, quer sei'
esle criado e aplicado exclusiva~.1\entc ao serviç.o l\omé.
tÍl'o, quer seja simples jOI'lTaleiro deslinado ao serviç
fabri 1 ou agricóla, ,excelo:

I. As obrigações e direiloS (lUe se referem á mO
r,ll!ia sob o této e junto á família ,do locatário,

11, E u que se refere au lratamen lo no caso de mo-
L'slia; aus oficios divinos, elC" porque o contráto l1e lo
caçflO de serviços nêstes casOS, só compreenderá os dia

1I1eis,~ :!", O 10cH(lor que retirar-se do serviço do loe
tário, sem prévio aviso de oito dias, peJ'{ierá o direi
aoS salários clJnv,encionados e já vencidos, além da mui
a que rica sujeito, Do mesmo mo(to, o locatário de ser
ços que sem justa causa despedir o locador, ante.
rindo o tempo ,do contrálo, pagar-lhe-á todo o salário li
lostl' (Ieveria ganhar se não fôsse despedido,

~ :lO, Si"IOmotivos justificados partI a despedida:
1. Faltar u localário ao cumprimento de alguma (t

elausulas do eontráto,
li, Ferimentos, ofensas ou injurias por parte -do U

cali"trio ao locador ou a pessoa de sua familia,
111. Exigí:'ncia (\c serviços não compl'l'ellllidl1s

coutrálo.

--43-

S 4", No caso d'e rescisã ddos lrês motivos mell " o o contráto por quelquer

I
. clOnados n "o ~cador não será obri a . o )I.lragrafo antecedente

111'\'1(1a ao locatário, g do a pagm' qualquer quantia

S 5", Findo o lem I .se rescinda por jush C'l~l~ do cont~'a~o ou quando êste
ao locador um ale~t;dd dea" °1 ~o~atan~ é obrigado a dar
c d,cc1anlr na I'especti V'1 c dC~aI-se qUltes com o mesmo

Art 16 K ., '. a eI neta a sua conduta.
_ ' ,! os contratos rderent

('rao observadas as seguintes d' ~s_ a amas de leite,
R I" \ ..' . ISpOSIçoes:
~ ,; S alllas deverão ' .provando perfeito ,.t' d d'lJlre~entar atestado médicoes ,I o e saude e C' , 'd d '

umalllentarem Esse 'lI t" apacl a e para
'l'rá renovact ' ,': ,es auo constará da caderneta

, • o P,lI a cada contráto. e
S 2", O teHnpo do contI'ál '3.mamentação de crian a r " I?' seI:a o neL?essál'io para

IIpulação expressa em ~ont~'lt~o,1l menle sadia, salvo cs-

~ 3", As amas não oderã'<Intes de findo o contra' toP 1 o. abandonar a criança, sa vo,
I, POI' enfermidade provada

,I amamentação ou a sa' d d . que possa prejudicaru e a CrIança
I I, Por moléstia contagI'o' sa d "a Cl'Jança
II I, 1'01' máus tl"ItoS r . b' d d .'ssôa de sua familia'. ece I os o localário ou de

IV, ,1'01' falta rio )Iagalllenl d I''onvenclOnado. o o sa ario no lempo

li 4", Em nenhum caso I d ''111 prévio aviso de 8 dias, JO eI'a a ama se despedir

~.fi", q locatário só poderá desjledil'nos segu In les casos: a ama locado-

I, F~ledmen to da criança,
li, l-alIa (le leite ou vi" d"idades nociv'ls a' S'll'lde d clO~ a qUl.I'ldos ou por enfer-

, . .,' fi cnança,
II I, Quan do a ama não estiver em' . - ôe

ndel' amamentar sem IlrcJ'ui' t' ,condlçoes~ 6 " "o I zo e e sua saIlele
~ ' " caso (l' ser a ama d d' d ''u tos, será o locatari~ obr' d es~e I a sem motivo!!

Çi"IOnunca infeI'Í~r a um J~~êsOda arl~e u,ma gratifi-
A 'I 17 O' e sa arJO aJustado.

I, ' presIdenle da inle d . f '
lameIl to para todos os s . n ânC.la, ara. um re-
'sma! discril1JinaIl(l~ a~ aet~~.~~i~õe~ ~lln:s~'ahvos ,da

I nanos, a natureza c tempo de trabal~ o os os fun-
IS penas li que fiCUill sujeitos no caso ~ed~ fcad~ um,~ 1" E t In raçao.

~ ' "s as penas devem ser d -
I', multa 'Ité 30$000 f' 1 d .c ~uspensao até :lO, e a ma emlssao.
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DECHETO;'\. 217 - IIE 2;) DE OUTUIlllODE lRllO 100$000
200$OGO

:l00$000
240$000
240$000
200$000
200$000
160$000
l00$OOU
300$000

240$000
:l:ooo$OOO

50$000
2:940$000

11:907$474Total , . , . . . . .

~ l!l

~ 7.
~ 8.
~ 9
~ 10
~ 11.
~ 12.
~ 13.
~ 14.

Tolal .. .' .' 11 :907$47.1
Art. :lo o A despl~sa (lo conselho de intendencia nm-

lIil'ipal. (lI' Itajuhú, pnr<l o exercieiu dc 1891, é fixada na
quantia til' 11 :907$-174, distrihuilla pclo seguinle serviço'

9 1. Amorlização da divida passiva 1 :737$474
~ :lo Cuslas jud iciarias . . . . . .. fiOO$OOU
9 :J. Ordenado ao secrelario . 800$000
~ ,I. Porcentagem ao 11I'ocUl'alIor .. 1 :OOO$OOU
~ ii, Ordenado ao fiseal da ci(ladc. (jOO$OOO
~ li. Dito aos três fiscais das frc-

guezias . . . . . . . . . . .
Dilo ÍI guanla municipal ...
Dito ao continuo . . . . . . .
D ilo ao zelador da bihlioléca
Limpesa da cadeia . . . . . .
Talões e puhlicações de editais
Expedienle da secretaria e juri
Asseio da <:idade . . . . ....
Ordenado ao zelador do ccmi-

lerio publico . . . . . . . '
~ 1;1. Iluminação publica . . . . . .
S l(j. :\Iedieamcnlos e vesluurios aos

presos pobres . . . . . .
S 17. Evenluais ....
~ IR. Bolas \'enosas e eXlinção de

formigueil'os . .
Obras publieas . . .

Clll\rSI'IM .IACQUES BrAS FonTES.
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Orç:lll1enlo da receita e fixação ,(Ia despesa do con.
selho da inlendl'nci:1 IlIunicipal da cidade de lIajuhá.
.. Arl. 1." A. rel'eita mun icipal de Itajubá, para o exer.

CI.CIOde 1891 e ol'çada no qU<lnlia de 11 :907$474, prove-
nH'nfe dn alTe(~adação .dos seguintes imposlos, a saber:

~ I. Induslrins (' profissões. . . . 10:U07$474
~ :lo Aferições ... , . . . . . 180$000
~ 3. Bens do "venlo . . . . . :lO$OUO
~ .1. C\lultas . 100$000
S ;) ;\lercatlo t :000$000

de Itnjuh:í, I'csolvl' <lprovar o incluso orç:Jllwnlo da recei-
1:1 e fixaçãu. d.a despesa daquela ml1l1icipalid[\'de parn o
ruluro eXI~1CICIO de 1891, que eom este sel'á publicado.

Palncio do Govl'rno llo Estado de Minns-Gerais, ~5
de outubro de 1890.

DE ~;I DE OUTUllno DE 18!1UDECHETO :\. :l1(j

Aprova o o)'(;anwnto da I'CCCltll c dcspesa do mllnicipio de tlaju
para O exercI cio de 1891

Ajlrova IIS ('.onllls dll extinlll CIIJlllll'n municipnl de lllljllbá, relali \"11<
ao exerci cio de 1889

o dI'. Governador do Estado de Minas-Gerais, usan-
do (la atribuição que lhe coI'lfere o decreto n. 218, !]c :!;)
de fevereiro do concnte ano, c ten'do em vista as lIlfOl:-
mações presladas pelo conselho de inlendencia .d? 11111111-

l'ipio de lIajubú, resolve aprov~\I' as conla~ da extmla ca-
mara municipal da mesma eH\ade, relativas ao exen'l-
cio (le IHR!I, a saber:

Heeeila incluisvé o saldo 'de 6:248$717, vindo do
excrcieio d~ 1888, eon forme a resolução n. :1.7U3, de Ui
de agosto de 1889, l(j::J9U$467.

Despe",a efetuada, conforme a resolução n. :1.571,
de 28 de ,lgosto de 1889, 1:J:781$701.

Saldo a favor do cofre quc passa para o exerclcio
de 1890, 2 :U14$76U.

Palacio do Govêl'llo ,do Esta<,lo de Minas-Gerais,
Ouro Prelo, 2;) (\e outubro de 1890.

CIIIlISI'IM .1ACQUESBIAS FonTES.

O (\1'. C.ovcl'l1ador do Estado de Minas-Gerais, usan
do I\a alribniçi'io que lhe confere o decreto n. 218, de :!
de fevereiro 'do correnl(' ano, e lcndo elll vista a pr.
posla do conselho de inlcndenl'ia lIlunicipal da cid,

S :l." As duas primeiras serão inflingidas pelo mes-
1110 presidenle e n ultima pela inlendencia, ~om os re-
cursos leg;, is em qualqucr dos casus para o Governador,

S :.1." Feilo o regulamento será ele s!Jbmelido .a duas
li iscussües ell1 sessãu, e, aprovado pela lI1tendenclU com
as emendas e nlterações que a mesma entender necessa-
I ias, l'nlr<li'ú em vigor depois de puhlicado.

Ar!. 18. Hevogam-se as disposições em contrario.
1':l!ncio ,do Govêrno do Estado de ~linas-Gerais,

Uuro Prelo, ~H de oulubro de 1890.
CllHISl'lM .IACQUESBlAs FOIITES.



OAPITULO VI

OI' 28 DE OUTUBHODE tll!IO

ClIRISPIM JACQUES 13IAS FORTES.

[)as cOIl{erêIlcias pedagógicas

DECHETO :\. 220

:\1'1. 85. O inspetor geral, quando julgar con.ven i~n-
te, ('I)I1\'OCal':'I IIIll certo numero de professores prImarlOS
para con fcrl'ncias pedagogicas na capital. .

AI'I. 8ü. Neslas COH fereneias se tralará dos segulll-
lcs assun los;

o !Ioutor Govcl'narlor do Estado de l\linas-Gcl'ais.
~Ien!lcndo Íl representação lIa inspetoria geral da instru-
çiio publica, e considerando de ~lta conveniencia a .exe-
('llção cio que detel'lninam os arllgos 85 a 9~ do capltul.o
ü." (lo regulamento n, 100 sôbre con fcrencl,ns pedagogl-
cas, nas quais devem os professOl'es publIcas r~velar
as vantagens dos metodos empre~ados e os .conheclm('~-
los que têm adqu irido pela p~atIca do ~nsmo, deternll-
na qlle sejam observados os CItados artIgos 85 a 94 as-
sim :1Iteral1os:
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.IH"r" os urtigos 85 a 94 'do capitulo 6.• do regulamento
s6bre conferencias pedagoglcas

Considerandu que" l:lOadflO Salatlliel AI"es de OH.
I eira se propõe a fazer aquele serviço sem o favor d(
garantia de juros;

Decreta:
Art. t. ° A inteildencia municipal de Uberaba é au-

torizada a con Ira lar com o cidadão Salalhiel Alves de:
Oliveira ou com quem melhores condições oferecer, (\
serviço dc iluminação publica e particular e de abaste-
cimento de agua potavel para aquela cidadc, mediante
os favore.; de privilegio por lrinta anos e isenção de di-
reitos para o material imporlado para as respectivas
ohras, derrogado o S 4 da resolução n. 3.780, de 1889,

Arl. 2. ° Será cstipulado o prazo de um ano para o
começo c o dc três para a conclusão das obras, a contar
lia !lata do con trato, cujas bases deverão ser submetidas
ú aprovação !lo Govêrno, anles de assinado o mesmo
l'ontrato,

:\rl. 3." Revogam-sc as disposições em contrario "

Palaeio do Govêrno, em Ouro Prelo, 28 dc outubro
dI' 1890.

DECHETO • T. 21!l - OI' 28 DE OUTUBRODE 18\10

Autoriza a intendencia municipal de Uberaba a contratar com o d.
dadno Saiathlel Alves de Oliveira ou com quem melhores con.
dições oferecer, o serviço da iluminação publica e parti<'
do ahastecimento de agua potavel para aquela cidadt',

DECHETO N. 218 - DE 25 DE OUTUBRODE 1890

Art. 3: E' autorizada a intendenc ia a aplicar p~ra
o!Jnls publIcas o saldo que se verificai' no exercicio de
1890.

AI't. 4. Ficam revogadas as disposições em contra-
rio.

Palacio do Govêrno, 25 de outubl'O de 1890.

CHRISPIM JACQUES BIAS FORTES.
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O doulor Governador do Estado de Minas-Gerais,
lendo em vista representação do conselho de intenden.
cia do mun icipio de Uberaba, e considerando que o con-
cessionario de que trata o ~ 4 da resolução n, ,3.780, de
1889, não pediu até o presenle n celehração do contrato;

Considerando que a referida resolução autoriza a
IIlunieipalidade de Ubel'abn a conceder privilegio ao ci-
c1adiio Urhano Marques de Arantes parn estnbeleeer na.
(Ilwla cidade a iluminação publica e particular e o abas.
tecimento de agua potavel com garantia de juros rle 7°.•

IW flnô;

o dI'. Governador do Estado de :\linas-Gerais usan-
do da atribuição conferida no decreto n. 7, de' 20 de
novembro de 1889, e tendo em vista a informação da re-
partição de estatistica, datada de ontem, sob n .. 414, de.
creta:

Ar!. 1.0 Fica transferida a fazenda denominada -
Sem Peixe - pel'tencente no cidadão Antonio José de
'Bnrcellos, dn freguezin de Paulo Moreira, do municipio
de Marinna, )HU'a a de Saude, do mesmo municipio.

Art. 2,° Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio do Govêrno do Estado de Minas-Gemis,
Ouro Prelo, 25 de oulubro de 1890.

CHRISPIM JAr.QUI~S BIAS FORTES.

Transfere a ~azenda denominada - Sem Peixe -, da freguczia '01,'
Pau'lo MoreIra para a da Saude, ambas no munlclplo de Mariana
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I." Do exume e aplicação dos melodos de
primario,

2. o Da apreciação dos livros e inslnuuen los em.
pregados na escola.

:i. o Do ensino teol"ico e pratico dos diferenles ra-
mos, que fazem parte da educação dos meninos e da ins-
trução prilllnria.

, Pat.:agraf~ uni{;o, Todo c qualquer outro objeto rll'
dlseussao sem bnl1ldo destas conferencias.

Art. 87, As sessões s(' cfetual'iio no edificio ri~t csro-
la normal da capital sob a presidencia do inspetor "C,

I'al, e assislcncia de um jul"i composto de cinco nll'7n-
h,ros escolhirlos pelo insptlol' dentl'O os pl'Ofessol'cs lIo
III;eu c cscola nOl'mal da capital.

Al't, 88. O pl'ogruma da 1)J'imeirn confercncia ~'clli-
gida pelo inspetor geral, .de acônlo com o I'eferido juri
sprã enviado aos professores com o convite de convoca~
çiio.

Art. 89. A época da pl"imeira con ferencia sei',;' rtc-
signada pelo inspetor geral, e a das seguintes s~rú detcr-
minaria no rcspectivo programa,

Art. 90. O" rl'ofessores convocados são obrigados a
mostr3l'-se hahilitados nas materins do programa a jui-
zo da conferencia; no caso contrario ficam sujeitos á
pena de perda da cadeira ou transferencia para caclcirll
dI' grãu inferior. .

Ar!. 91, O professor publico que, sem motivo jus!l.
fieado, faItnr' á conferencia para que houver sido convo-
•.a do, ficará sujeito á muIta de 50$ a 100$000.

~ 1.0 O comparecimento do professor em uma con-
fel'encia é motivo justo para o seu não comparecimentlJ
nas duas seguintes:

~ 2, o O produto das multas será empregado na com-
pra de livros para premios dos que, por seus trabalho'.
mais se rlistinguirem nas conferencias.

,Art. 92. O professor publico, convocado para iazer
pUl.te da con ferencia, perceber:í todos os vencimento.
pelo tempo que dumrem as sessões, e I)elo que fôr 11c-
cessal"io para sua vingem a esta capital •.. volta fi séd,~ de
sua cadeira, a juizo da administração.

Paragrafo unico. Esta ajuja de custo não podcrá
seI' I'equerida sinão pelo professor publico que resillir
em rlistancin maior ele 200 quilomelros da capital,

Art. 93. Além dos pl'ofessol'es expl'essalllenle COIll'O-
cados para llS conferencias, poderão tambem assistir fi
elas, sem as vantagens do artigo antecedente, os delllais
profes:sores publicas que o requererem, os professore,
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p:i1'lkulan:s diplomados pelas escolas normais, os ins-
pl'ton's litel'Íos e pessôas convidadas pela inspetoria ge-
ral,

AI'!. Di. Para a policia c l'egul:lI'idade dos t1'3balhos
das confel'cllI'ias o inspc!OI' geral 'C o jlll'i nomeado or-
g:mizar50 as necessarias instnlçóes com aprovação do
Oovprno do Eslado,

Pal:ll' io do GOV(~I'no, em Ouro Prelo. 2S de outuhro
til' 1890,

CHIIISPIM JACQUES I3IAS FORTES.

() EC Il ETO 1'1, :!21 - DE :!9 DE OU'I'UlIlIO))E 1S!IO

'I'l'Ilnsfcl'c H fazenda denominada - Capival'l - do dl~trlto da COII-
('el~ão do Formoso para o do Bonfim, ambos pcrteneentes a"
IIInnlciplo do Pomba

o douto!' Govcrnador do Estado dc Minas-Gerais,
mando da fnculdade conferida no dccreto n. 7, de 20
rl,l novetnhro de 1889. e em vista tia informação da I'e-
partição dc estatistica, datada de 28 do corrente mês, soh
n. ~21, decreta:

.Art. 1. o Fica a fazenda denominada - Capivari -
pl'l'lencente ao cidadão Antonio Carvalho de Campos,
transferida do distrito da Conceição do FOl'moso para o
do Bonfim, ambos do lIlunicipio do Pomba.

Arl. 2. o Rcvogam-se as disposições em contrario.
Palacio do Govêrno do Estado rle Minas-tierais,

Ouro Preto, 29 de outubl'o de 1890.
CHRISPIM JACQUES BIAS FORTES,

DI~CHETO ?,\, 222 - ))1' ao DE OUTUBIIO\lE lS90

)lal'ca as divisas entre a freguezla de Sanl'Ana do do Caplval'i r
cidade ide Pouso Alto

o doutor Govemador do Estado de Minas-Gel'ais,
lIsando da fnculdade concedida uo decreto n. 7, de 20 de
novembro de 1889, ~ 1." art. 2." c tendo em vista a in-
formação da I'epar'lição de estat istica, dnlada de 27 do
('(,ITente mês, decreta:

,Art. 1. o As divisas das freguesia de Sant' Ana do Ca-
pivaJ'i com as da cidade de I'ouso Alto, ambas do muni-
l'ipio deste nome. seriio as se.Quinf{os:

Par'agrafo un il-o. Começarão no Alto do Capetinga
onde chega a divisa da de S. José do Picu' c deste alto,
'ontol'llando as vertentes para o lado do bairro dcnomi-
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nado Quilomho, até ao espigão que verte para a Pacien-
cia; e, seguindo sempre aguas vertentes, POl' este espio
gão a té ir tel' ao Hia Verde; atravessando este rio elll
rUlllo ao I'iheirão que velll da Lagoinha no pasto que
existe entre as casas de Fl"ancisco José Ribeiro e rIo fi.
nado Antonio de Araujo Guimarães, e subindo por este
riheirão até a sua caheceira no serrote que divide as
aguas p,lI'a o Bom Sucesso c Lagoinha, seguindo por es-
te selTote até encontrar as atuais divisas da fregnesia
da Virgínia.

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio, em Ouro Preto, :m de outubro de 1890.
CHHISPIM JACQUES BIAS FORTES.

DECHETO N. 22:j -- DE 30 DE OUTUllHo DE 1890

r",,"sfc,'e ria f •.eguezia da ~Iutuca para a da cidade de Três 1'011"
a fazenda denominada - ~lonjollnlto

o doutor Governador do Estado de Minas-Geruis,
usando da faeuldade conferida no S L" art 2." do decreto
n. 7, de 20 de novembro de 1889, e tendo em visl.a a
informação da I'cpartição de cstatislica, datada de 28 do
l'OITcnte mês, decreta: .

Ar!. 1." Fica transferida da freguesia da Mutllca,
municipio (lo Espirito Santo da VaI'ginha, para a fre-
guesia (\a cidade de Três Pontas e municipio do mes.
mo nome, a fazenda denominada - Monjolinho -- d
propriedade do cidadão José de Souza Pereira de Mi-
randa.

Ar!. 2. n Revogam-se as disposições em contrario.

I'alacio do GOl'l~rl10 do Estarlo de Minas-GeJ'ais, em
Ouro Prelo, :lO (Ie outuhr0 de 1890.

CIIHlSI'IM JACQUES BIAS FOIITES.

\) ECH ETO ~. 224 - - DE :jO DE OUTUIlIlO DE .1890

EI<'\'II fi categoria de 'distrito rle paz o policiaI denominado -
Quente - rnunlciplo de Rio Preto

o doutor' .Governadol' do Estado de Minas-Gerais,
IIsando da fal'lIldade conferida pelo art. 2." ~ 1.0 do de-
('reto 11. 7, de 20 de novemhro de 1889, e tendo em vista
n informação (\a l"l'partiç1io (\e estalislica datada de 29
rIo (:orrcnte mês. decreta;
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Al'I. L" Fica elevado á categoria de distrito de paz,
policial denominado - Agua-Quente - pertencente ao

1I11nicipio do Rio-Preto.
Parágrafo UnICO. As divisas dêste distrito serão

marcadas pelo conselho de intendência municipal e só
terão vigôr depois de aprovadas pelo Govêrno.

Ar!. 2." Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais, em
lIro-Preo, 30 de outuhro de 1890.

CIlHlSPIM .JACQUES BIAS FORTES

DECRETO N, 225 - DE 30 DE OU'I'UURO DE 1890

AlIera a labéla de impostos do lIlunicLplo do M'ar de E!rpaIlhu

O doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
usando da atribuição que lhe confére o decreto n. 218,
Il' 2:\ de fevereiro do corrente ano, e tendo em vista a
proposta do conselho de intendência municipal do Mar
e Espanha, resolve aprovar as seguintes alterações na
abéla de impostos daqucle município:

Ar!. L" A intendência municipal da cidade do Mar
e Espanha, a partir de L" de janciro de 1891, fica uuto-
rizada a arrecadar' anualmente os seguintes imJlostos:

~ 1.0 De cada oficina de fundição, de serratlheiro, de
crreiro, fábrica de trólis e CaJToças ou outro qualquer
ficio mccánico, 30$000.

~ 2.° De cada oficina de ferreiro ou de ontro qual-
lIer oficio mecánico, em pequena eseala ou para concer-
tos, 10$000.

~ 3.• De cada fábrica de licôres, cel'veja, 01\ de qual-
lIer bebida espirituosa, fermentada ou gazasa, 50$000.

~ 4." De cada fábrica não especificada, 10$000.
S 5" De cada fábrica cerámica, olaria 01\ de tecido

ão movida á agua ou a "apor, 50$000
S 6." De cada fábrica cerámica, olaria ou caieira,

ão movida á aglla ou a vapôr, 20$000.
~ 7." De cada casa especial de vender ouro, pJ'ata, re-

ogios e ourivesaria estrangeira, 30$000.
S 8." De cada mascate de jóias, ohl'as de ouro e pra-

a, pedras pl'eciosas 011 outro qualquer objéto dêste gê-
IIJjI'O, fabricado no estrangeiro, 100$000.

S 9," De cuda ofieina Upogl'Úfica, 10$000.
S 10. De cada .loja ou (Iepósito de vendcr ohjétos de

alderaria ou funilaria, não tendo oficina estabelecida
110 lugar, e vendendo tambem produtos de importação,
0$000. Não vendendo produto de importação, 15$000.



- 412

~ 11. 1)e cada pndal'Ía, confeitaria
('ada l'spécic, :iO$OOO,

Sedo essas lrê~ espécies conjunlamente, 50$000.
~ 1:.:!. De cada mncho de tropa, onde sómente .

vende milho, 10$000.
~ 13. De cada vendedor de pães, ou oulro qualquer

nhj{'lo de confeitaria própria, estahelecilla no municipi
:!()$OOO, .

~ 1,1. De cada leilol'iro que exerça essa profissão n
nlllnieípio, ainda que seja por uma só \'ez, 20$000.

~ 1fi. De cada pcssÍla que vender algodões, colcha
('olH'rtores, ou outro qualquer tecido do Eslado, produl
ou artefútos dele, não sendo lropeiro e nem lendo ca.
til' negócio eslabelecida no município, 20$000.

~ 16 De cada pessôa que negociar em animais 111lia
res e em'alares, 20$000,

~ 17. De cada dentista, aO$Ooo.
~ I!I. De eada retratisla, 20$000.
~ 1!I. De cada escritÚl'io de advoc;lcia, :iO$OOll.
~ 20. De cada escritório ou COIlSUltÓl'Ío

10$000.
~ 21. De cada lropa que se destinlll' ú conduç1io ri

nwleriais ou gêneros recebendo paga, )lor cada animal
1$000.

Art. 2." A mesma intendência fica autorizada a lIr
rrcadar os seguinles impostos eventuais:

~ 1.0 De cada licença para, de conformidade com
artigo 54 das postlll'as municipais, depositar malerj"
de conslruções nas ruas da cidade e pllYOaçÕes, por tem
po não maior de lrês dias, 4$000. .

Quando os materiais lenham de ser empregados im
(lialamente em construções, esse prazo correrá da da
do acabamento da obl'a,

~ 2." De cada licença para edificar ou reedificar n
cidade e povoações, 6$000.

~ :i," De cada espeláculo de CUlTO
20$000.

~ 4." De cada licença por 15 dias para ,Ievanlar h
racas ou botequins em que se vendam somente behid
e c,omestiveis durante as festas públicas, 8$000.

~ 5." De cada licença, por uma só vez, para ter-se n
cidade e po\'oal,'ões cães de raça nas condições que
intcndl'ncia delerminar, se pagará em relação a cada li
10$()OO.

O possuidor do animal será obrigado a lrazê-Io co
l:o!('ira de sóla ou de metal e nela o carimbo da intt'JI.
dência, sem o que será morto o mesmo animal, de c
Cormidade com as posluras.

~ I.i," De cada um espe1úl'ulo púhlico, confe,:énr.ia,
exp"si<;ão ou ex'ibi<;ãu qualquer, recebcn(!o paga f,xa ou
espontânea, :):j;OOO, .

~ 7," De cada licença para levantar clrcu ou f)utr:1
qualquer barraca em que funcionem êsses espetáculos ou
'x'ibições, 10$000.

Os requerenles deslas licenças serão obrigados a
desmanchar os circos ou barracas dentro 'lo prAZO de
três dias conlados da dala do último espelúculo ou eXI-
bição, soh pena de multa de aO$OOO e de ser desfeita Jlor
ordem da inlendência e ú cusla dos llle"tll'.lS requcnmtes,

~ 8,0 De cada licença para le\'antar caslelos li<' fogos
uc artificio, de e:ada vez, 10$000,

~ 9." De cada licença para queim:l1: fóg.os do ar.' ?i.
randolas, sómenle etll dias de feslas naCIOnaIS ou religIO-
sas ou ,para anunciar espetáculos púhlicos, 5$000,

, Ar\. a." As espórtulas mOl'tuúrias do c('miterio geral
desta cidade, constantes do ar\. 13 do respectivo l'egula-
lIIenlo, ficam reduzidas pela fórma seguinle:

De rada enlerramento de aduHo etll sepultura geral,
(lor cinco anos, 8$000.

De cada enlerramenlo de menores de 7 anos, n:ls
nll.~mas condições, 5$000.

As mais disposições <lo arL 13 do refed<lo regula-
menlo continuam em vigõr,

Art. 4." Os imposlos sôbre licenças anuais requeri-
das peranle a inlendência municipal, serão pagos pela
melade, quando forem as mesmas solicitadas ell1 qual-
quer dos meses de julho a dezembro.

Ar\. 5,° ,Ficam revogados os parágrafos 16, 22, 23, 24,
25,28, :H, a2, 33, 34, 35, 31.i, 3!l e 41 do art. 5 e 22 do ai'\.
li, 12, 13, 15, ll.i, 2a, 25, 21.i, 27, 2!l, 30, :H, 32, :H, 38, 4:),
47 e 48 do art. 7 dos aditi\'os aprovados pela resolução
número :-1. 880, de 1I.i de agôsto de 188!l e mais disposi-
çiies em contrário.

Palúdo do Govêrno do Estado de Minas-Gerãis, em
Ouro-Prelo, 30 de outub1'O de 1890.

CIImSl'lM JACQUES I31As FonTES

DECRETO N. 226 - DE :U llE OUTUIlHO OI' 18!l0

a constituição do Eslado de Minas-Gerais.' convoca {l

pritllCil'o rongr(~sso

O Governador do Estado de ;\[inas-Gerais, alenden-
do a necessidade de acelerar fi organização do Estado, e
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Disposições yeI'llis

DO PODER LEGISLATIVO

r.APITULO I
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Art. 8:' O I)odel' legislativo será delegado \I UIIl eoll-
"l'eSSll com a sanção do Governador. . I duas
o 'P~rá"rafo unico, O congresso comjlor-se-a ' e

o ,.. I . deputados e u senadu,
cflllla~:.lr 9,.cS~:~~.10~ o~asos indicados na CO?stitu.içã~ .e.l~~

• I . ': fusão de câmaras, os dous ramos du cungl es.
i~efu~:c~~lnaarão separadamente, IIIas ao mesmo lempo, 11.1

capital ~o ,Efsta?o: Só Jlor motivo de força maior po-
Paragl a o unlCO, "., dendo porém de-

derão funcionar em outro luoal, pl ec.e do 'Governador
1'1 . ção do congresso ou eonvocaçao
I )el a I' t de reumr-se
aprovada por aque e nu .1 I) ',,' no 'dia ') 1 de abril

AI-t 10 O congresso reunIl-se-a _ ~ . '
(Ie cada' ano', ~elI1 depcnddênatc~:, ~~ ~~~vao~~~;~I~;, r~~~~~~~::~
á durante tres meses a , . Ir , vocado extraol'dlI1al'lamen e,
ser pI'Or.r~g~do. o~ con No C'ISO de abrir-se alguma vaga

Para ra o Ul1Ico,. ~dor' )rovidenciará para que seja
~~e~~~~~'a~ls~;O~ GI~l:~~n;~.e noiva eleição, nos terlllos que

lima lei especial, deterrlllna(~~I:á ser deputado e senador
Ar!. 11, N lI1guen~ po - são 'ICullluláveis os

ao mesma tempo, aSSlIn como ndao Es' tado' e do Federal.
d bl'o do con"resso o. . .cargos e mem . !' d d t, dos será o terI'lto-A.t 12 Para a elelçao e epu.l .'

1. • , "d'd em oito circunscrições eleItoraIS
rio do Estado dlVI I OI - tão igualmcnte numerosa
.:ompreendcndo popu açao •
quanto IlOssivel. r' I' est'lSA 't 13 A eleição de deputados se ara po .• ,
circUl;s~riçõ'es e por listas ,incompletas, na proporção

que ~~~a lfl eSÁseci:~s~~~~nJl~n~~~gresso s~rã? públicas~
I,' 't" fo'l' deliberado por maIOrIa de votossalvo SI o con rarlO

presentes, t. discussões serão regularmen te jluh.l í-
Todos os a os e r ' I as dIS-

cados pela Imprensa, ex~eto os, ato~ pra Ical os e '
cussões havidas em sessoes secI etas,

Art 7 ° O Estado constitue tambem o govêrno ,autô-
nomo e 'Ih:re dos municipios e m!lulo qu~nto respclta a~
seu peculial- interêsse, nos termos prescl'1tos nesta <:ons-
tituição,

Du organização do Bstado

COXSTI'l'UYÇÃO DO ESTADO DE ~[lNAS-(;EHAIS

TíTULO I

cumprindo o disposto no decreto n. 802, de 4 do corren.
te mês, resolvc puhlicar a constituição do Estado de
Minas-Gcrais, quc ficará depcndentc da aprovação do
Congresso, cnlcando dcsde já Clll vigôr nos pontos abai.
xo especificados, e, portanto dccreta:

Ar!. 1:' E' convocado para o dia 25 de março d
1891 o primeÍl'O congresso do Estado dc ?llinas-Gerais,
procedendo-se á sua eleição no dia 25 dc jancim do
mcsmo ano,

AI'1. 2." Este congresso terá podcrcs espcciais do
Illcitoradopara julgar a constitui\~ão, que ncste atu se PII-
bl ica e quc sCI'á u pI"Ímeiro uhjéto de suas deliheraçlies,

Art, 3.° A constiluição, ora publicada, vigorará des-
dc já, unicamcute na pal.tc conccrncntc ú dualidade da.
câmaI'as do congrcsso, á sua composição, ú sua eleiçãl
e á função, que são chamadas a exercer, de alJI'Ol'al' a
dita constituição, a qual é do teôr seguinte:
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Ar!. 1.0 O Estado de Minas-Gerais, "constituido soh
a fónna I'epresenlativa rcpublicana.federal COJlJO parll'
integrante dos Estados-Unidos do Brasil, cxercc todus '"
poderes c dircitos que, pela Constituição Federal, não
sào dclegados exclusi vamen te ao Govêrno da União,

Ar!. 2.° Os limites do seu terI'itór io são os lIleSIllOs
da antiga provincia de Minas-Gerais, sem pl'ejuizo d,l'
uquisições, que o Estado vcnha a I'calizar nos termos do
art. 3." da Constituição Federal.

Ar!. 3.° O Estado respeita e mantém no seu Govêrno
todos os principios, direitos e gal'antias que a Constitui.
ção Federal estahclcce nos artigos 72 a 7;), em henefício
de bl'asileiros e estrangeil'OS, residentes no país,

Art. 4.° A soberania, não. delegada á Un ião IH'la
Constitui~~ào Federal, residc no Estado e se exerce POI'
meio dos três poderes: legislativo, executivo e judicial
que esta constituição estabelece,

Art. 5.° Cada poder exercerá as suas funções com
independência dos demais e dentro dos limites prescri-
tos nesta constituição,

Art, 6.° As despesas da at!ministl'aç.ão se farão pelo
tesouro do Estado composto de todas as rendas, que não
são expressamente retiradas aos Estados no artigo 6," da
Constituição Federal.
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ArL. 1;). O congrcsso só clelihenlJ"it estando prcsen\t.

maiuria ahsoluta de SCIIS mcmhros, mas, indcpendenl('-
mcnte do comparccimcnto da maioria, as sessõcs se
ahl'Írão c se conservarão ahertas panl a discussão das
matérias da ordem tlo dia, durante o temjJo regimental
011 até (IUe aquela se esgote.

AI-L. 1(j. Os regimentos de amhas as cümaras estabe-
lecerão os meios de forçar os respectivos l11cmhros a
comparecerem.

Art. 17. Catla uma tlas cümaras veI-ificará e recu-
nhecerá os potleres de seus memhms, elegerá suas mesas
ol'ganizarit sells rcgilllCntos, nos quas cominarit penas
tlisciplinares, incJusivé a de suspensão até o máximo de
dez dias, nomeará os empregados de suas secretarias,
marcará seus vencimcntos e regulará o serviço de sua
policia interna.

Estes atos serão Ilrivalivos tle cada uma das cÜlna-
I'as e não dependerão de sanção.

Parágrafo único. Os regimentos internos serão or-
ganizados sôbre as seguintes bases:

1.0 Nenhum projéto de lei ou I"esolução potlerá en-
trar elll diseussão selll que tenha sido dado para a or-
dem do dia pelo menos vinte e quatm horas antes.

2.° Cada _projéto de lei ou resolução -passar:"!, pelo
menos, por três tliscussões.

3.° De uma ou outra discussão não podel':l haver me-
nOl" intervúlo do que vinte e quatro horas.

Art. 18. Os llIembms do congl"esso são in violitvris
pelas palavras e votos emiticlos no exercício de seu man-
dato.

Art. 1g. Os deputados e senadores não podel'ão ser
pl"eSOS,nem processados criminalmente, sem prévia li-
cença de sua cflluara, salvo flagrante delito. E, neste
caso, levado o processo até a pronúncia exelllsive a au.
toridade processante remeterá os autos á cfllnara ;'espc('.
liva para que esta I'esolva sôbre a pmcedência da acusa-
ção, se o acusado não optar pelo julgamento imediato.

Parágrafo único. Se a cümara deolarar que não
procede a acusação, em tempo será ela renovada.

Art. 2U. 0& membros do congresso, quan do toma-
rem assento, contrairão em sessão publica o compromis-
so de bem cumprir os seus devêres. .

A}.t.. 21. 'Durante o exercício de seu mandato, pcr-
c~berao os ~eputados e senadores um subsidío pecuniá-
1"10 e uma aJuda de custo, marcado pelo con"resso 110

fim de cada legislatura para a seguinte. "
Parágrafo único. O exercido do mandato durante

as Ill"OIToguções não será retl"Íhuido.

I •
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Art. 22. Nenhum membro do congresso poderá ré~
ceber do poder executivo federal ou do Estado, empre-
gos ou comissões remuneradas. Aquele que o fizer re-
nuncia ipso facto seu mandato.

Parágrafo único. Durante o exercicio legislativo
cessará o de outra qualquel' função.

Art. 23. Não serão elegiveis para o congresso:
1.0 Os religiosos regulares de qualquer confissão.
2.° O Governador ou vice-Governador, secreta dos

úe Estado, chefe de policiu e prefeitos.
3.° Os comandantes e funeionários militaI"es, que di-

réta ou indiretamente disponham de farço armada.
4.° Os comandantes de corpos policiais.
5.° Os magistrados.
6.° Os chefes de repartições públicas.
Ar!. 24. Quaisquer outros funcionários administra-

tivos, demissiveis indepedcntemente de sentença, serão
clegiveis, mas perderão scus lugares quando tomaI"em
assento.

Ar!. 25. O mandato não será imperativo.
Pal'Úgrafo único. Os mcmbros do congresso podc-
["enunciar o mandato em qualquer tcmpo.

CAPíTULO I I

Da câmara dqs deputados

Art. 26. A câmara dos deputados será composta de
membros eleitos por sufrúgio diréto, na razão de um de-
putado para sessenta e cinco mil habitantes ou pam fm-
ção superiOl' á metade dêste número.

~ 1.0 Quando, á vista do recenseamento da populu-.
ção, se verificar, que, com esta base, o número de repre-
sentantes h'á além de 72, o congresso determinará nova-
mente a razão do número de habitantes para cada depu-
lado, de modo que aquele múximo não seja excedido.

Art. 27. O mandato de deputado durará três anos.
Art. 28. Serão condições de elegibilidade pal'a a

câmara:
1.° Estar na posse dos direitos políticos.
2.° Ter mais de dois anos de cidadão bl'asileim.
3." Ter mais de 25 anos de idade.
4." Ser domiciliado no Estado ao tempo da eleição

desde dois antes pelo menos.
Parúgrafo único. O membro do congresso que, du-

rante o perído Jegislalivo, remover seu domicilio para
róra do Estado, renunciará ipso facto seu mandato.

D. G. 1'.-27 1889
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Art. 29. Caberá á câmal"a a iniciativa das leis u!'
impostos, de fixação da força pública e da discussão d3~
propostas ofcl'ccidas pclo podei' executivo. Será atri-
uUlção privativa sua dcc/anll' pl"ocedcnte ou impl'occ-
dentc a acusação contra o Go\'el'nador nos tCl'mos d.os
al'ligos :~4 c 65, ~1.".

CAPITULO 111

Do SI~IWÚO

Art. :~O. O senado COlnllol'-se-:í dc cidudãos elegi-
veis nos ICl'mos do artigo 31, na l'azão de um senadur
para ccnto c ll'inta mil hu1.Jituntcs ou paru fr;lção SUpL-
rior ú mctudc dessc número.

~ I:' Em l'e1ução ao scnado ohserval'-se-á a LJisposj-
~'ão d.o ~ 1." do UI'1. 2ü, dc modo quc esta cOl'pol'uçib
niio possa cxccder o múximo de :i6 membros.

~ 2:' A cleição de scnadorcs s'el'ú fcita Ile,10 Estado
por listus completas,

AI'1. 31. São condições de elcgilJilidude 'IHII";1 o ,;i"

nado:
1." Tcr qua1idude de eleitor de scnador.
2." SCI' muior dc 35 unos.
3,0 Scr domiciliado no Estudo dcsde quatl'v unl)s

:lI1les da elcição, pelo mcnos,
4." TCI" muis de quatro unos dc cidudão hrllsilciro.
Aplica-se aos scnadorcs a disposição do pan',gl"nl'll

ún íco do artigo 28,
Arl. 32" O mandato de senador durarú nove anos,

mas, o pelisoal do scnado se rcnovará pelo terço tr'icnal-
mcnte,
. ~ 1." No primciro ano da primeira legislatura, depois
do reconhecimento de podcrcs, descl'iminal'á o senado li

primeiro e segundo terço de seus memhros, cujo manda-
to ha de cessar no termo do 'pl"imeir'o e do segundo tl'il"
nios,

~ 2." Esta dcscriminação sc faril por sorteIo, Para
ê.sle fi.m s:e c.oloca:rão em uma IUl'na cCl(lulas pc,r.fcitanH."nl'e
iguacs e fecha' as, correspondentes ao número de scna-
dol'cs e contendo cada uma delas um nome.

O pl-imeil'o tcrço será indicado pelas oito primcil'as
cedulas extntidas: o segundo pelns oito cedulas sc-
guintes.

Anl. 33. O senado.l' eleirto em suhstit'ulção ,de 011'1,1'0

set"vil'ú sómente o tCIllPO que falLar para expirar a man-
dato do suhslituído.
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Al'I I' . 34. C:ompetirá ao senado julgar o Governa-
dor e 11ema is funcinlll'ios (lo Estado designados na
Constituição, nos crimes de responsabilidade.

~ 1, o Como Il"ibunal de justiça, o senado não po-
derá impor outl'OS penas que não sejam as de suspensão
c dem issão do emprego, com declal'ação <j.e inhahilida-
de PUI'a servil' qualquer outro ou sem esta, cominadas
UH lci anteriol',

~ 2, o Esta competência, que só será exercida por
proVOl:açflO de queixa ou denúncia, não exclUIrá a dos
II'i!Junais perantc os quais devem os ditos funcianarios
responde,', nos tCl'lllOS desta Constituição,

~ :i," Quando funcionar como tribunal, o senado
\~rá presidido pelo prcsidcnte do supel"ior tl"ibunal de
justiça e se regular" por um regimento especial, que 6,,-
gan izal'it para tais julgamcn tos.

~ .1. o Não pl'oferirú sentença condenátoria sinão
\lclos votos rle dous terços dos membros presentes.

CA!P1TUiLO 1V

nas air; iJlli'ções do congressu

Art. :{[), Comllclirá ao congresso faze I' leis, inte,'.
IJI'clá-las, suspcndê-las c I'cvogá-las, e particularmente:

1." Orçar a receita e fixUI' a despesa do Estado, anu-
:dlllenlc.

~.o Fixar anualmentc a fôrça pública.
3." Legislar sôbre a divida pública e estalJelecer os

IIlcios para seu pagamento.
4." Sôhl'c o ensino primario, secundúrio c supe-

rim' .
;l." Sôbl'e a órganização judiciaria e sôhre as leis

clu pl'ogl'esso que pel'tençam á competência do Estado,
6." SôlJre os conselhos municipais.
7," Sóbre o estabelecimento de monte-pio em bene-

rido dos funcionarios do Estado e suas famílias.
8." Sôbre a desapropriação pOI' necessidade ou úti-

lidadc pública, do Estado e muicipal, déterminando
os casos e a fórma porque deverá ter logar,

9," Sôbre as tel'l'as públicas que pertcnceram ao
Estado.

10. Sôbl'e os meios de fazer efetivas as I'esponsa-
bilitlade dos funcionÚl'ios, que tenham a seu cargo a
1IITecadação lias rendas públicas, do Estado e munici-
pais,
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. i1 .• Sôbrc nbr~s públicas, estradas, ferro vias, Cl1-

~U1S e sobre a navegação de rios que não estejam su-
bOI'dinados á administração -fede;'al.

. 12. Sôbre ('asas de prisão, trabalho, cOlTeção e
gune delas.

13. Sôbre casas de caridades socorros públicos.
14, Sôbl"e o estabelecimen tos de colonias cateque-

se e civilização dos indigenas. '
\ 5. Sôhre a organização das prefeituras, indicação

de suas sedes e determinação de deveres e artibulções
dos prefeitos.

llL Autorizai' ao Governador para contr:1ir em-
prestimos e para fazer outras operações de crédito.

17. Hegular a anecadação e a distribuição das
re\H\as.

18. Deliberar sôbre a incorpração do território
de outro Estado ao de l\1inas-Gerais a divisão e desmelll-
bramento dêste nos termos do art, 3 da Constituição
Federal

19, Autorizar e aprovUl" ajustes e convensões com
outros Estados, nos termos do art. 65. da Constituição
Federal.

20, Regular as condições e o processo da eleição
para os cargos do Estado.

21. Fixar os vencimentos do Governador dos se-
crelários de Estado, dos prefeitos subsidio e ~judas de
cuslo dos membros do Congresso, pelo modo delel'lnina-
do nesta ConstituIção.

22 Criar e suprimir emprêgos públicos, dar-lhcs
atribu'ições c. marcar-lhes os vencimentos,

23. Decretar as leis órganicas para a execução do
Constitu'ição.

24, Decretar a divisão politica, judicial e adminis-
trativa do Estado e a mudança de sua 'Capital
Jogar que mais conviér.

25. Dar posse ao Governador e ao vice-Governa-
dor, c ar.eitar as renúncias e escusas dêsles.

26. Cc;mceder votação perdão de penas, impos-
tas aos funcionados do Estado por crimes <le reSIJon-
sabilidades.

27. Decl'etUl' a ól"ganização da milicia civica e IH'C-
ceitos disciplares a que ficará sujeita.

28. Conceder privilégios por tempo limitado a in-
ventol'es, apcl'feiçoadores e primeiros introdutores de
indústrias novas, sem prejuizo das atribuições do Co-
vêrno Federal.
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29. Hedamar, cumülatlvamen te com o Governador
? intervenção <lo Govêrno Federal no caso <lo art. 5. o h:
.1 da Constituição.

30. Allular as postlll'as e disposições 'dos conse-
lhos municipais nos casos definidos no arl. 78, n. 7
desta Const ituição.

31. Autorizar ds conselhos municipais pará con:
Iralr empl'estimos fóm do Estado.

32. Nomeai' comissões que examinem o estado das
rcpartições públicas.

33 Decn!lal' a cessão de lima parte do territorio do
Estado para o estabelecimento da Capital da nião, nos
lermos do pamgl'afo único do art. 2 da Cdilstithição
Federal,

34. Promover no Estado o desenvolvimento dd edu-
('ação pútilica, da agricultura, dã in<lustria e da imigra-
'ão,

35. Decretar a creação de vilas e ~r.idades.
36. Conceder ou negar licença ao Governador para

retirar-se do Estado por mais de oild dias"
Art. 36, 'Será tambcm atribuIção do Congresso.
1. o Eleger o Governador e vice-Governador do Es-

2. o Eleger os seliadores para o Congresso Federal,

CAPíTULO V

Art. 37. Salvo as excepções do art. 29, todos pro-
jélos de lei poderão ter origem indistintamente na ca-
mara e no senado, por iniciativa de qualquer de seus
membros.

Das leis e resoluções

38. O projélb de lei adotado em ilma das camaras,
ras, será submetido á outra, e esta, se o aprovar, envia-
lo-Íl ao Governador, que, aqueiescendo, o sancionará e
promulgará.

Ar!. 39. Se, porém, o Governador o julgar incons-
titucional ou contrario os intêressesdo Estado, opôr-
lhc-Íl o seu veto dentro de dez dias a dalar daquele em
que recebeu o projéto, devoJvendo-o nesse mesmo
prazo, á camara, onde êle tiver sido iniciado, com os
motivos da recusa.

~ 1. o O projéto e os motivos da secusa serão públi-
e:ldos na imprensa oficial, dentro daquele prazo, se o
congresso já estiver encerrado. Em qualquer dos casos
e silencio do Governador, além do decendio, importará
sanção.
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~ 2 .• Devolvido o projéto á camara iniciadora ali
se sujeilará a uma discussão e á votação considerando-
se aprovado se obteI" dous terços dos votos presentes.

"reste caso será o projéto remetido a outra camara,
onde se sujeitará igualmente a uma discussão e á vota-
ção, e, se nesta obtiver dous terços dos votos presentes,
se considerú aprovado e será remetido como lei ao Go-
,-ernador plll"a ser promulgado.

Art. 40. A san,ão e a promulgação se efetuarão
PO'" esl:lS formulas:

1 .• O congresso do Estado de Minas-Gerais rll.'crc-
l,ou r cu sanciono a seguinte lei (ou rcsoluçã).

2 .• O congresso do Estado de Minas-Gerais
rlou (: cn promnlg-o a segninte lei (ou resolução.

A,"I. 41. O projéto rla lei rle uma camàra, emenda-
do pela outra, voltara á primeira que, aceitando as
['menrlas, rnvia-lo-á ao Governador com as modifica-
ções feitas.

~ 1 .• No caso contrário volverá á camara revisora
on de só se considerarão aprovadas as alterações, si oh.
ti,"cve,'cm rlous terços rle votos presentes, e nesta hipo-
[{'se tornal"Ú á clllnara in iciadora, que só porlerá repro.
I':U' a~ modificações mediante elous terço de votos.

~ 2 .• Regeitadas rlêste modo as alterações, o projéto
~ujeH1w-se~á sem 'elais á s'anção.

AI"!. 42. Os projétos ,"egeitados on não sancionado,
só ,poderão ',"cnovar,se na segnin'le sessão legisbtiva.

ParagrMo ún ico, Os projétos de lei não poderão ser
sancionado sómenle em plll"te.

CAPITUJ.O W

Da fusiío das câlllal'Qs

Arl, '\;{, As ('amaras só funcionariío
1I0S "asos seguintes:

1 ." Aberlnra e encel'l'amenlos das sessões.
:! .• Para rla.rem -posse ao Govel1na(\'or e ao

\'rrn arlor,
;L o Para tomarem conhccimento das

désl('s fnncionarios.
4." Para elegrrem st'lIarlores para

r!eral.
5 .• Para eleger o Govel'I1ador c o

do Estado.
Art. 44. As eleições confiadas ao congresso

fio pôr maioI"Ía absolula dos membros presentes.
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Al'I. 45. Si alguns rlos cidadãos sufragados não
til-er obtido maioria absoluta far-se-ão novo escrulinio,
no qual os novos só poderão ser dados aos três mais vo-
larlos; se não se veI"Íficar ainda a maioria absoluta, )JI"O-
ccrlel'-se-á novo cscrutinio em quc só serão votarlos os
dous que reuniram maior número de sufragios.,

Havendo .empale, deci,d,i'rá a .gonte.
,A'I'I. 46. O 'congresso reun.ido seJ,á 'presi,di'do IJlOlo

'presielell'le -do senado e na ra1ln '<iêste .pelo dn cnmara.
'P11'I"ú,gra1foúni.co. 'Ü l'fm~resso q"cunido rnão porle'J'ú

flllldonar som a maior'ia absoluta dOISmembrns de cada
ullln ,elas CfI1maras.

SECCÃO n

Do podc/' e;r:ecutivo

CAIPITULO I

1>0 GO\'EIIN;\IIlJR E YIGE-(;OVEIIN;\DUIl

Al'I. 47. O Ilóder px'cculi\'o será exen:i(lo por um d-
óadão com o litvlo de - Go\'crna:dor do Eslado 'Ie
~Iillas~Ger-ais.

Ar\. 48. Na falia 011 impedimento 1(10 GOVCI'I111llol',
l'xer-cel'1Í o ,govêl',no 'o vice-,Go\'elmadol", e1eHo silllu1'l1l'11ea-
IIlCIl\.e com a<Juêle e pelo mesmo periodo.

~ 1." Nrl fa1tn ou im1)cdimenlo dêsle sel'ão ehamarlos
;'\ suhstilui~:ão sucessivnmenle o pl'esidenlc de Senndo, o
presidenl,c de camnra, o pI"esidenle rle Superior Trihunnl
de justiça.

~ 2." Si o Go\'ernador e o vke-Gm'('rnndor fn1tnrem,
f"('slrlndo menos de quatro mêse.~ parn lerminnr o perío-
do adminislrativo, não se proecderá fi 'elri~'ão drquêles
rllnl"iollarjos, Reslnndo mais (lI' quall'o Imêscs con\'ocar-
,,'-:i o con.':!":::;~o cxtraol'flinnl'Íamenle, si não estivcr reu-
ni":" pnl'll procc(ler {I eleição Ide cidadãos que preen-
11111l!a per iodo govcrnamental.

Neste caso scl'Í1 elegivel o suhslillllo em rXI't'ieio,
Arl. ,I!!. São condições rle elcgihilidnde pal'H os ear-
'rlp (;oycl'lwdor c viee-Go\'crnador:
L" Se'" hI'asileiro lIalo, 011 filho de cida(lãu hrasilei-

1'0, si houver nnst:ido em país c.slrantteiro.
:! .• E.<;'Iar Im possc dos '(JioreÍilos 'PoliHcos.
3.• Ter mais de trinla e cinco anos de idade.



Das atribUIções do }Joder executivo

CAPíTULO Hl
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'Al'lt. 57. Compcle ao Governador;
1." Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis do

c.ongressO, expedindo decretos, instruções e regulamen-
los para sua fiel execução.2.0 Nomear e demitir livremente os secretarios do
Estado e prefeitos.:LO Administl'3r e distribuir sob as leis ido Congresso
a fô"ça pública do Estado. .

4.0 Prov,er os cargos civis, os de policia e os de mi-
lida (',ivica, com as restrições e pela fórma determinada
nas leis.5.0 Indultar e comutar as penas ümpostas aos réos
de crimes comuns, sujeitos á jurisdição do Estado, pre-
cedendo informações do superior de justiça.

fi.o Remeter aos presidentes :de ambas as camaras,
na abertura do CongressO, o relatorio em que dará conta
da situação no Estado indicará as providências legisla-
li,,:'!s reclamadas pelo serviço público.

7. o :CO'nv'ocar o Congresso extra()lid,i,nariamcnte e
prorrogar suas sessões. .

8.0 Nomear os membros de superior tribunal de jus-
liça il1edinnte a aprovação :de Senado, e os juizes de di-
rcito na fôrma I\efinida na Constituição; podendo no-
mcar', na ausencia do Congresso, membros do superior
tribunal de justiça em comissão, que não poderá durar
além de 1:> 'dias depois de abertura do Congresso.

!LU Decretar li mobilização da milicia cívica nos ca-
sos de grave perturbação da ordem pública, dando contn
de seu proccc\'mento ao Congresso.

10. Celebrar com outros Estados, medinnte autora-
zação legislativa, ajusles e convenções sem caráter poli-

tico. t 1. Requisitar li intcrvençfio do Govê'nno Federal, pa-
ra o restabelecimento da ordem e da tranquilidade no
Estado, dando ao Congresso conhecimento dos motivos,
que determinamm seu procedimentO.

Feita a chamada rios membros (le Congresso. não se-
rá permitido aos presentes retirar-se do recinto e a ne-
,nhum deles será liC'i,to abster-lSe de votar.

~ 2." A eleição do Governador e do vice-Governador
será feita no dia seguinte ao ela abertura do Congres-st>.
no primeiro ano de cada legi latura.
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Art. 55. O Governallor e o vice-Gover~.ador serão
eleitos pelo Congresso do Estado.

Art. 56. A scssfio IjHITa a eleição de. GO'\"OI"nador c
vi<;e"GoveI'nadol" SClI"á,pública, e se ahrirá ,com a presen-
çn de dois terços, pelo menos, do número total dos mem-
bros do Congresso. A votação será secreta.

S 1.0 O processo desta eleição começará e terminar4
na mesma sessão.

!'APiTULO II

Da eleição do governador e do vice-governador

4.° Ser domiciliado no Estado durante os cinco anos,
que, preceder~m a eleição, execéto si a au&encia, nunca
m,alO:r ,de ,dO'ls anos, !tiver sido 1Il0Hvada por serv-iço
publico, fedeml ou do Estado.

Art. 50. O Governador exercel'á o c:/rgo durante três
anos, nfto podendo se.!' rceleito para o pedodo seguint.e e
tão pouco eleito vice-Governador.

I:arágrafo único. O vice-<Governador não poderá ser
reeleito Inem el e.i,to Govcr,nador, si tivler exel"cido o
Govêl'llo por algum tempo, durante o último ano periodo
govel'namen tal.

Art. 51. O Govcrnador debará o exercicio de suas
fúnções no mesmo di<a em que eX'lli'rar o ,per,iodo "over"
namental, súcedendo-Ihe o recem-eleito e, na falta O~Iim-
pedimento dêste. substituto legal, nos termos do arl. 48.

Parágrafo ún ico. O primeiro pcriodo governamen-
tal tel)m.inará do dia :{ de maio de 1894.

Arl. 52. No áto da pósse, o Governa'dor e o vice-Go-
vernador pronunoiarão em sessão pública .pcran,te ()
!'ongresso r,eunido e, em sua falta, perant~ o superior
TribUl~al de justiça a seguinte anrmação: "Prometo,
~ob !m:lI1~la_palavra de honra, cumprir e fazer cumprir a
Constl~~lçao federal e a deste Estado, assim como as leis
da Unwo e as do Estado, desempenhando com lealdade
as funções do cargo de Governador ou vice-Governa-
,101''' .

Ar!, 53. O Governador residirá na capital do Estado
e não poderá retimr-se do território por mais de oito
dias, sem Iic,ença do Congresso; pena de perda do cargo;

AI't. 54. O Governador perceberá um subsidio fixado
pelo Congresso nC' periodo governamental antec.~ndente
e que não poderll ~er a1t,erado durante sua aidminis~
tnlção.
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12, Hepl'e.~ental' o Estado nas suas I'elações oficial~
com o Govêrno da n ião e com os dos Estados,

1:~, Enviar á Camara dos Deputados propostas de
ieis devidamente motivadas,

14, Suspender provisoriamente as posturas e decl.
sões dos conselhos municipais, nos termos do art. 78, n,
7, da Constituição.

Li, l\Iandar proced'er á eleição dos membros do Con.
gl'esso, -

16. Determinar e superintender a aplicação das ren-
das destinadas pelo Congreso aos diversos sel'viços da
pública administração,

17, Demitir os empregados do Estado, com as l'es-
triçi)es e na fónna definidas nas leis: do mesmo modo os
oficiais dos ('orpos policiais e da milicia civica,

18, Nomear e demitir os prefeitos,

CAPiTULO IV

Dos secretários de Estado

Arl. 58, O Governadol' serú auxiliado pelos sccl'etJ'
l:i"s do !'.stalio, que lhe subscreverão os álos e presidirão
e"ua um Ú I'(;spceliva ';ccretaria,

I'arúgrafo único. Estas secretarias não excederão de
qllatro e a Ici que as crear' marcará suas at,ribu'ições e de-
lermi narú as mate rias de sua competencia,

Arl, 5!J, Os sccretarios 'de Estado não poderão aCII-
1I1111aroutro emprego ou fun~~ão púhlica, nem ser eleitos
GovenllH!or ou vice-Governador.

~ L" Não se corrcsponderão pessoalmente COIII o
congresso, salvo quando fôrem cOllvidados para darem
no recinto de qualquer das C:lIIl11aras esclarecimentos sô,
bre assuntos pm'tinontC's ús ~ll'as ,I'C'IHu'tições, EX{;Clto êsle
caso, as comun ieações se farão por escrito ou em con,
rcr{'lIcias com as com issões das Ca!IINlraS,

~ 2," Organ izarão anualmente relatorios, que sl'riío
CIIIregues ao governador e por estes remetidos ao COII-
gresso,

~ :i." HespolI'del'ão penrn[e o supenor t.rihunal de
jusl i~'a pelos crimes CJue J',raticarelTl no exercicios de
suas funções, c pelos conexo" com os do Govel'nadol' pe-
rallte o Irihunal competenle para o julgamento dêste, A
li iS)losj~'ão cl{'sle ~ é COlllllm aos prefeitos,

A1'1. fiO, SilO requesitos )lan\ a nomeação de secrela-
rio de &tado:
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1.0 Eslúr na posse dos direitos pólilicos,
2,0 Ser domiciliado no Estado desle um ano, pelo

mcnos, antes da nQ/meação.

SECÇÃO JTI

no ponER JUDICIAl.

Al'I. 61. O poder judicial será exercido por um supe-
riOl' lribunal de justiça eomposto de nove membros, por
" izcs de comarcas. de distritos e por jurados.

~ 1". Haverá tantos juizes de direito quanl!ls. forem
as com~il'cas criadas pelo Congl'esso, e tantos }l\1zes, d,e
paz quantos forem os distritos, em que por leI se diVI-
direm as comarcas, .'

~ 20. Con,~liluir-se-ão nas comarcas ,conselho de JU-
rados, que funcionarão n.o c~in~e, p.oden'~o, o Congl'esso,
qUHndo julgar ~p.ortuno, lI~slltl~lI' o Juri c~vII._

Leis especl:l1s determll1arao a orgal1lzaçao de um e
de outl'O jurí.

~ 30. Os jurados conhec'erão do fálo e os JUizes
aplicarão o direito, " ,

Art. 62. Os juizes do supel"lor tnbunal <i,. os .de dI-
reito serão pel'petuos; só por senlença pel,derao os
cargos.

Os juizes de direito poderão mudaI' d'e ,comarca por
IIl'rllluta ou por acesso, confon~lC o~ l?recellos que eS,la
C"nstitui~'ão estabelece e que leI organlca desenvolvera,

Pará~rafo único, Os juizes de paz sc,I'ão eletivos e
não ')lode'rão sC'r deslnddos s~não 'por SCIJlIte.nça, ,

A lei determinal'Ú o tempo que deverao serVll', c a
rórma (Ia respecl iva eleição, . ,

Arl, Im . .Junlo ao superior lribunal funCIOnara um
11I'O('lll'aOol' geral do Estallo e em c:)(I;1 comarca um. pro-
llIotor da justiça, , ,

~ I".' O Governadol' (Iesignal'á dentre os JUizes do
. upe;-ior tribunal o procurado]' geral e nomearú os pro-
motores de comal'cas.

Aquele e estes l'onserva~'ão os cargos enqu~lIlto bem
ser\'irem, e serão demiti,dos por (lecisão .motlvaoa do
(;0\'0rnador. .

~ 20. O minislél'io público, assim no cl'lmc como no
civet.' será organizado por lei especial., "

.\,1'1. 64. A compel'encia (io poder Juolcwl (lo Esta,
do l'ompl'eenderá: ." ' ,

l0. As causas em que for dlscuhda a vahd~ode de
leis do Congresso, ou a de a,to~ ~o poder execullvo do
Eslado, em face desta Consllltllçao,
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2". Os litigios, que d'erivarelffi; do contencioso admi-
nistrativo, nas condições estatuidas por lei.

3°. As contestações que tiverem por objéto direitos
politicos oriundos da Constituição do Estado, com as
excepções definidas em lei.

4. ° As .causas ,regulares 'pelo ,di,reito civil, comercial
e oriminal da União, que não estiverem compreendidas
nas restrições especificadas na Constituição Federal.

5". As causas fiscais que intere.ssarem ao Estado,
não incluidas nas restrições do numero antecedente,

~ 1", Subsistirá a competencia do poder judicial do
Estado para conhecer das causas sujeitas á jurisdição,
aiuda qUe nesta.s:

1". Se questione sôbl'e a validade ou aplicabilidade
de tratados e leis federais.

2°. Se con teste a validade 'de leis ou atos do Govêr-
no do Estado etn face da Constituição e leis r'ederais.

~ 3°. A jusliça do Est,ado consultará a jurispruden-
da dos tribunais federais, quando houver 'de interpretar
1eis da União.

Art, 65. Compete ao superior tribunal de justiça:
10. Processar e julgar, pl'Ívativamente, o Governador

nos crimes comuns; os secretários de Estado 1l prefeitos
nos termoS do S 3°. do art. 58; e cwmulativamente com
o senado os membros do superior tribunal e os juizes de
direito nos crimes de responsabilidade, na fórma do
ar!. 34,

2". ,Conhecer e decidir, exclusivamente, os confli-
tos de jurisdição en Ire os juizes de L" instancia, ou entre
êstes e autoridades administrativas; os conflitos de atri.
buições que s'e suscital"em entre o poder executivo e os
consêl.hos munlcipah; ou entre êsles.

3°. Processar e julgar, originariamente, as causas
con ten closo-adm in istrativas. _

4°, Julgar, em ílltima instancia, com as limitações
do n, 1, dêste artigo, as causas e contestações de que
trata o ar!. 64, ns. 1 lê 3, ~ 14 e 5, ns, 1'i e 2, salvo a re-
visão trelo Supremo Tribunal Federal nos termos e casos
do :J.rt, 58 n. 3, S 1.°, do art, 60 da Constituição Federal.

Art, 66. O Congresso regulará a competencia e as
atribuições 'dos juizes de direito e dos jui~es de paz.

:f;stes e os 'membros dos conselhos municipais serão
processados e julgados nos crimes de responsabilidade
pelo juiz de direito.

AI"I. 67, O Juri é o juizconmm, pCr3'l1ite o 'qual s'Clrão
julgados os réus de orimes sujeitos á jurisdição do Es-
ta'do, excelo sómenle aqueles cujo conhecimento esta
Const ituição comete ao senado e "os juizes esp'eciais.
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Parágrafo único. A inscl'Íção das jurados pertence-

I'á exclusivamente ao poder judicial.
Art, 68. Nas Gausas civeis serão permitidos juizes

arbitms nomeados paI' acôrdoe iniciativa das partes.
As sentenças dêstes juizes se executarão sem recur-

so, se assim convencionarem as mesmas partes.
Ar!, 69. Nenhuma autoridade po'derá avocar as

causas p'endentes, sustá-las ou fazer revi ver processos
findos; ficando ressalvada, quando a esta última parte,
a disposição do ar!. 78, da Constituição Federal.

Art, 70. As funções dos juizes serão puramente ju-
,JiciÍlrias, não lhes sendo licitoexel'cer funções ad'mt.Í-
nisLrativas, aconselhar ou inLerpor pareceres sôbre maté-
ria concernente ao poder executivo.

Ar!. 71. As audiências dos juizes e tribunais se,râo
públicas; só se poderÍl proceder em segl'êdo aos atos
da formação da culpa, quando a êstes não .assistam os
acusados.

Art. 72. Os juiz ,s e empregados de justiça serão res-
ponsáveis pelos crimes e êrros de oficio que cometerem.
Con lra êles dar-se-á ação popular nos crimes de subôr-
no, peita, peculato e concussão.

Art. 73. Na Constituição da magistratura serão ob-
servadas as s,eguintes regras':

- Só poderão ser nomeados juizes de direito as dou-
lores e bachal"eisem direito, precedendo noviciado e
concurso,

S 10. O noviciado consisti.rá:
1," No exercido efetivo da advo:cacia e prutica ,da

rliro por cinco anos, ou por dois, se o candidato fôr lente
de direito de alguma faculdade do pais e tiverexcl'cido
(J lug:lI' dumnte êsse periodo.

2". !\o exercicio ,efetivo por quatl'o anos de funções
judiciÍlrias ou de ministério público.

S 2°, O conçu.rso terá lugar anualment'e perante uma
comi.ssão exanünadora composta do presidente e de dois
mcmbros do Supcrior Tribunal, (sendo êstes últimos es-
colhidos por eleição do Tribunal), e de dois advogados
de nola, nomeados pela comissão de legislação e justiça
do Senado.

~ 3". As vagas que ocorrerem 'em comarcas de 2°. e
,I", en trancias, serão providas pelo Governador sôb.re
listas compostas de cinco nomes de juizes de direito, que
{'ontarem antiguidade supel'Íor a 3 anos para as comar-
{'as de 2." entrancia e a li,anos para as de 3."; devendo. ser
contemplados nas listas três nomes, por antiguidade ab-
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sbiulu, e dois dos que mais se houverem distinguido nrl
judicalura, qualqucr que seja a antiguidade, ull10a ve~ que
tenham a de :1 ou a de U anos, conformc a gradua<,~ao 'lia
C;lmarca,

. Eslas lislas seI'ão organizadas pelo Superior Tribu-
nal, na fónna que 'fÔI' determinada por lei,

~ 4", Os candidato.s pl'et'eridos n.a l." investidura ou
no acesso lerão prccedencia nas I.stas, que se forma-
J'cm para novas nomeações. .'

~ fI". A n01l\cação de juizes do superIOr trJl)l~nal de
justiça pl'rtencerú ao (iovernador, c01l\ aprovaçao (lu
senado .

.Para ble fim o lribunul supeJ"Íor I'cmelerú ao Gover-
nador uma listu de todos os juizes l\e dircito, que tiVel't'1I1
IIIUi.s de lU anos de antiguida,de,

Art. 74, O supel'ior tribunal elegcrú unualmente pn'-
sidentee vice-presidente dentre seus membros e dará
rt'gulamenlo Ú respeclivu secrelaria, competindo ao prc-
sident,c do tribunal nomeai' e demitir os empregados
desta.

Ar!. 75, As comarcas serão classifi('a(las em lrês
cnlrancias.

O congresso l'arú a divisão judiciária, atendendo ás
condições de população, sôbre a basc de 3U mil habi-
tantes, no minimo, para cada cOmarca,

Arl, 7(j. Us \'encimcntos dos magisll'ados, uma vez
delel'milHl'llos pelo Congl'esso, não poderão s'er dimi-
nuidos.

Pa.rúgrafo único. Os cmolumenlo,s ju(\iciais taxadus
pura os magistrados, procura(lo[' geral ,e pl'omolon's dt~
just iça, seri'to cobrados como ren(la do hslado.

TíTULO H

ICAIPíTULO I

Dos municípios e sua .organização

Ar!". 77, O tcrl'itório do Esla,do se dividirá em cir-
cunserições, sob a denominação d'e municípios, cujos in-
lcrêsscs cconômicos c a(lminislrativosficarão a cargo dos
conselhos municipais.

Al't, 78. Uma lei especial regulará a organizaçuo
municipal sôbrc as seguintes báses:

1". Cada município lerá um consêlho, que consla-
1'£1 de dois I'amos - o deliberativo e o execulivo. A re-
partição executiva ficará a cargo de um chefe, que será

um do.~ membros do conselho munk~pal, i'l1Jd.ieado p<J.r
hlc, e que ,sc conservarú extranho ús funções do I'amo
delibcl'utivo .enquanto cxercel' o cargo,

2, o .os conselhos J1lun;ic~pa'is:
a) Funcionaruo duranle dois anos; o excl'cicío dos

ea,rgos sení obl'.igalól'io e ~1"a'l'1l'i'lo,menos o de cheire cxc-
('uti vo, que será relribuido.

b) Serão independ,enles no cxercicio de sua,~ all'i-
hui~~tics, salvo as limitações definida,s na conslituição,

c) Compôr-s'e-uo de lU membros nos munieipios
quc Iivel'em popula<,~ão de :10 mil habitan les (desla cifra
('111 dianlc aumenlar-s'e-á o numero na razão de um mem-
1)1'0tHII'a :J mil habitantes, alé o múximo tlc lU, O mini-
1110da população de cada 'município sel'á o de t.rinla mil
li.dJit:lI1l'es,

d) Org'Ulniz:wão anuaLmen'le o QJ'çu'lllcn.lo .Jl!l1'nicoip'uI
1111qual inl!icariio minuciosamente o deslino que sel'á
dado á rcnda, 'espeeifie:llltlo os ,~erviços e ohras cm que
d,'\'crú ser em pl'egada,

e) Cl'Íaríio os emprcgos municipais, nos quais não
haverá aposcuta<,~ões, marearão os I'espeelivos vencimcn-
tos c nomeal'íio os cmpreg:lllo,s.

r SCJ'ão obl'Ígados a acci lar e desempenhar as
[lIn~'õcs que o Estado l.hes delcgar, conl:llllo que não
ll'nham cal'útcl' político c se rel'il"am sómenle £I :l'dlllloinis-
il'a~'ão cconômica.

3", Os bcns c rendas municipais não eslarão sujei-
IIIS :i exceuçito. Quando os con.sêlhos forem condenados
~I pu~a~ alguma divida ou u cumpl'ir alguma obrigaçào,
IIwlull'ao em seus orçamentos as quanlias pum a satis-
ra~~iíodo debito. .
" Se esla formalidade fÔI' pI'elerida ou se o )Jagamcnlo

nao se efeluar, os membl'os que derem causa á omissão
ou o chefe execulivo que não efeluar o pagamen lo fica-
rão individual c civilmenle l"csponsáv'Ci.s.

4°, Os membros dos consêlhos municipais respon-
derão peran le o juiz dc di.reito pelos crimes praticados
no exercicio de suas funções, O processo' será iniciado
('111virlude de queixa, ou dc denuncia apresentada por
qualquer município.

fl". A.s I"enotlas municipais nào poderão ser arremala-
por mais de um ano,
U", Os contrálos e obras nunca se efeluarào sem

que haja precedido a formalidade da hasla pública, salvo
IIUltlldo forem dc importancia infcrior a 100$000 ou
[orem urgentissimos.

7", As posluras e decisôes dos consêlhos mUIllCJ-
I a!s podel'ão ser alluladas pelo congresso, nos casos se-
oLlilllcs:



a) Quando forem conlrárias ás leis do Estado ou
federais.

b) Quando forem ofensivas aos direitos de oulros
municípios,

c) Quando fOl'em manifestamenle gl'avosas em ma-
lél'ia de impostos, havendo I'cpl'esenlação assinada por
vinte municípios conlribuintes, pelo menos,

8", Na ausencia do congresso, o Governador poderá
suspende)' lais posluras e decisões; mas desde que aque-
le se l'l~UJUI,dar-lhe-á co,Jll.unicaçao do ocorrido para que
resolva definitivamenle.

PUl'a êsse fim os con,sêl1lOs remeterão semeslralmen-
te ao Governador cópia de todos os atos de caráter le-
gislativo, quo hajam praticado durante o semestre.

9", As condições para a eleição dos membros dos
consêlhos municipais são:

a) a idade de 25 anos pelo menos;
b) saber lê\' e escrever;
,c) ,ser hrasileko, te\' do,is anos de domicilio 'no 'mu-

nicípio,
d) se'r estrange'iro, ,quatro anos ,d'e ,domicilio, além da

condição de ser conlribuinledo cóft'e municipal. '

CA:Pi'DULO II

Das atribuições do ramo deliberativo do Conselho
Municipal

Arl. 79. Os conselhos mUl1lclpais organizarão o es-
talulo que regulará seus 1mbalhos, ,sessões e delibera-
ções.

Nomem'ão seu presidente e vice-p.residente,
I'ãosuas alribuições e prazo u'e exercicio.

Arl. 80. ~erá da alribuição dos conselhos muni-
éipais:

1". Legislar por meio de posluras, sôbr'e eslmdJls,
ruas, jardins, logradouros públicos, mercados, abasl'cci-
manlos de agua, obras de irrigação, incendios, ilumina-
ção, bibliolécas populares, hospitias, higiene e saúde pú-
blica, emhelezamenloe I'egularidade das povoações, ce-
mitérios, viação urbana, e sôhre os demais serviços e
ol)l'as de peculiar inlerêsse do municipio.

2". Orçar a receita e fixar a despêsa anualmenle.
3°. CriaI' e organiZai' uma gua!'tla municipal, desti-

nada exclusivamenle a auxiliar o chefe executivo no de-
sempenho de suas alribuiçõ'es,
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4°. Eslabelecer ou aumenlar impostos que coube-

rem sua competencia, que a lei determinará, por dois
lerços de volos da totalidad'e de seus membros.

5". Destituir o chefe executivo po.rdois terços de
votos da totalidade de seus membros, por faltas no de-
sempenho de suas funções, POI' delitos comuns e incapa-
cidadc fisica ou moral.

6". Nomear e demitir os empI'egados de sua imedia-
ta dependencia.

7°. Prestar ou negar seu assentimento ás propostas
do chefe executivo para nomeaç:1o e demissão do secre-
[ilrio, procurador, engenheiro e médico, nos municípios
onde houvel' êst'es cargos.

8". Aprovar ou não as contas, que o chefe executivo
deverá apresen tm' no primeiro dia da primeira sessão do
ano de sua ad'llljnistração durante o ano findo.

9". Consentir, mediante licitação na arrecadação,
POI' um ano, dos impostos municipais,

10. Autorizar o chefe executivo pam contrair em-
pl"estimos com fim eSIJecial, determinando as condições
destes e para cuja amortização será designa(\o um fundo,
ao qual não se poderá dar outra aplicação,

Em nenhum c:1so se autorizarão noVos emprestimos,
quan do o encargo dos existentes consumir a 5." parte
da renda municipal.

Para os que tiverem de ser contraidos fóra do Esta-
,io ó necessúria autorização do congresso,

11 . .Julgar a 'eleição de ,seus membros e proceder á
do chefe executivo,

1~. Criar c manter escolas suas, concorrentemente
com o Estado.

13. Os consêlhos poderão cominar penas de multa
alé 80$000 e de prisão até 8 dias. Terão o processo exe-
cutivo nos mesmos casos que o Estado.

14. DccreLarão <1e.sap.'opriações por llec'essidade ou
por utilidade municipal, nos casos e pela fórma determi.
nados nas leis,

CAPíTULO lU

,Das atribuições do chefe executivo

Art. 81. Serão atribuições e deveres do chefe do
I'amo executivo municipal:

1". Execular e faze\' executar todas as leis e reso-
luçôes do ramo deliberativo.

. ::!". Exercer a superintendência ide todos os estabe-
ll'dm.cntos e obras municipais.
1>, G. P .-28 1889
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3°. Administrar as p.roprieda1des do município.
4°. Arrccadar as J'cndas municipais.
5". Inspeccional' os cstabcJ.ecimentos para cuja

manlcnça contribua o consêlho,
lio. Nomear c dcmitir, com o assentinnenlo do ramo

dcliberativo, o secretário, procurador, engenheiro c mé-
dico a serviço do consêlho; 'e, sem o ass'cntimenlo dêslc,
os dcmais cillprcgados da l'cpaJ'tição cxecutiva.

7"; Fazcr por in tcrméd io dc seus agentes, a polieia
municIpal.

S". Cuidar dos caminhos vicinais, ]Jontes c dc lodos
os servi~'lJ,s, sôbrc os quais Icgisla,m. os consêlhos,

!I". I{cprcscntar perante o ramo dclibcrativo ácerca
das posturas e decisõcs, quc lhe parccCI'cm inconvcnicn-
les ou inconstitucionais.

10, Assistir ás scssões do 'I':\lI110Ideli,be,rativo, quando
r(ll POI' êstc convidado,

11. Solicitar do raUlO dcliberativo providências lc-
gislativas.

12. Aprcs'cl!tar-Ihe as háses (lo orçamenlo municipal
para O ano seglllnlc.

1:~. Dar contas da administração do uno findo no
primciro (lia da pl'imcira scssão Ullual do ramo deli-
!)crali vo,

J.I. Aprcscntar um rclatório :mual sôbre o estado
dc lodos os scrviços e propriedades municir>ais,

1fi:. PublicaI' m~n~almentc, ondc houvcr imprcnsa,
ondc 11:10houvcr, eXlbll' na Sccl'ctaria uma nota do mo-
vi men lo <Ia cn tmda e saída dos dinh~il'Os ununicipais,

lli. Couvocar o clcitorado para as cleições munici-
pais,

Arl, 1:)2, Os chefes <lo \'amo cxecutivo dos consê-
lhos municipais são I'csponsáveis civilmente pclo dano
que causarem por suas faltas ou omissõ'es,

I'arágnlfo Íln ico. A lei tios consêlhos municipais
eeguia •.:"! a nlatéria das incompatibilidades dos membl'os
<Iéslc_s,

TITULO lU

no HEUIME ELEITOI1AJ.

AI". 8:1, A função do voto nas eleições de membros
rio congresso do Eslado, de memhros dos consêlhos mu-
11 icipais e de juiz'cs de paz, serú cxercida mediante elei-
l,:ão diréta, pclos eidadflos hrasileiros, q~e se alistarem
eleiturcs na I'Ól'Illa desta Consti tu i\~iío e lei regulamentar.
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l'anigrafo único, Nas eleições municipais s-erão elei.

tores e elegivcis os estrangeiros, que reunirem as condi.
ç'oes uo art. 78 n, 9,

,\rt. 84, Terão voto nas eleições de deputados, de
membros dos consêlhos municipais e de juizes dc 11az os
ddaclãos maiores de 21 anos de idade, que souberem lê"
I' cscrever,

Ar!. 1\:), Para a eleição de senadores eonstituÍl'-se-Íl
IIIIl eleitorado espceial, composto de eidadãos quc além
dc' satisfazcrcm os requisitos do artigo antecêdente, este.
janl eonlcmplados em qualqucr (la:; c1~hSSCS adiante no-
IiHcadas:

1". Dc cidadüos que forem ou tive,'em sidu memb,'us
(,I('[ ivos dos eonsêlhos lIlunici]Jais, sendo brasileiros,

~'. De ,dout(lI'es, hachal'ds, c1erigos scculares dl~
(,rdcns saCI'as, dc cidadãos que possuircm titulos ciênti ..
fkos ou Iitcrários elc quall)ucl' un iversidade, academi.a,
l',('ola ou inslituto do país, ou estrangeiro lcgalmente re,
lonhecido,

3", Dc cidad:ios que forem ou tiverem sído juize.s
dc paz.

4". De cidadiíos que forcm empl'cgados públicos,
ddi\"os ou aposcntados, cujos veucimentos não forem
inll.'riores a 200$000, anualmentc.

:l., Dc cidadãos que pagarem impostos superiores a
lU:;:tlOOnas cidades c vilas e de 5$000 fóra destas; pro.
1",lllo o pagamclno pelo conhecimcnto '!la respectiva re-
!larl içüo fiscal!
. 6." De proprietarios de imoveis de valor superior a
2 :000$000 nas cidades e vilas, e a 1 :000$000 fóra desta8,
provado pelos titulos legais de aquisição.

7.' De oficiais militares e dos corpos policiais.
Ar!. 86, São exclui dos de votar nas eleições do E8-

[:1(\0:
1.0 Os mendigos,
2." Os analfabetos,
3." As praças de pret, exceto os alunos das escolas

nJilitares de ensino superior,
4.° Os religiosos de ordens monasticas, compan~ias,

I'ongregações ou comunidades! de, qualquer denumma-
cão sujeitos ao voto de obedlcncla, regra ou estatuto,
('IUC' importe a renuncia da liberdade indivi~uul. ,

Ar!. 87, São elegiveis todos os que sao eleItores,
ohservadas as restrições estatuidas para o mandato de
d('puíado, senador, membro do conselho lJIuni~ipal, e as
quc resultam das incompatibilidades estabelecIdas nesta
Constituição,

Paragrafo unico, São inelegiveis os cidadãos não
alislavels,
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Ar!. 88. Nenhum eleitor poderá alistar si não
distrito. de paz de seu domicilio, lendo nele, pelo me-
1I0S, seis ~neses de residencia anles da qualificação; I) só
nos coleglOs destes rlistrito scr-Ihes-á permitido votar'.

l'aragrafo unico, Em todas as eleiçõcs o voto será
~ecl'clo, devendo aquelas ter lugar em dias fixados 1)01'

lei ou autoridade competente,
Art. 89. ,TenhulTl eleitor será preso um mês antes

e quinze dias depois da eleição, salvo o caso de flag-mn-
h~ ,delito.

Al'I. 90, No caso de vaga, por morte ou por qual-
quer outl'O motivo, em cargo de nomcação popular, se
pro('cderú Ú cleição de novo funcional'io, quando e COIIIO
)lor lei f()!' rleterminado,

Ar!. 91, Lei espccial regulará o modo da qualifi-
('ação e o processo eleitoral.

Tl'DULO IV

1Jisposições gemis

AI'1. 92. A organ ização das pl'efeituras será 'eita
sob as seguintes bases:

L" Cada disll'ito eleitoral constituirá uma preCeitu-
I'a, em cuja séde, que será designada por lei, I'esid irão
um prefcito e os funcionarios auxiliares diretos de sua
admin istração.

P31'agraCo unico. Excetua-se o distrito eleitoral em
que cstivel' assen te a capital do Estado, o qual será di-
retamcnte adm inistrado pelo Governador.

2," Os prefeitos sel'ão da imediata confiança do Uo-
I'ernador, delegados destc, quc os nomeará e demitirá
:ivremen te.

3," Enterder-se-ão diretamente com o Governador,
serão órgãos desle nas comunicações com as autoridades
e funcionarios de sua dependencia, seus intermediario
na execução de todas as ordens e executores das leis e
decretos que tiverem aplicação ás respectivas pre.
.fcituras,

4." Pal'3 a nomeação dc prefeitos são necessarios os
mesmos requisitos exigidos para a eleição de senadores,
excelo o tempo de domicilio, que será de um ano pelo
menos,

5." As despesas da administração de cada prefeitura
se fal'ão POI' conta, do tesouro do Estado.
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G." O pessoal das rcpartiç0es das prefeituras será
fornecido, quanto fôr possivel, pelo das repartições atu-
ais do Estado, quc superabundar em virtude da criação
das preCeituras.

7." As atribUlçnes, os deveres, assim como os venci-
mcntos dos prefeitos, serão determinados por lei ordi-
naria.

Art. 93. Ficam absolutamente abolidas as aposenta-
çõcs, quaisquer que sejam os cargos, empregos ou co-
missões,

Só será concedido este favor aos funcionarios atuais,
quc contarem 15 anos completos de serviço ao lempo da
promulgação da constituição e que se tiverem tornado
incapazes de con tinuar a prestar serviços.

Paragrafo unico. A disposi.;ãp da segunda parte do
3rligo antec.edente não se aplica aos funcionaI'ios ua
administração geral que em virtude da organização dada
HO Esta<lo, forem chamado:, ao quadro dos funcionarios
dcste. Não terão direito á aposentação por conta do Es-
larlo, qualquer (IUC seja o numero de anos de serviços
prestados.

Ar!. 94. E' inteiramente vedada a concessão de pen-
.-ões, sall'o os casos unicos de serem concedidas a mili-
tares :lo<;corpos policiais. ou <Ia milicia ch ica do Est~-
Lia, que se invalidarem no serviço e em consequencia
imediala destc, e ás suas familias, se aqueles houverem
falecido no desempenho de seus devel'es.

AI'I. 95. Uma lei criará e organizará o monte-pio
,jbrigutorio ~m beneficio dos funcionarios. PU?Ii~o~ e de
nus fumilias, sem que da mantença desta lI1S11tlllçao ad-
\'cnl1a onus algum para o Estado.

Os funcionarios que ficarem com direito á aposen-
laç:io não scrão obrigados a contribuir para o monte-
pio,

Ar!. 9G. São insanavelmente nulos os átos da auto-
'idade civil colcllva ou indiVIduaI, praticados em pre'
sença c por' solicitação da força publica ou de reunião
. cdiciosa.

Al'I. 97. E' garantida a divida do Estado.
Art, 98. A reforma de um ou mais artigos da consti-

luição só poderá ter lugar, passado um decenio .depois
l' slla promulgação, salvo se dentro deste penodo a
constituição fedeml sofrer alteração que importe neces-
arimllcnte modificação na do Estado,

~ 1.0 Par:l a reforma da constituição será apresenta-
la uma proposta em qualquer das camaras, assinada
por um terço dos membros presentes pelo menos. Apro-
vada a proposta por dous terços de votos em, lodas as
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diSCI!SSÕeSe em ambas as camaras, será submetida á dis-
cussa,o na sessão legislativa seguinte.

~ 2.° Se nesta sessão a proposta obtiver ainda dOlls
terços de votos em todas asdiscussõ'es, em ambas as
~amara~, ~~nsiderar-se-á aprovada e será incol'por ida
a conslItulçao, como parte integrante desta. •

.. ~rt. 9~ .. Depois de feita por leis especiais a nova
diVisa0 polilIca, municipal e judiciaria, não poderá ela
ser ~llerada de modo algulll, sinão no termo de cada de.
cento.

Ar!. 100. O cidadão investido das funções de um
dos três poderes não poderá exercer as de outro.

_ Ar!. 101. Os funcionarios publicos se comprome-
terao a desempenhar leal e honradamente os deveres de
seus cargos no ato de tomarem posse.

._Ar!. 102. C~ntinuarão em inteiro vigor as leis da
Dnrao e as do hstado, enquanto não forem revocradas,
salvo as que explicita ou implicitamente contrariarelll
() sistema de govêrno firmado pela constituição fede-
ral e os principios nela consagrados.

Art. 103. Quando não tiver sidá decretaria a lei de
orçamen to, vigor'ará a do exercicio anterior.

Ar!. 104. Haverá no Estarlo uma milicia civica, cuja
organização e deveres serão regulados por lei.

Os cOIl!.!!.!Hlantes e oficiais superiores serão rIe no.
IIlea!.~iíoe demissão do poder executivo.

Ar1. 105. Quando houver convocação extraordinm'i;1
do congresso, este só poderá deliberar o assunto que ti-
\'CI' motivaria a convocação.

Art. 106. A iniciativa da camara dos deputados nas
leis (le força publica erle impostos não exclue o rIireito
que tem o Senado de alterá-las em qualquer sentido,

Art. 107. O ensino primario será leigo e gratuito.
Torlos poderão abrir escolas e exercer o magislerio

I i\'remente.
Ar!. 108. A lei da reforma do ensino primario es-

tabelecerá:
1.0 A obrigatoriedade do aprendizado, em condi.

ções convenientes.
2. ° Preferencia dos alunos diplomados das escolas

normais para investidura no magisterio.

Disposições tramitarias

Ar!. 109. Reunido o primeiro congresso, deliberará,
fundidas as duas camaras, sôhre esta constituição; e de-
pois dc sua aprovação com alterações ou sem elas, ele-
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gerá o Governador e vice-Governador que funcionarão
110 primeiro periodo governamental.

Paragrafo un ico. Concluida a eleição, as duas ca-
maras selwral'-se-ão e encetarão o exercicio de suas fun-
ções legislativas ordinarias.

Art. 110. O primeiro congresso compor-se-á de 413
deputados e de 24 senadores. Este numero ficará fixa-
tio para a composição dos congressos seguintes até que
haja disposiçilo legislativa que o altere.

Art. 111. Os atos ilos governadores que funciona-
ram como delegados do govêrno provisorio, conserva-
dio inteira validade enquanto não forem anulados pelo
congresso. A anulação só poderá ser proposta até ao
fim da 1.- sessão legislativa da L" legislatura.

Art. 112. Os escrivães e tabeliães, que perderem
seuS cargos em virtude da nova divisão judiciaria e mu-
uicipal, scrão preferidos para iguais empregos nas co-
marcas que novamcnte forem criadas.

Ar!. 113. Para a primeira nomeação da magistra-
lura não se' observarão as formalidades estah~idas na
('onslituição. O Governador fará as nomeações atenden.
(lo ús condições de idoneidade, respeitando o principio
dp anticruidade exigido para o provimento nos cargo~
de mcmbrosdo superior ltribumrl 'da jusHça e inos de
juizes de comarcas de 2." e 3." entrancias, e o requisito
110noviciado para as de L" entrancia.

Quando ,fôr 'Possivel serão preferidos os juizes atua'is
Estado.
Art. 114. O subsidio e ajudas de custo dos mem-

hros tia proxima legislatura serão marcados pelo Gover-
11:lIlor(mtes da eleição.

Art. 115. Na primeira sessão legislativa o Congi'cs-
SO lleverú fazer as seguintes leis: sôbre conselhos muni-
l'ipais, sôbl'e deições, sôbre a organização jud,idarja,
Sflhrc as prefeituras, sôbre a instrução primaria e sôbrc
o 1I10nte-pio dos funcionados do Estado.

Para grafo unico. Não terá aplicação na L" ,sessão
da 1.- legislatura a disposição do pat'ugrafo UIllCO do
art. 21.Art. 116. Será considerado noviciado para a magis-
lratura o exercicio havido; durante umquatrienio, nos
cargos de juiz municipal e. dt; 9rfãos e de juiz substitu-
to, supressos por esta conslItmçao. . ,

Ar!. 1"17. Não vigomrá para a eleição do p~lTl~e!ro
congresso a disposição do art. 23 des!a constItmçao.
Os funcionarios, porém, atualmente eXistentes e nele
compreendidos, perderão seus c(lrgos, logo que declara-
rem aceitar Q (uau datQ.



Da receita

600$000
150$000

40:000$000

33:500$000
1 :800$000
1:100$000
850$000
400$000

1:200$000
400$000

De licençfls c impostos sôbre in-
dustrias e profissões

De afeI'ições . . . . . . .
De talho publico . . . . .
De testadas de casas . . .
De esportulas mortuarias .
De penas d'agua . . . . . . .
De multas de jurados . . . . .
De llIultas por in frações dc postu.

I'lIS, conlralos e nnimais reco-
lhidos fiO curral.

Evcntuai,

Soma

9. o

1.o

2. o

:Lo
4.0
5.0
6."
7."
8. "

Art. 1.o A intendencia municipal da cidade de Mar
dl" ESPfll1ha, fica autorizada a arrecadar em seu muni.
eipio, durantc o cxerciciode 1891, todas as suas_rendas
llrovenientes de impostos creados pelas resoluçocs I!s,
2.127, 2.:l57, 2.644, 2.896, 3.400 e 3.~00 e. altcraçoes
contidas no ato de 30 de outubro proxuno fmdo, orça-
das em 40:000$000, a saber:

TITULO I

o dI'. Governador do Estado de ~linas-Gerais, tendo
elll vista a proposta do conselho de intendencia munici-
pal IleMat, de Espanha e usando da atribuição quc lhe
ron fCI'e o decreto n. 218, de 25 de feverciro do corrente
ano, resoh'e aprovar o seguinte orçamento da receita e
fixaçflO da despesa IIIunicipal daquela intendencia para
o rxercicio dc 1891:
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DECRETO N. 288 - DE (j DE NovEMllno DE 1890

CIIHlSPIM JACQUES BIAS FOIITES,

Aprova o orçam~nto da receita e despesa do munlelplo de Mar de
Espanha para o exerclcio de 1891

Arl. 2.0 Hevogam-se as disposições eIlI conh'aJ'io,

l'alacio do Govêrno, CI1l Ouro Preto, fi de novemhro
dc 1890.

Crêa um dIstrito de .paz na povoação denominada - S. Vicente do
Gama - do munlclplo de Viçosa

DECH ETO N. 227 - DE fi DE NOVEMBIIO DE 18!l0
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O dI'. Governador do Estado de Minas-Gerais, mano
do da atribuição confeI;ida pelo ~ 1.0 art. 2.0 do decreto
n. 7, dc 20 de novembro de 1889, e tendo em vista a pro.
posta da repartição de estatistica, datada de onlem, soh
n. 175, decreta:

Art. 1. o Fica cl'eado um distrito de paz na povoa-
ção denominada - S. Vicente do Gama - pertencente
ao municipio de Viçoss.

Paragl'afo unico. As divisas do novo distrito serão
as seguintcs:

Começarão da baITa do Ribeirão dos Estouros, no
rio Santana, subindo á sua margem csquerda até as ca-
heceiras na serra do Brigadeiro, e dividindo pelas ver-
lenles do I"Íbclrão de Santana de Abrc Campo com as
VCl'tenles do ribeil'ão de S. Vicente, compreendendo li

fazenda do falecido Manoel Martins da Costa, em dirc-
ção :'t fazenrla de Francisco Pereira Bictariics, compl'e.
cndendo-a lambem; voltarão ás vertentes do Ribeirão
de S. José, c'Jmpreendendo a fazenda de José Teixeira,
e seguirão a margem llircita deste ribeirão até a suu
barra 110 rio Casca, continuando a encontrar-se com o
lugar onde começaram,

o secretario do Estado,

Francisco de Assis Barcellos Corrêa.

Art. 118. O primeiro congresso se reunirá no dia
25 de JIIf11'ÇOde 1891. O Governador e o vice-tiovel'lla-
dOI" clcilos IOlllal'ão posse desde logo, e aqucle entrará
imediatamenle no exercicio de suas funções, que conti-
nuarão alé a expiração do periodo govcl'llamenlal, nos
lermos do paragrafo unico do art. 51.

:\Ian do, portan lo, a lorlas as aUloridades a quelll a
execução deslc decrelo pertenccI', quc o cxccutcm e fa.
çam executar Itão ~!ntekamente como .Jlele se contém.

Palacio do Govêl'llo do Estado de Minas~Gel'ais,
Ouro Preto, 31 de outuhro de 1890.

CHRISPIM JACQUES BIAS FonTEs.



TITULO 11
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1 :500$0005OU$OUU
9:530$000
2:000$000

40:000$000

TíTULO In

Disposições gel'flis

Soma . . .
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•

pressões e fornecimento de me-
dicamentos aos presos pobres. '

Com o médico da i ntendencia . .
Com obras publicas em todos os

distritos do llIunicipio .
Com custas jut1iciarias . .

'prova llS contas de r<,celta e despesa doa. extinto comOl'a municIpal
de Mor de Espanha, referentes ao ano de 1889

DECRETO iN. 229 - nll 10 nE NOVEl\lnnO DE lR90

O di'. GovcI'IladOI' do Estado de Minas-Gerais, tendo
"111 vista as informações do conselho de intenrlencia ITlU-

nidpal rlc Mar ;Ie Espanha, resolve dar por aprovadas as
('ontas da receita e despesa daquela municipalidade, re-
lativas ao exercicio de 1889, e que se resumem no se-
guinte:

Receita inclusive o saldo de 303$746 do exercicio de
1888, aprovado pela resolução n. 3.763, art. 1.' ~ 4.' de
16 de agosto de 1889 - :-Ili:545$226; despesa 36:5-11$454;
alllo que passa para o exercicio de 1890, 3$772.

Importancia de depositos pnra fianças crimes, exis-
kllles em cofre, 110$000.

Palllcio, em Ouro Preto, 10 de novcmbro d"e 1890.

CHlUSl'l M J ACI.l\lES BrAS FORTES.

Arl. :-1." Toda a arrecadação proveniente de multas
de jllra<los será computadn como credito para ser abonn-
da, aJ('1ll da orçada, á verhn de "custas .iudiciarias" .

Art. 4." Todo o excesso da receita e sobras da des-
pl'sa serão computadas da mcsma fórma na verba de
"ohras publicas".

Ari. fi.' Revogam-se as disllosi~~ões em contrario.
Pnlacio <lo Oovêrno do Esladode Minas-Gerais, em

!luro Preto, li de novemhro de 1890 .
CURI:,P M JACQUES BrAS FonTEs.

~ 27.
~ 28.

29.

200$000

2:800$000

3:200$000
960$000
400$000
200$000
240$000
300$(JOU

2 :UOII$()()O

6:400$000

Onlenado ao secretal'io
Gratificação do mesmo
Com o administrador do cemiterio
üJln sete fiscais rle distrito, a 400$

cada um . . . . . . . . . . .'
Com porcen tagem ao procurador

sendo 10'1' até 24:000$ e dai
para cima mais 5'1' sôbre ren-
da ordinaria

Com o fiscal geral
Com l) guarda-fiscal da cidarle
Com o do Espirito Santo
Com o cOVeiro do cemitel'io
Com o custeio tio ccmiterio
Com o encarrega rio do serviço de

agua potavel
C:om o biblioteca rio municipal
.Com o porteiro continuo
Com o provimento e conservação

da bibliotéca
Com a consel'vação do relogio

publico
Coom a correição fiscal
Coom o expedien te da secretaria,

juri e eleições
COIll n limpeza e conservação dns

nJas da cidnde
Com a i1uminnção publica da

cidade .
Coom agua, luz e limpezn da cadeia
Com amortização e juros do em-

prcsli mo para canalização 'de
agua potavel . . . . . . . . . .

Com a conservação do material da
mesma agua

Com papel, pena e tinta a alunos
pobres do município

Com extinção de formigueiros em
logradouros publicos .

Com escola municipal .
Com eventuais, publicações, im-

G. "
7. "
R. n
9. "
10.
11.

In.

1G.
17.

IR.

20.
21.

15.

22.

Das despesas

25,
26.

23.
24.

Al'I. 2." DIII':lIl te o mesmo exercicio é a intenden-
cia autorizaria a de~pcndel' as seguinte,> quantias,
saber:
~ l.'
~ 2."
~ 3."
~ 4."
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DECRETO N. 230 - DE 10 DE NOVEMBRO DE 1890

Cl'êa ,as comarca's de Viçosa, de Cataguazes, do Oarangola e de
Palmira

O dI' . Governador do Estado de Minas-Gerais, usan-
do da alJ"Íbuição conferida pelo ~ 1 .• art. 2. o do decre-
lo n. 7 de 20 de novenlbro de 1889, decreta:

Art. 1.0 Fieum creadas as seguintes comarcas:
SI. o De Viçosa, composta do lermo do mesmo no-

me, que fica desmembrado da de Ponte Nova.
li 2. o De Calaguazes, composta do termo do mesmo

nome, que fica ilesmembrado da de Leopoldinaj
~ 3.0 Do Carangola, comp.osta do termo do

mesmo nome, que fica desmembrado da do Rio Ma-
nhuassúi

S 4. o De Palmira, composta do termo do mesmo no-
me, que fica desmemhrado da de Lima Duarte.

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais, em

Ouro Preto, 10 de novembro de 1890.
CIHHSPIM JACQUES BIAS FORTES.

DECRETO N. 231 - DE 12 DE NOVEMBRO DE 1890

Aprova a tabela de impostos para o municlpio de S. Domingos do
Prata

O doulor Governador do Estado de Minas-Gerais,
lcn cio em vista a proposla do conselho de intendencia
municipal da vila de S. Domin~os do Prata, e usando da
alI'ihuição que lhe confere o uecrelo n. 218, de 25 de
fevereiro do COlTente ano, resolve aprovar a seguinte
labela de impostos:

Art. 1.0 A intenclencia municipal da vila de S. Do.
mingos (lo Prata arrecadará em seu municipio os s('-
guintes impostos :Jlluais:

~ 1. o De cadn casa de negocio de fazendas secas,
10$000.

Vendeudo tambem aguardente, 15$000.
S 2. o De cnda casa de negocio de molhados, 10$000.
Vendendo tambem agnardente, 15$000.
li :3. o De cada casa de negocios de generos do pais,

10$000. .
Vendendo lambem aguardente ou mIudezas, tais co-

mo fosforos, linha, colchete, anil, querozene, papel, pena,
tinta, agulhas e outros objetos de ferragem e armarinho,
15$000.
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~ 4." De cada casa de comissão, consignação ou de.

posito de genel'Os, 10$000.
Incluindo aguanlenle, 15$000.
li 5." De cada casa de negocio em que se venderem

conjuntamenle fazendas secas, molhados, generos do»ais,
aguardenle e fUlllO em corda, 30$000.

g li." De cada casa de negocio de fumo em corda
ou desfiado, 5$000.

~ 7. o De cada casa de negocio em que se venderem
drogas medicinais, á exceção de rnercurio doce, magne-
sia, sal de glauber, enxofre, sal amargo, mustarda in-
glesa e oleo de ricino, havendo farmacia no lugar, . .
15$000, não haven do ral'lllacia, 5$000.

~ 8. o De eada casa de negocio de aguardenle; e qui-
lilndas ctn povoados ou rÓI'a deles, 10$000. .

li 9.0 De cada rancho de tropa, com paslo, 4$000.
Sem pasto, :~$OOO.

~ 10. De cada açougue pa.-a o talho de CUl'nes ver-
des, 4$000.

~ 11. De cada rês que se abaleI' para negocio fora
dos açougues, 1$000.

li 12. De eada dentisla, I'etratista ou fotogl'Ufo do-
miciliaclo no municipio, 10$000.

Sendo de fóra do municLpio, 20$000.
S 13. De cada pasto (le aluguél, 2$000.
Excetuam-se dêsle imposlo os rancheiros e hotelei-

ros jú lr,ibutados.
~ 14. De cada oficina de fogos artificiais, 5$000.
~ 15. De cada engenho de cana em que se fabricar

aguardente, movido a agua ou a vapor, 15$000.
~ Hi. De cada engenho de cana em que se fabricar

aguardente, movido por animais, 10$000.
Fica isenlo dêsle imposlo o fabrico de assucar e ra-

paduras.
ã 17. De cada escritório de advocacia, 10$000.
~ 18. De cada escI'ilóI'io ou consullór,io médico,

10$000.
~ 19. De cada solicitador de causas, 5$000.
~ 20. De cada mascate de fazendas sêcas, domici-

liado no muniápio, 20$000.
Sendo defóra do municipio, 40$000.
~ 21. De cada mascate de ouro, praia, brilhantes,

relógios e quaisquer joias fabricadas no eslrangeiro, . .
100$000.

~ 22. De cada mascale de figuras de gêsso, imagens
e miudezas, conduzidas em taholeiros, baús ou caixas,
10$000.

~ 23. De negociar com casa aberta em artefatos de
ouro e prata, 50$000.
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~ 24. De cada caldereiro ou laloeiroque tiver ofi-

cina; 10$000.
Sendo ambulante e empregando-se em concel'tos e

obras nas fazendas do munidpio, 5$000.
~ 25. De cada cambista ou vendedor de bilhetes de

loteria, 50$000.
~ 26. De cada criador OU invemista de gado vaCUlll,

cavalar ou muar, por si ou em sociedade, em terras ,pro-
pl'Ías ou alheias, de vinte e cinco a cem cabeças, 5$000.

iDc mais de cem cabeças, 10$000.
~ 27, De cada hotel on casa de Ilaslo, 5$O()().
~ 28. De cada farmácia, 20$000.
~ 29. De cada olaria, 5$000.
S' 30. De cada caieira, G$OOO_
S 31, De cada cOl'tume, 10$000.
~ 32. Dc cada negociante de obras de metal, folha,

couro, linha, crina, pita, ou qualquer vegetal, 5$000.
~ 33. De eadacasa de .negocio em que se venderelll

quaisquergeneros á beira das estradas 'de ferro, 10$000.
~ 34. De cada fábrica depo!vora ou oficina de :fo-

gos de artificiO,fóra das povoações', 4$000.
S 35. De 'cada fábrica de fundição, montada COlll

maquiuismos estrangeiros, movidos 'por agua ou a vapor,
30$000.

Não tendo maquinismos estrangeiros, 10$000.
~ 36. De cada companhia Ide mineração que tenha

um ou mais engenhos de socar, 30$000.
~ 37. De cada seflviço 'particular de mineração, selll

organização 'de companhia, 'que tenhae.ngenhos de seeal',
10$000.

:Não tendo engenhos,5$OOO.
~ 38. De lcada casa de 'jogos .permitidos, 10$000.
~ 39. De cada engenho de serral', ,para negocio, '

10$000.
Art. 2. ° A mesma intendência arrecadal'á ainda os

seguintes impostos eventuais:
~ 1.° 'De cada agenciador de 'contribuições em di-

.nheiro ou !por meio de ações de sociedades ou 'compa-
nhias, qualquer 'que seja sua espécie ou ,denominação,
de capital limitado ou Himilado,col1l sóde fóra do IlIU-
nioi.pio, 40$000,

~ 2. ° De cada advogado Idc fóra do municipio que
fôrchamado 'IJaI'a tratar de qualquer cuusa, 20$000, ~)a.
gos pelo interessado.

~ 3. ° De cada espetáculo 'público, ex'céto os que fo-
rcm <dados em beneficio de 'qualquer institui~:ão ci vil 011

religiosa, 20$000.
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g.4.o, De 'c~da 'ex!posição ou exibição, mediante ;paga,

de anllJl31S ensll1ados, 'domesticados ou bravios 5$000,
~ .5. ° De cada leilão 'pal"'icu!ar de movei~ e sem o-
FIcam isentos dêste imposto os leilões em beneficio

de festas religiosas e obras Ipias.
~ ? ° '~e cada marmota, cosmorama ou outro 'qual-

quer idlvertllnento em exposição,lpara auferir lucros nas
ruas ou em casas ,particulares, 5$000. '

~ 7. ° :De cada botequim, quiosquc ou bal'raca em
ql~e se vCl.Hlerem, em ,dias '(te festas ou tdirvertimentos 'pú-
bliCOS, ,qUItandas ou 'comesliveis, ,2$000. .•.

Vendendo tambem bebidas espirituosas 4$000.
Art. 3." ~ão isentos do 'pagamento dos' imposlos sô-

ul'e mascateaçao, 'constantes dos 'parágrafos 20 e 2J, do
arl. J. ", os .negociantes estabelccidos no lJllunicipio que
pagal'em o. IInposto sôbl'c casas ,de negocio degenel'os
comprecndldos nos mesmos 'pal'úgrafos.

Arl. 4. ° IHevogam-se as disposições em contrario.
Palacio do Govêl'no do Estado de Minas-Gerais, OUI'O-

Prelo, J2 de novembro de 1890.
CURISl'IM JACQUES BIAS FOUTES,

DECHETO N. 232 - DE 13 DE NOVEMBRO DE 1890

Crêa as comarcas de Sautu-Rita de Call1bui e Santa-Catarina

o doutor Governador do Estado de l\linas-Gel'ais,
usando da atribuição conferida Ipelo ']Iarágrafo 1.°, al't.
2.°, do decreto n. 7, de 20 de novembro de 18!l0 de-
creta: '

Art. 1. o rFicam 'creadas as seguintes comarcas:
~ 1." De Santa-Rita, composta dos <termos de S, Se-

bastião do Paraiso e elo de Santa-Rita de <Cassia, des-
membrados da de Passos, sendo a séde naquêle.

~ 2. ° De. Cambui, composta dos termos de Jaguarie
do deCambUI, desmembrados 'da ,de S. José do Paraiso,
sendo a séde naquéle.

~ 3. ° Santa-Catarina, composta do termo de Santa-
Hila do Sapucai, desmembrado dado RioNerrle e ,da fre-
guesia de Santa-Catarina, que fica vertencendo áquêle
termo e desmembrada do da Cristina.

Ar!. 2. ° E' 'anexado á comarca de Passos o termo'
de S, ,Carlos do Jacui cá do Muzambinho o de Cabo-
Verde, desmembrado aquêle da comarca de :l\InzamlJinho
c este da de Caldas, que se comporá dóra em diante do
termo do mesmo nome edodeCa •.acól.

'ArL 3. ° Revogam-se as :disposições em 'contrario.



7. o Idem sôbre aforamentos, 80$000.
8. o Idem sôbre rezes ,que se abater ~1Il, 200$000.
!l.. Idem sôbre dentislas e re,lratistas, 60$000.
10. Idem sôbre beslas bravas, 150$000.
11. Idem sôbre cam'os que lransilarem no municio

pio, 25$000.
12. Idem sôbre comercianlesde .lrne sêca, 10$000.
13. Idem sôbre espeláculos 'públicos, 20$000.
14. i\IuHas, 300$000.
Ar!. 2. o Durante o referido exerci cio de 18!l1, é a

mesma intendência autorizada a despender a quantia de
2 :871$000, disldbuida 'Pelafórma seguinte:

1 . o Com o pessoal, 460$000.
2. o Com o expediente e caminheiros, 200$000.
3. "Com eleição e juri, 200$000.
4. o A'posenladoria do juiz de dh'eilo, 100$000.
5. o Com agua, luz e limpeza da cadeia, 200$000.
6." Porcenlagem ao IprocuradoT,564$000.
7. o Gratificação ao eseri vão ,do juri, 150$000.
8. o Idem ao 'Porteiro, 40$000.
9. o Com extinção de formigueiros, 60$000.
1().. ,Com asseio e conservação 'docemilél'>io, 100$000.
11. Com eventuais, 197$000.
12. Co!n obras ,públicas, 400$000.
13. Com custas judiciúrias, 200$000.
Ar!. 3. o ,A dividacobravel que se liquidar no fim

do exel'cicio de 1890, serú aITecadada no exercicio da
vre. ente resolução, e aplicada de 'preferência ao ,paga-
mento ,da divida Ipassiva, Ji,quidada a 'Pagar-se.

Art. 4. o Hevogam-se as disposições em contrario.
Palacio do Govêrno do Estado de Minas, em. Ouro-

Prelo, 1R de novembro de 1890.
ClIUISPIM JACQUES BIAS FOUTES.

O doulor <Governador ,do ,Estado ,de linas-Gerais,
usando da alribuição que lhe confere o ,decreto n. 218,
de 25 de fevereiro ~o corrente ano, sôbre propostas do
conselho de intendência munici.pal ,de Barhacena, re-
solve:

ArL ,1." A intendência municipal de .Barbacena fica
autorizada fi desapropriar, por utilidade 'pública, os ter-

D. G. 1'.-29 1889

DECRETO N. 235 - DE 18 DE NovEMnuo DE 1890

Autoriza a intendêucia de Barbacena a desapropriar os terrenos
necessarios para a abertura de uma rua naquela cidade

DECRETO N. 234 - DE 18 DE NovEMnno DE 18!l0

O doutor Governador do Eslado de' ~1inas-Gerais,
usando da atribuição que lhe confere o decreto n. 218,
de 25 de fevereiro do corrente ano, e sôbre :proposta do
conselho de intendência do munici'Pio do Bonfim, ,resol.
ve aprovar o orçamenlo da receita e fixação da despesn
da mesma ,inlendência !]Jara o exercicio de 1891, pelo
modo seguinle:

Ar!. 1. o A intendência municipal de Bonfim é :lU
lorizada a arrecadar os impostos constanles das respcct -
vas .posturas, os quais são orçados para o exercido d
1891, em 2 :871$000.

1. o Imposto de Iicença ,para negocios, 1 :000$000.
2 .• Imposto de aferição, 200$000.
3. o Tdem sôbre mascates e bolequins, 80$000.
4. o Mem sôbre bens do evenlo, 140$000.
5. o Idem sobre profissionais, 106$000.
6. o Idem sôbre aguardl'n te, 500$000.

DECRETO N. 233 - DE 14 DE NovEMnuo DE 18!l0

CHIUSPIM JACQUES BIAS FOUTES.

Aprova o orçamento da receita e despesa do munIcIpio do
para o exercicIo de 1891

O doutor ,Governador do Estado de ~Hnas-Gerais
lendo em vista a proposta da repartição de eslalistica,
datada ele 12 do corrente, e usando da alribuição confl'-
rida pelo parágrafo 1. o, art. 2 .• , do decreto de 20 <I
novembro de 1890, decreta:

Ar!. ,1. o ,Fica transferida para o termo e comarca li
Pouso-Alto, a freguesia da Virginia, pertencenle ao da
Cristina, -respeitadas as antigas divisas desta fregul'sia
com a cidade da ,Crislina, nos termos da lei mineira n.
2.527, de 6 de dezembro de '1890.

Ar!. 2. o Revogam-se as disposições em conlrario
Palacio, em Ouro-Preto, 14 de novembro de 1890.

CIIlUSI'IM JACQUES BIAS FonTES.

""ar ••l'ere para a comarca de Pouso-Alto a freguesia da VIrgm,
pertencente á da CrIstina

Palacio do Govêrno, em Ouro-Preto, 13
de 1890.
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renos necessarios á abertura de uma rua qne comunique
com as denominadas - Sena-)Iadureirn - e - Sanató'
rio, - naquela cidade.

Art. 2. o ,Fica igualmente autorizada a mesma inten-
dência a desapro:priar quatro hectares de telTas sitas na
fazenda do cidadão Joaquim Carvalho de Campos, ondc
nascem as agnas necessarias ao abastecimento daquela
cidade.

Art. 3. o Revogam-se as disposições em con trario,
Palácio do Govêrno do 'Estado, de Minas-Gerais, em

Ouro-Preto, 18 de novembro de 1890.,
CHRISPIM JA'CQUES BIAS FOllTES.

DECRETO N. 236 - DE 18 DE NOVEMlIlIO DE 1890.
Autol'iza o conselho '<le intendência de Juiz de Fóra a alienar <I••.

proprios siluudos, o 1.o na rna Halfeld e o 2. o, anéxo ao ('
milério púlllico da cidade

o doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
usando 'da atribuição que lhe confere o decreto n. 218,
de 25 de fevereiro do corrente ano, sôbre :proposta do
conselho de intendência municipal de Juiz de Fóra, rc-
sol,ve:

Art. 1. o A intendência munici,pal de Juiz de Fórn
fica autorizada a aliená!" dois 'proprios situados, o pri-
meiro na ,rua Halfeld, entre os ,predios de João Evange-
lista da Silva Gomes e José Lucchezze, que atualmente
serve de curral do conselho, o segundo anéxo ao cemi.
tério público, da cidade, e dividindo com os valos de Cus-
todio da Silva Tristão e Eduardo Camillo de Campos.

Arl. 2. o O 'Produto da alienação será aplicado á
aqui1iição de um novo terreno apropriado á construçã.o
de um curral de conselho.

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario,
,Palácio do Govêrno do IEstado, de Minus...;Gerais, em

OUI'o-Preto, 18 de .novembro de 1890..
CHRJSPIM JACQUES BIAS FORTES.

DECRETO N. 237 - DE 18 DE NOVEMBRO DE 1890.
Suprime o distrito de paz de Monte-Belo, pertencente ao muni<'

de Cabo-Verde
O doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,

tendo em vista a proposta da repártiçãode estatislica,
datada de 12 do corrente e usando da atribuição 'COIl-
ferida pelo 'Parágrafo 1. o, at.t. 2, o, do decreto n. 7, de
20. de novembro de 1889, decreta:

41-

:\1'1. 1.0 Fica suprimido o distrito de paz d~ MC!ntc-
Belo muniCÍ'pio de Cabo-Verde, e anexado o ter'1'ltorlO do
mesmo ao Oa cidade de Cabo-Verde.

AJ'lt. 2." Revogam-se as disposições em cont-rário.

Palúcio, em Ouro../Preto, 18 de novembro de 1890.

CHHlSPIM JACQUES BIAS FOllTES.

DECHETO N. 23S - OE 18 DE NOVEMDlIODE 1890

AuLoriza a inlendência l1lunicipal de Lavras a contrair um empres'
tilHO de 20 :000$000 •• juros de 6 "lo anuais.

o doutor Govema.dor do Estado de Minus-Gerais,
usando da atrilmlção que lhe confere o decreto n. 21lt
ue ::!5 de fevereiro do corrente ano, e sôbre proposta 'do
conselho de intendência do município da Lavras, re-
,olve:

. Arl. 1." E' autorizada a intendência municipal de La-
vras a contraí,' um empreslÍ'mo de ~O:Oo.o.$OOo. a juros de
ü "I" anuais, amol'tizavel no prazo de 10 anos, em 10 pa-
ga1l1cn tos iguais, para com o produto do lI~esJ,no pag~l'
a sua di vida flntuante e realizar as o~ras _publIcas maI~
urgentes, ficando SCim efeito a antonzaçao que lhe fOI
(lada em oficio de II de abl'i! do corrente ano para o em-
presUmo de 40. :0.00.$0.00. . ,_ . '

Ar1. 2." Revogam-se as dlSposlçoes em contrarIO.
Palúcio do GuvênlO do Estado de Minus-Gerais. eru

Uuro-Pr'do, 18 ele nevembro de 1890..

CHRISPIM JAt.:QUESBIAS FORTES.

DECRETO N. 239 - DE 20. DE NoVEMBHO DE 1890

Estabelece as divisas da freguesia de S. Jollo-Baptlsta das Cacl1o-
eiras, l1lunic1pl0 de S. José do Parlllso

o dOUlor Govemador do Estado de Minas-Gerais,
usando da atribUição conferida no ~ 1." art. 2." do ~ecre-
lo n. 7, de 20. de novembro de 1889, e tendo eiln VIsta a
proposta ,de repartição de estalislica, datada de lO. do
COlTen te mês decreta: .

Arl. L" As divisas de freguesia de S. João Baptrsta
das Cachoeiras, do município de S. José do Paraizo, se-
I:iO dórn e1l1 diante as seguintes: . .

Par úgrafo único. Principiando no 1'10 Sa~ucaI, e~
lIllla lagc de pedra cm frente ú vila de Santa-RIta, ao pc
da ponte da mesma, subindo pelo dito rio até a barra Ido.
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rio \'argcm-(irandc c por êsle acima alé baITa do ribei-
I'fio AnhUIll:ls e por' cslc acima alé a morada de José Ma-
cha~lo Ilomcm e, d~sla monlll:t alé a de Joaquim CaJIlliPOS
c (!esla', pclo csplgao fazendo divisa com Lucia da Malta
('aIS ai;: a eslrada ,quc vcm da fregucsia de Vargcm-Gran-
dc para ,csla, cdal lomando a dircita, sC"uc a mesma cs-
Inllla :~lc a lazcnda do finado major 'Fcllx da Malta, dai
seguc a cSCJuerda pcla cslrada CJuc vai á Conccição dos
~)l!rOS c lo das :!S verlenles para João Tcixcint da Silva,
.I1,c o ponlo maIs aUo da sCl'/'a dcnominada Haposa e
deste alio pc lo cspigão abaixo, cm rumo á porleira aita
da csll'ada dcsla para a Conceição dos Ouros c seguin-
do o I1!csmo rumo alé o I'io SajJucai-~lirim c por êstc aci-
ma ate a b~l"ra d? cOITego dos Ouros, per,to da ,ponte, e
por cslc aCIma atc a fazcnda dc ,Joaquim Pcrcira c desla
ao, alio, da s,erra grandc da fazenda do coroncl José Pe-
I'c!ra C,an~c~ro c c,sle alio pelo cspigão da cordilheira
atc o I'Ib,elrao, Pal'l, comprccndcndo lodas as vertentcs
llal'a o 1'I0,ItalIlI: c pelo dito rihcil'ão do Pari até a sua
barr,:! IH? 1'10 I,tal" c, paI' eslc rio abaixo até a sua barra
no I lO. SaIJlICal-n!ll'Im c dcsta barra em rumo ao campo
Redondo, dono,I1ll,nado do Poll'ciro, c do alto dêste crum~
po cm rumo dll'CI l~ ás cabeceiras do corrcgo que passa
na, mor,ada dc La,ul'lndo dc tal; c por êstc cOl'rcgo abaixo
ate o :rlO Sapuc~l ~ lI?or êste acima até ,frol1lcar á lagc dl'
pcdra, ondc pl'lnClpIaram eslas divisas,

Art., 2:" Rcv~gaJ!1-se as disposiçõcs cm contrário.
PaJaclO do (,ovcrno do Estado de Minas-Gerais Ou-

ro~Prl'lo, 20 dc novcmbro dc 1890. '

CHRISPIM JACQUES ElAS FORTES,

[) ECH ETO N. 24 O - DE 20 IlE NOVEM ilHa DE 1890

Al"'O\'U o orçumento da 'rc-ceita e despeS4l municipal de Juiz de Fó('o
para o exerciel O de 189),

q dI', (iO\'crnador do Eslado de i\linas-Gerais, lendo
em vIsta :.' pl'opo~la do conselho dc inlendência munici-
pal de .JUIZ dc Fora c usando da all'ihuIção quc lhe con-
~l'rc o dcerc,to n. 218, d~ 2:1 dc fevcrcil'O do eOlTcnlc ,mo
I ~so"'l' apl'o,'ar o sc¥u.lI1tc orçamcnto da rcceita efixa~
~'ao ~"!dcspcsa municipal daqu('la intendêeia para o
l'XCCJ('11I dl' 1891 :

TITOLO I

liA HECEITA

, lIl'!. 1.0 A rcccita munieipal de Juiz de Fóra IH'OV('-
11Icnle da al'l'l'l'ada~,ãll ,los iJnpostos eonstanles das reso-
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lu~ões ns. 3,;111 " 3.lili:l, de ;j ,dc outuhro de 1887 e I." (Ie
setembro dc 1888, é orçada para o cxcrckio de 18!ll em
X7:008$138, a sahcl': '

~ L" Imposto sôhrc ncgócios, profisslics c outros,
,")0:000$000,

S 2," Idem sobl'c afcl'i~,lics, ;j ::100$000.
~ :1." Idem sôbrc aguardenle (j :000$000,
S L" Rcnda sôbl'l' matarlouro público, :1:ljOO$UOO.
~ ;)," huposlo sôbre ed ificaçõcs, 400$UOO.
~ li." Idcm sôhl'c cspétaculos púhlicos, 2: lliO$OOO,
~ 7," Idcm sôbre ecmitcrios públicos, 1: 100$000 .
~ 8," lnem sôbre botequins, 400$000.
~ !l." Idcm sôbre registros, 10$000.
S lO, Rcndas evcntuais, 2 :300$000.
~ lI. Imposto sôhrc o valor locativo nos pI'eriios

( '!~%) :l :;)00$000,
~. 12, Idem sôbre ma!l'icu!:1 de cJ'iados, 100$000.
S 1:1. Multas [lor infra~'ão (h- postUI'<,S e juri, 1 :800$.
li 14, Im[losto sôhrc concessõcs 'de penas de ngU:l, .

li: lII}(Iij;OOO.
•.~ li). Idem sôbn' casas dc t;dho, !IOO$OOO.
~ lU, Alugucl de [ll'opl'ios municipais, 2 :400$000,
9 17. Dinheiro l'm cofre, saldo do cxcl'cicio de 188!!,

R:lli$l:1li.
TIT LO 1I

IlA IlESPESA

Ar!. 2," Duran!l' o mcsmo cxcrelCIO dc 1891, é a re-
ferida inlendência autorizarIa a dcspen~lcl' c quantia dc
87 :008$138, distribuida pela fórma seguJl1te:

S L" C:om o sceretal'io, 2 :200$000.
~ 2." C:om dois fiscais, 2:000$000.
~ 3." Com o continuo, 780$000,

~ ,L" C:om o eslnfcla, 800$000,
~ ;)." Com (\cz agcntcs fiseais dos rlistri!os,

~:500$000, O 000~ li." C:o,m o adminisll'ndor dos celllilcJ'ios, ;j 0$ ,
~i,"Com o adlll in ist ra'(\or do matadouro público,

fillO$OOO,
~ 8." Com o ar1ministrador do mcrcado e curral do

('onsclho, 500$000.
~ !l." C:OIll o engcnhciro, 2 :200$000.
~ 10. Com o pI'ocurador, ordenado fixo, 3 :600$000.
~ lI, C:OIll o procurado I' licenciado, resolução n., , .

:1,;')42 de ;j dc outubro dc 1887, 1 :600$090.
~ 12. C:om o expedienle da secrctana, 100$000.
~ 13, Com luz e 1impeza da cadêia, 500$000,
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500$000 500$000
600$000 600$000

500$000 500$000

1 :600$000 1 600$000
2 200$000

2:700$000 900$000 3 600$000
17:280$000

O elr, Governad')r rio Estado de Minas-Gerais, tendo
em vista a proposta 'da l'llparlição de estatística, datada
de hoje. l' usando ria atribuição conferida pelo ~ 1 .•,
ar!. 2." rIo decreto de 20 de novembro de 1889, decreta:

Art. 10• Ficam ell'val!as á categoria de 'li islrito de
paz n" povoações:

li 1°. De S. Joaquim, pertencente á fregnesia da
Conl'eiçáo da B6a Vista, e 'município de Leopoldina.

& 20 De Santa Tsabel, pertencente á mesma fregue-
sia e munkípio.

Art. 2". As divisas nos novoS distritos serão:
~ 10. De S. Joaquim, pela margem direita do Rio

Pomba nO lugar denominado - Poço da Onça - por
psta acima atil encontrar a divisa da fazenda da vi uva
Souza e seus herrleiros e por esta divisa a abranger a fa-
zenda da Bôa Visla, lomanno-se a cabeceira da Agua
Limpa, abrnngenrlo a fazenda do finado Felicíssimo, to-
mando-se o cspigão ('m frente á casa da fazenda e por
êste acima até virar para o carrego do Barreiro; por
i'st(' acima até a serra do Gan.ião: pelo alio desta a
abranger a fa7.enda do capitão Benjamin Monteiro l1e
!Jarros; desta ú fazenda 'do finado Dominl:(os Custodio l\
fechar na cabeceira rio corrego das arNas e dêsle a
:lpanhar o espigão que divide as fazendas de 'Manoel

DECRETO". 2H - DE 21 OI, NOVEM uno DE 1890

Soma .....
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Eleva á categoria de distritos de paz as povoações denominadas -
S. Joaquim - e - Santa Isabel - pertencentes li freguesia dn
Conceição da BÔa Vista, município de Leapoldlua •

Palál'.io ,do r.ovi~rno do Estado ele ~Hnas-Gerais. em
()uro Preto, 20 de novembro ele 1890.

CHHISPIl\1 .!ACQUES RIAS FORTES.

Administrador dos
cem ité I'ios . .

Administrador do
matadouro . . . .

.' (lministrador do
mercado e CUlTal

Procurador liccncia-
rio .....

Um engenheiro .. '
(ll'ocurador efetivo ..

Total
2:200$000
2:000$000

780$000
800$000

2:500$000

Grat.
550$000
250$000
195$000
800$000
250$000

Ordcnado
1:650$000

750$000
585$000

Illfll'OSIçriES PERMANENTES

. '6 A~'f. 3.° Os ~'ellc~melltos do procul'ador são fixados elll

.1. 00$000 anuaIS, nao tl'lIdo o 'Ill,eSIllO direito a porcenla-
gem n!guma, derrogada nesla parte a resolução n. 3.511.

• .~rf. 4: Os \'cllcirncntos dos empregados da inten-
den('w scnlO os dn tabéla anéxa a esta resolução.

Ar!. fi.o Rcvognrn-sl' as disposições em cant,'ário.

I'nlí,eio, em Ouro-Prelo. 20 de novemhro de 18!l0.
CHRJSPIM .!ACQUES BIAs FORTES.

TITULf) IJI

700$~O~~' Com mcdicamcntos a pobrcs indigentes,

~ 1~. Com cxtinção dc fOllmigueil'Os 150$000
~ 1h. Çom cu.stas judiciarias, 2:500$000. .
~ 17. Com al1~tam.cnto! eleiriies e jurí, 300$000.
8 18. Com a Ilullllnaçao eJetrica da eidade1;1:198$000. ' .
S ln. Com a publicação !te expedicnle 500$000
~ ~O. Com () jOl'I1a~ oficial do Estado, 10$000. .
~ 21. Com eventuaIs 2 :000$'000
" 2'} C ' •100.'ÕOO~' ,om pnpel e mais objétos a Imleninos pobres,

S ~:{. C:om juros c amortização do primeiro empresti-
mo 14.000::;000.

S 24. Com juros e amortiza~'ão do sl'gunrlo emJ))'esti
mo, 7 :400$000. ' -

S 25. Com jUl'OS e amol'lização do terceil'O empresti-
1110, 5 :100$000.

S 26. Com ohras públicas, 21:170$138.

TABELA PQS VENCDIE; 'TOS DOS E:\II'REGADOS DO
CONSELHO DE INTENDf.::NCIA MUNICIPAL

DE .JUIZ DE FóRA

Emprêgos
Secretário . . . . .
Dois fisea is a 1: 000$

cada Ulll, sendo ..
Continuo : .
Caminheiro .
Dez agentes fiscais a

250$ cada um . .



CIIRISPIM .JACQUESBIAS FORTES
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.TOS(' FelTeira (' :\[anoel ll-(nacio G(~mes em uma "éta ao
ponto de partida no Rio Pomba.

S .2°. De Santa l';;lbe!, pela fazenda de Canadá, rle
IlJ"(lp.nerlade do ('irlnrliio l\lnnoc! Lohato Galvão de S.
,\[arlll1ho, onde deverão terminar, passanoo pelas fazen-
d:~s (los ddndãos Anlonio de Almeirla Freitas Lima,
l\":':!le! de F!lI'ia ConLinho, Sebastião I\lendes do Valle,
.Tos:' AntonIO de :\Ioraes, FI'ancisco Alves de Souza
Gucrra. ,[OS(' FelTeil'a 'Bl'Ítlo, Martiniano Coelho dos
Sant!?s :\[onleiro, Antonio Theodoro de Almeida Montes,
J)onllngos :\larques de Oliveira, "TaI'cos Monteiro Ide Rc-
Zl'llde. Fr:lI;cist:O Ribeiro de Rezende, João Ignacio de
~[oraes, Qnll'~n() d~ Rpzcnde :\fontes, Antonio Rodrigues
.•fontes, D~nllngos ~f.al'([u,es de Oliveil'a, Antonio Augus-
In ~Ie :\!melr!a,. (11'. \ ll.torlOd~l :.osta, ,d. Maria da Gloria,
heI deu os do fmado dI'. Don1Jclano l\fatheus Monteiro de
r:as!ro. dr., Quirino Ribeiro Monteiro de Rezende, dI'.
Jose ÇrsarlO de Castro Monteiro de Barros, Francisco
Anto~lIo Rurr. .Tos~' Raptista Guimnriies, Valeriano Coelho
U(~s Santos MonteIro. l\[artiniano Cúelho dos Santos 1\Ion-
teu'o, .TOS(;Coelho de Andl'ade, Antonin Lourenço Peixo-
lo, José Coelho dos Santos ;\Ionteiro, .Tunqueira & Loba-
to, qabrie! (I.c Andl'ane Junqueira e a viuva P. herdeiros
rio fmarlo Romual'C1o .Tosé MonteiI'o de Rezende.

Art. :1". Revogam-se as (lisposições em contrário,
Palácio, em OU1'o Prelo, 21 de novemb,:o de 1890.

CI.!JlISPIM JACQUES BIAS FORTES,

DECRETO N. 242 - DE 21 DE NOVEMIlRODE,1890

Crê. um distrito de p.z ,no povoação denominada _ Inhaplm
rerlenrente á frej(llm,la e mlllllelplo do Caratlngo.

O dI'. Governador do Estado de l\linas~Gentis, lIS:lIl-
do da atribuição confel'ida no S 1.0, ar!. 2,° do decreto n.
7, de 20 d(' ~o:embro de 1889. e tendo em visla a propos-
la d:l l'e]HlI'tlçao de estalistica, datada de ontem, n. 4!'iO
decreta: '

Ar,1. 1.0 Fica criado um distl'ito de paz na povoaçiío
denomll1ada - Inhapim - pertencente a freguesia do
Caratin~a do municipio do mesmo nome.

_ Pal'ágrafo único. As divisas dêste novo distrito se-
rao as .:nesmas do antigo policial, de que foi séde aquela
povoaçao.

Ar!. 2,° Revogam-se as disposições em contrário.
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!Palácio do Govêrno do Estado de ;\lillas-{iel'His, em
OuroJPreto, 21 de novembro de 1890.

CHHISPIM .TACQUESBrAS IFoIlTES

UECRETO N. 24:"1- Im 21 DE NOVEMBROnr~ 1890

Elc"H li ra!eKorl•• de vlIo e conslltue ~1lI mllnlcloplo ofrej(ue.sla
de S. F,ranelsco do Monte-Santo, desmoembMdo do de S.
Carlos cio .Iacui, e erêao comarc" de Monte-Santo.

O dI' . Governador do Estado de ol\IinasJGerais, tendo
el11 vista a proposta da repartição de estatistica, datada
rie 20 do corrente mês, e usando da atrihuição conferiria
pelo ~ 1.0 al'I. 2,° do decreto n, 7, de 20 de no\'embI"O
de 1889, decreta:

Ar!. 1.0 Fica elevada á calegol'ia de vila c conslitui-
da em município, a freguesia de S. 'FI'anci~co do :\10nle-
Sanlo, (' desmembrarla rlo S. Cados de ,Jacui.

Parágrafo único. O novo município será instalado
logo que os seus habitantes ofereçam ao Govêrno os edi.
ficios p,'ecisos para paço do conselho lIIunicipal, cadêia
e escolas de ambos os sexos.

Al'I. 2.° E' criada 11 comarca de Monte-Sanlo, com-
posta do termo de S, ,Francisco do 'Monte-Santo.

Parágrafo único. Enquanto não fôr instalada :I nova
pomarca, fica o tenno de que ela se compôe anexado a
de 'Muzambinho.

'Ar1. 3,° Revogam-se as disposições em contrário.

!Palácio do 'Govêrno, em Ouro-Prelo, 21 de novem-
hro de 1890,

DECRETO N. 244 - DE 21 DE NOVRMIlIIOIlE 1890

.\"lor!"a á intendêndo Illllnicirul do Mor de Espanha a deduzir
''1'0 yt"rho - ohMs púhlieas - de seu orçllmenlo o qllllnHII
de 800$000 paro palliomenlo dos fLscals dos dislrltos de São-
Seoostlão do Engenho-Sovo e de Bicas.

O dI'. Governador do Estado de Minas-Gerais, tendo
em vista a proposta do conselho de intendência munici-
pal do Mar de Espanha, e usando da atri,buição que lhe
confére o decreto n. 218, de 25 de fevereIro do .corrente
allO, resolve: ..•. _ .

Artigo único. E' autonzada a JI1tendenclll lllunlCI-
paI do Mar de Espanha a deduzir da verba - obras pú-
blicas - do seu orçamento vigênte a 'quantia de 800$000
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~ 9.• De cada vez que se abater no matadouro pura

consumo da cidade, sendo a carne com osso vendida a
300 réis o quilograma e a sem ôsso a 380 réis, 1$500.

Se fôr elevado o preço, cobrar-se-á de cada 20 réis
de aumento no preço de um quilograma, mais 2$000 até
10$000.~ 10. De cada rêz abatida nos subúrbios da cidade,
observadas as disposições do parágrafo antecedente,
2$000.~ 11. De cada rêz abatida nas sédes das freguesias
de fóra da cidade, 1$300.~ 12. De cada agenciador de contratos onerosos, de
sociedades anónimas, de segurança de vida e proprieda-
des, 100$000.

~ 13. De cada licença para, durante a construção de
qualquer obra, depositaI' nas ruas e praças materiais ne-
cessários, pagará o interessado além do imposto do ~57
5$000.

Se finda a construção continnar o depósito de ma-
deiras, .pagará o dono a multa de 20$000.

li 14. Licença para uso de armas de defesa, 20$000.
~ 15. De cada mascate de !Justos, imugens ou figu-

ras de cêra, gêsso, barro biscuit, louça, jáspe ou qualquer
pedra, 30$000.

Sendo conduzidas ás costas em caixas, 50$000.
~ 16. 'De cada mascate de perfumarias, óleos, sinê-

tes, miudezas, 30$000.Sendo conduzidas em caixas ou taboleiros ás costas,
50$000.~ 17. IDe cada mascate de quadros, pinturas, rosários
relicários, bugigangas, caixinhas e outros o!Jjétos de nw-
<Ieira, conchas, etc, permfumarias, rendas, conduzidos ás
costas em caixas ou taboleiros, 80$000 .

~ 18. De cada mascate de fazendas sêcas, perfuma-
rias e miudezas, conduzidas em animais ou em caixas ou
volumes ás costas, 100$000.~ 19. De cada mascate de ouro, pratas, pedras pre-
ciosas e quaisquer objétos de bejouteria ou ourivesaria
estrangeira ou de fóra do Estado.

Sendo domiciliado no municlpio, 50$000.
!Não sendo domiciliado, 80$000.
S 20. De cada mascate de obras de folha, cobre, fer-

rO,etc. :Sendo domiciliado no municipio, 20$000.
Não sendo domiciliado, 2.5$000.
~ 21. De cada mascate de tranças, selins, esp6ras.

calçados e outros quaisquer objétos de industria ou
arte, 10$000.

A-prova a tabéla de Impostos pllJra o munic1plo da Capital
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DECRETO N. 245 - DE 22 DE NOVEMURODI; 1890

O dor. Govermador do Estado de Minas-Gerais, tendo
em vista a proposta do conselho de intendência munici-
pal de Ouro-Preto, e usando da atribuição que lhe con-
fére o decreto n. 218, de 25 de fevereiro do corrente
ano, resolve:Art. L. A intendência municipal de Ouro-'Preto ar-
recadará anualmente em seu municipio 'os seguintes im
postos:~L. De cada carro ou carroça que na cidade sr em-
pregar na condução de quaisquer cargas ou materias:

Sendo com duas rodas, 30$000.
Os maiores eom quatro ditas, 60$000.
~ 2.• De cada carro ou carroça e mesmo carrctão

que se empregar na condução e venda de madeiras de
construção, telhas e tijolos, de cada vez:

.os menores com duas rodas, 1$000.
Os maiores com quatro ditas, 2$000 .
~ 3.• De cada carro ou carroça de fóra da cidadl'

que nela entrar trazendo ou levando cargas e outros oh-
jétos ou que por ela. transitar, de cada vez:

.os de duas rodas, 2$000.
Os de quatro ditas, 4$000.
~ 4.• De cada capado ou cevado que entrar na cidade

para negócio e que seja vendido em pé ou a retalho, !'íOO
réis.

~ 5.• De cada caieira, 20$000.
~ 6.• De cada olaria, 15$000.
~ 7.• De cada condutor de marmota, realejo ou qual-

quer outro objéto, por cuja exibição se cobre qualquer
quantia:

Na cidade, 15$000.
F6ra dela, 10$000.
~ 8.• De cada botequim provisório:
Na cidade, 10$000.
iFóra dela, 5$000.

para pagamento dos fiscais dos distritos de S. Sebastião
do EngenhQ-JNovo e de Bicas, ultimamente criados; revo-
gadas as disposições em contrário.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais,
Ouro-Preto, 21 de novembro de 1890.

CURISPIM JACQUES BIAS FORTES



Sendo vendida a 300 réis, com ôsso, e a 380 réis seni
ôsso, 5$000.

ã 35, De cada casa de barbeiro ou cahelereiro,
20$000.

Se vender perfumarias, 30$000.
ã 36, De cada casa ou fábrica de charutos, cigarros,

fumo ou em que se vendam êstes gêneros, 20$000.
Si vender perfumarias, 30$000.
ã 37, De cada casa de alugar animais, 15$000.
~ 38. De cada advogado, médico ou cirurgião,

10$000.
ã 39. De cada solicitador uu procul'Udol' de parles

em juizo ou nas repartições, 5$000.
ã 40. De cada dentista, 30$000.
ã 41. De cada relratista por qualquer sislênw,

40$000.
Sendo a óleo, 60$000 .
ã 42. oDecada rancho de lropa, com ou sem pasto:
Na cidade, 15$000.
Fóra dela, 6$000.
ã 43. iDe cada um moinho denlro da cidade ou su-

búrbios, moendo para vender ou tirando maquia, $000.
. ã 44, IDe cada loja ou oficina de relojoeiro, ourivesa-

rIa em que se vendam relógios, correnle e mais ohjélos
de ouro, prata, elc., 50$000.

ã 45. De cada livreiro ou encadernador, 10*000.
~ 46, De cada tipografia, 20$000.
Sendo subvencionada pelos cófres públicos, 40*000.
~ 47. 'De cada uma rêz que p:.tSSat' pelo município c

dele saír, 500 réis, '
ã 48. De cada ovelha, cabra, cabrito on porco (Il(('

passar pelo município e dele sair, ,200 réis.
ã 49. iDe quaisquer vendedores de cautéJas ou billlc.

les de loterias, excéto as concedidas a ohms IJi 'lS
100$000, ,,'

ã 50. De cada corlume de sóla, 6$000.
~ 51, De cada metro de pedreira na sesmaria da in-

tendência, anualmente, 10$000.
ã 52. De cada cocheira de animal a tralo Hi$OOO,
Nas proximidades das eslações de estradds de fCITO

25$000. . •
ã 53. De cada engenho aurífero, 15$000.
.De serrar madeira, 10$000

• ã 54. De cada casa de comissão ou consign,u;iio dI!
generos ou cargas, 50$000.

ã 55,. De cada fábrica de cerveja, licôr ou qllalqUt~r
oulra bebIda, 20$000.

ã 56, iI?e.cada casa ou depósilo de madeim ou quuis-
quel' materIaIS de construção, ,para neg6rio, 40lj;OOO,
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g ,22, De cada meio de sóla vindo de fMa c vcndido
no município, ,100 réís,

~ 23, De cada casa de negócio em quc se venderclll
fazendas sêcas, molhados, objétos de armarinho, drogas,
chapéus, ferragens, calçado, jóias e quaisquer outros ar.
tigos:

Na cidade, 100$000.
IFóra dela, 50$000.
~ 24. Ue cada casa dc negocIO, em que se \'cndaI11

molhados, sal e mais gêneros, quer do pais, quer não. 011
em que se venderem somen te fazendas sêcas e objétos de
armal"inhos.

:Na cidade, 50$000.
IFóra dela, 2-5$000,
g 25. 'De cada casa onde somente se venderem gê.

nel'os do país:
Na cidade, 30$000.
.Fóradela, '15$000.
g 26. :De cada botica ou Jahoralól"io farmacêutico:
Na cidade, 50$000,
IFóra dela, 20$000.
g 27, De cada boteq~im permanente:
Na cídade, 40$000.
IFóra dela, 10$000.
~ 28. De cada padar'ia:
Na cidade, 40$000.
IFóra dela, 10$000.
g 29. :De cada hotel, casa de pasto ou hosperlal"ia:
Na cidade, 120$000,
,Fóra dela, 30$000,
g 30. 'De cada loja ou teu da de quaisquer oficios me

cánicos:
Na cidade, 15$000,
Fóra dela, 5$000,
~ :H, De cada loja rle alfaiatc, modista ou costureira

que na confecção empre~ar fazcndas, enfeites ou prep{'.
''os próprios, 80$000,

Não ministrando prepáros, 15$000,
~ 32. De carla um bilhar:
Na ci dade, 50$000.
IFóra dela, 20$000.ª 33, De cada casa ou fábrica de rógos artificiais:
Na cidade, 20$000,
'Fóra dela, 6$000,
g 34, 'De cada açougue ou casa em que se velldel'l'lIl

cames verdes, além do imposto dos parágrafos 9, 10 e 11.
ISendo a came com ôsso vendida a mais de 300 réis

o quilogrâma, e a sem ôsso a mais de 380 réis, 18$000.



~ 57. De licença para construir" ou reconstruir uma
casa, 2$000.

Não pagando antes de começar, 4$000.
ã 58. De cada individuo que alugar pasto para ani-

mais, 8$000.
~ 59. De cada licença para quiósques volantes na~

praças e largos que a intendência designar, 15$000.
ã 60. De cada licença não especificada, 4$000.
~ 61. De cada tarde ou noite de volantins, trabalho.

equéstres ou ginásticos ou quaisquer Olitros:
Na cidade, 50$000.
lFóra dela, 30$000.
ã 62. De cada registro de título ou diplôma de cm-

pregado que vença ordenado ou gratificação, 3$000.
~ 63. De cada atestado que a intendência dér, não

sendo para pagamento de vencimento, 8$000.
~ 64. De cada representação teatral, não sendo gra-

tuita ou para obras públicas, pias e de caridade, :.lU$UOU.
~ 65. De cada fábrica de colchões, selins, aITêios.

etc,. 15$000.
~ 66. De cada fábrica de carros, carroças ou dc

cada tenda de marcineiro, canteiro, ou predreiro, 15$000
~ 67. De cada barril de aguardente que se vcndcl

em qualquer parte do município, 1$000.
~ 68. De casa de ,pensão, 15$000.
~ 69. De cada tinturaria, 15$000.
~ 70. iDe cada fábrica de chapéus, 50$000.
~ 71. De cada fábrica de sabão e vélas, 20$00U.
~ 72. De cada fábrica de refinação, 20$000.
~ 73. De cada fábrica de tecidos, 50$000.
ã 74. De cada fábrica de chá, 20$000.
ã 75. De cada fábrica de massas, 20$000.
~ 76. De c~tda livraria uu papelaria, :.lO$OOO.
S li. De cada casa em que se venderem bilhetes de

loteria, :.lOO$OOO.
li 78. De cada comprador ou vendedor ~In grôsso c

ljue não seja n gociante. 50$000.
S 79. Dc cada leiloeiro em seu armazem, anualmen-

te, 20$000.
Fóra dêlc, dc cada vez, 20$000.
~ 80. De cada casa especial de chapéus, 20$000.
S 81. De cada loja e fabrica de calçado, 40$000.
~ 82. De cada casa especial de mobilias, colchões,

LI " '. 30$000.S S:-l. De cada um jncá ou volume de lado que fôr
(iepositnuo nos mercados, trazendo generos ou quais-
ljuer objétos para vender, 100 réis.

~ 84. De cada banco ou agencia bancária, 300$000.
9 85. De cada cuixa cconômica particular, 200$000.
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g 86. De cada escritorio comércial em que se dêm

":Iques, 100$000.
~ 87. De cada cargueiro de leite, capim, carvão,

[aliça, fru las e mais legumes, 100 réis.
~ 88 .. De cada duzia de aves doméslicas, vendidas

nu cidade, 100 réis.
S !W. De cada cargueiro de lenha, 40 réis.
~ !lO. De cada licença para ter nas ruas e pmças ta-

holciros de quitandas, hortaliças, etc., 5$000.
~ UI. Licen~~a para ter vacas de leite nas condi-

ções das postums, de cada uma, 2$000. '
~ !I:!. De cada aferição:
1'01' balnaça para pêso de 15 quilogramas para cima,

J~OOO.
Por balança até 15 quilogramas, 2$000.
Por medidas de litros para sêcos, 1$:)(J0.
I) itas para Iiqu idos, 1$500.
~Ietro, 1$000.s !J:{. De cada revisão:
Por balança para pêso de 15 quilogramas para cima,

li)i!)OO.
1'01' balança, até 15 quilogramas, 1$000.
Por medid:ls de litros, para sêcos, 800 réis.
Ditas para liquidos, 800 réis.
:\letro, 500 réis.
S !JL I)e carla easa ou agencia de jornais, 20$000.

DISPOSIÇÕES lllVEUSAS

Art. 2". As licenças são obrigatórias, e na cidade
tiradas durante o mês de janeiro.

As casas, porém, que se abrirem depois dessa época
e no 1.0 semestre, pagarão o respectivo imposto, e as
que Se abrirem no segundo, pagarão metade do imposto
allua~, devcndo as licenças, em qualquer das hipoteses,
ser l1radas no prazo de 30 dias.

Art. :lO. '\s licenças de fóra da cidade poderão ser
liradas até o mês de fevereiro de cada ano, nas mesmas
condições do artigo antecedente.

Art. 4°. Os in fralôres das disposições dos arts. 2.°
e :t" ficam sujeitos á multa de 20 % sôbre a importancia
do imposto cm que forem tributados.

Art. 5". São consideradas na classe de botequins
aquelas casas em que sómente se vendam chá, café, cho-
colate, sOl'\'ctes e quaisqucr outras bebidas ou comidas
fcitas.

Ar\. (j0. O animal que vagar pelas ruas da cidade e
não fôr reclamado no prazo de cinco dias, Imáximo para



o pagamenlo da mulla e despêsas, será p~ra êsse fim ar.
remalado e recolhidu o liquido ao respectivo cófre, como
deposito alé o pl":lZO de liO dias, findo o qual, não sendo
aiuda reclamado, fieal'ú fazendo pari e da renda exlra-
ordinária,

Arl. í", Os lahoh:iros que li\'erem licença para co-
mércio nas I'uas da cidadc, serflO convenienlemenle nu-
menldus Jlelos fiscais, e os que não o forem serão apre-
endidos, pagando os donos o dôhro do imposlo a que es-
tão sujeitos,

Art, /l", O dono da casa ou estalJelecímenlo em que
se encon Irar hancas de jógos proibidos, será multado em
30$ e o dôbro na reineirii"ncia, e cada um dos jogadorcs
mn 1[l$OOO,

AI'l, 9". Ficam re\'ogadas a labela - A - anexa á
resolução n, :.I.28li, de :iO de outubro de 1884 e mais dis-
posições em con t!'ário.

Palácio do Govêrno do Eslado de .M inas-Gerais,
Ouro-Prelo, 22 de no\'embro de 1890,

CIlIIISPIM JACQUES BIAS EOH'1'ES,

DECRETO ~, 24Q - OI' 22 DE NO\'EMIlHO DE 18!10

Aprova IIS conllls <la re~lIa e despêsa da extinta camara llI11nicip'I
li" Vila de Sanlo Anlonlo dos PaIos, relativas ao ano de 1889

O doutor Governadol' do Eslado de ~linas-Gerais,
fl'ndo em vista as informaçiies 'llo consêlho de intendên-
da municipal de Santo Antonio de Paios, e usando da
:llr'ihuição que lhe l'Qnfére o llecreto n. 218, de 25 de
fe\'creiro do corrente ano, resolve daI' POI' aprovadas as
('onlas da receita e dc.spêsa da extinta camara munici-
pal daquela vila, rl'lali\'as ao ano de 1889 e que se reslI-
lIll'm no seguinte:

Beceita inclusivé o saldo do exerCÍcio de 1888 na
Importanci:; de ;lGO$liI7. 1 :801$117, Despêsa, 1 :G8li$G87,
Saldo (Jue passa para 1890, 114$430, Divida ativa cobrá.
\,pl. 24!!$OOO,

Palácio do Govêrno do Eslado del\l inas-Gerais,
Ouro-I'relo, 22 de novembro de 1890,

<..IIIIISI'II\I JACQUES BIAS FOIlTES.

D ECH ETO N. 24 í - UI' 24 UI' NO\'EM !lHO DE 1890
Estabelece as dlV'Jsas do distrito de S, João Batista' das Posses, d

lermo de S. Sebastião do Paralzo

O doutor' Governadol" do Estado de I\linas-l1:erais,
usando da atribuição ronfcrida no ~ 1.0, ar\. 2.", do de
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creto n. 7, de 20 de novembl'O de 1889, e tendo em
vista a pl'Oposta da repartição de estatistica, datada de
21 do Col'l'ente mês, sob n, 454, decreta:

Ar\. 1". As di visas do dish'ilo de S. João Baptista
das Posses, do tel1lUO de S, Sebastião do Pamizo, serão
as segl\'in les;

Principiam no ribeirão Tomba Perna, no lugar onde
11lra\'essam as divisas do Estado de S, Paulo com êste
Eslado, seguindo por estas divisas até encontrar a barra
dos corregos denominados - llaúsinho e Baú - seguin-
do )lor êsle ullimo até encontrar as divisas das fazendas
de 211anocl Felix da Silva e dos herdeil'OS do finado João
\)arbosa de Castro, daqui tomando a esquerda em linh!1
réla á cachoeira mais alta formada no cOITego denomI-
nado - Alagôa - descendo )lar êste até o rio Pinheiri-
nho, sóbe por êste até encontrar a' barra do corrego que
;)assa pela morada de José Furtado de I\ledeiros, sóbc
por êsle alé á barra do conhecido cOlTego da GrllJma,
;óbe )l0l' êsle alé a sua última calJeceira, daqui em rumo
ao alto da serra, seguindo por esla á esquerda até a es-
trada que vai para o :\loITO Verde, seguindo por esta á
.lireita até a serra, tomando por esla á esquerda )lelos
lugares mais ingremes até o lugar conhecido por -
I'onlal - daqui tomando á esquerda pelo alto da sermo
dividindo as fazendas de Cam)lo Alegre, Lageado, Tomba
1'cl'na e :\lato Denlro, até froutear a cabeceira do corre-
go dos I\lachados, descendo por êsle até o ribeirão Tomba
l'erna e desce por êsle até onde teve principio,

Ar\. 2", Hevogam-se as disposiçoes em contrário,
Palácio do Govêrno do Estado de l\1inas-Gerais, em

OUl'o-PI'elo, 2 .• de novembro de 1890,
CHIUSI'II\l JACQUES BIAS FOHTES,

DECRETO N. 248 - UI' 24 UI' NOVEMIIIIODE 1890
Transfere da freguesia de S . Gonçalo da Ponte, município do
1l0nfim, para a de Enlre Rios, mlluic1pio do mesmo Dome, a fa-
zenda denominada - Palvas.

o doulol' Governador do Eslado de Minas-Gerais,
usando da atrilJuição conferida no ~ 1°" ar!. 2,° do de-
creio n. 7, de 20 de novembro de 18S!!, e tendo em vista
a proposta da repartição de estatistica, datada de hoje,
soh n, IGO, decreta:

Art, 1", Fica tranferida da freguesia de S, Gonçalo
da Pon~c, do municipio do13onfim,' para a de Entre
lHos, municipio do mesmo nome, a I"azenda denominada
- Paivas - pertencenle ao cidadão Bruno Nogueira
dos Santos,

D, O, 1',-30 1889



1~IP()STOS, CU.Tos PAGAMENTOS DEVEM SEU HENOVADOS
ANUAI.MENTE

1°. Dl' cada negociante de primeira classe, 150$000.
~". Ue cada de segunlla 01asse, 100$000.
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TABELA -A- AQUESE REFERE O ATO DESTA DATA

Art. 5°. O imposto sôbre a carne verde, tabela _
B - sel'Ú co!Jrado na raziio 'de 4$000 de cada rêz que
se abater.

Pm'úgrafo único. Aqueles, porém, que se propuze-
rem a abater mcdiantc contráto com a intendênCÍa, goza-
rão do abati Illcnto de cincoenta por cen to.

AI't. Go, O presidente da intedência poderá dis-
pensaI' lodo o imposto ou metade dêle nas licenças para
espelaculos cujo prodnto liquido fôr aplicado, todo, ou
('111parle, a algum beneficio púiJlico, pio on caridoso.

Art. 7°. ,,'0 Ilnês de janeiro de cada ano fará o pro-
l'urador o lançamento dos contribuintes e o rcmeterá á
secretaria da intendência; e de julho a dezembro proce-
derú exclusivamente ú cobrança dos impostos não pagos,
com as respeclívas multas, ficando responsavel por toda
e qU:l1qucr quantia que, por omissiio, sua, deixar de scr
arrecadada.

Art. 8°. A classificação para a cobrança de im-
postos dos uegocios é assim regulada:

L" classe: - Os estabelecimentos que fizel'em vendas
de :JO :000$000 para cima;

2." classe: - Os que fizerem de 20 a 30 :000$000;
:1." classe: - Os que fizerem de 10 a 20:000$000;
.1." elasse: - Os que fizerem de 5 a 10 :000$000;
5,. classe; - Os que fizerem vClnda inferiores ,3

;"):000$000.
Art. nu. As sôbras que se verificarem em quaisquer

verbas serão aplicadas á de - obras públicas.
Art. 10. A intendência U1Tecadará anuahnente em

seu luunicípio os impostos constantcs das tabelas _ A
e B - anexas a esta resolução.

Art. 11. O secretário, além dos vencimcntos, perce-
hcrú os emolumen tos dos ns. 78 a 81 da tabela - A.

Art. 12. Os fazendeiros que ti verem ncgocio em
suas fazendas, pagarão o impostos relativo á classe a que
t1 mesmo pertencer.

Ar!. 13. Os negocias estabelecidos á heira das es-
1I';l(las, exceto os do artigo antecedente, estão sujeitos
:1/1 imposto taxado para Os de primeira classe.

Art. 14. Hevogrum~se as disposições em con trário.

DECHETO ,'. 249 - IlE 24 DE NOVEMIIIIO DE 1890

,.\ [l,'ova 11 IlIbéla de imposlos confeccionada pelo cOlIsêlho de illl"II'
dêncJu do mllnic1pio da Leopoidinu

Ar!. 2°. Hevogam-se as disposições em contrário.
,Palácio do Govêrno do Estado de l\Iinas-Gerais, Ouro-

Preto, 24 de novembro de 1890.
CIlRISPIM JACQUES llIAS FORTES.

o doutor liovernador (lo Estado de l\linas-lierais,
lendo em vista a proposta do consêlho ~le .il~tendência
lTlunicilJaI de Leopoldina, e usando da alI".lbu.lçao que lhe
confére o decreto n. 21!), de 25 de fevereiro do corrente
ano, resolve; . _ .,

Art. 1.0. Nenhuma industria ou profIssao sUJeita ao
pagamento do imposto municipal, na cO~lfol"1nidade ~.a.s
tabelas - A e B - anexas a esta resoluçao, ou. de qual~'
((uer outras disposições vigentes, l;J0úel'á .S~I' neste I~UI~I.
cillio exercida, sem que tenha sl[lo prevIa:mente satis-
feito o imposto respeclívo. . . _

Art. 2°. Os que exercerem indust1'las ou pwfIssoes
sujeitas ao pagamento de impostos anuais e enumerados
na taiJela - A - silo oiJrigados a renovar a!lllalr?ente
até 31 de março de cada ano, qual.quer que seja a epoclI
em que tenham come~:ado á exerce-Ias.

Os qu~, por 'm, no decurs? do. ano h(;lUVerem ~n~e'
tacio o exercício dentre as dItas 1Il'du~tl'1as ou plofIS'
sões gozarão. de um aiJalímen to 1!:oporcl~~lal, correspon:
dente aos t1'lmestres completo~ Jp .decon Idos, uma vez
Que sejU!1l1Iresidentes nó munlCIplO ou revelem clara-
mente a intenção de nêle se fixarem p~l~ a~ertura de
algum eslaiJclecimen~o, que de.man?e resIdencIa ou per-
manencia 'do 'respectlvo pl'op1'letano.

Art. 3°. Os contraventol"e dos arlígos antecedentes
incoITerf\o na multa de 5$000, fazendo o pagame.nto do
imposto durante o mês de abrili de 1~$000, se o fIzer no
mês de maio; de 20$000 ,no mes de Junho, e de 30$000
dai em diante. .

Ar!. 4°. Além da multa comina~a no ar~I~o antece-
dente, incorrerão na pena de ,5 .a ~ dras ~e pnsao os que,
nfio sendo residentes no mUl1lClplO, c?ntmuarem a excr.
CeI' as suas profissões ou industria~ llldependentementc
do pagamento do imposto, se pelo fIscal ou por q~alquct'
autol'idade ou emprêgado competente, houverem SIdo ad.
vertidos ou avisados para o satisfazerem.
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etc"

De cada confeitaria, 20$000.
De cada refinação de açucar, 12$000.
De cada padaria, 15$000.
De cada vendedor de quitandas, doces,

28. De cada engenho para beneficiar café, oufe-
rindo lucros, 40$000.

29. De cada dito de selTar madeiras, 20$000.
30. De cada dilo de cana, que fabricar sómente

aguarden le, 40$000.
Fabricando aguardenle e açurar, 30~000.
31. De cada dito de cana que sómente fabriCar

açucar, 120$000.
,32. De cada dito movido PÔI' força animada, que

fabncar açucar, 8$000.
Si fabricar aguardente lambem, 12$000.
33. De cada dito que sómente fabricar ral)aduras

2$000. "
3~. De lodo e qualquer maquinismo pal'U preparar

café, li$OOO. -
. 35. De lodo engenho central de qualquer especie.

eXistente ou que SI' eslahelecer no municipio, 100$000.
36. De cana barca ou canôa grande de que se cobre

passaQ'em, 8$000.
37. De cada I'Unrho de tropa, 10$000.
:'18. De cada poslo de aluguel, 10$000.
39. De cada cocheira ou casa de alu~ar an imais e

carros e de receber animais e lralo, 20$000.
40 .. pe cada carroageI?' Iroly. lvlbury, ou qualquer

outro veiculo de uso parllclllar. 6$000.
41. De cada carro, carrelão ou carroça de lavl'Udor,

que transitar pelas eslradas f' nonles do mllnicipio ou
ruas da ddade e povoados, 3$000.

42. De cada carro, carrelão ou carroça de aluguel,
10$000.

43. De cada vendedor de lenha em CUlTO, 10$000.
44. De cada dito, em carrinho de cabrito ou car-

gueiro 5$000.
45. De cada açougue, 20$000.
46. De cada porco que se malar para negocio,

1$000.
47. De cada carneiro ou cabrito, 500 réis.
4~. De rada hospedaria:
Na cidnde, 50$000.
Nos povoados, 25$000.
49. De cada reslauranle ou casa de pasto que for-

necer comidas, auferindo lucros, 30$000.
fIO. De cada casa de café, refrescos e comidas frias,

10$000.
51.
52.
53.
54.

5$000.
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3°. De cadu dito de lerceira classe, 70$000.
4", De cada dito de quarla classe, 50$000.
5°. De cada dito de quinla classe, 30$000.
U". O negocianle de qualquer dcslas classes que::

lamb~m ven(~er aguarden le, pagará mais 20$000.
Se lamb ..lll vendcr joias, 30$OUU.
7°. De cada casa pu vendedor de ,bilheles de 101e.-

!'ias, 50$000.
~o. De cada casa de bilhares, 30$000.
Se vcnder gcneros, de cada cspecic, 10$000,
llO. Dc cada farmácia, 50$000.
Se vender artigos de csci'itorio, mais 10$000,
I (J. De cada tipografia, 20$00U.
11. Ue cada casa ou deposito de cal lelhas ou

ou Iras quaisquer maleriais de conslrução I~ara negocio
10$000. '

12. De cada caieira, eu' alada, 15$000.
1:L De cada corlume, 20$000.
14. De cada fabrica de sabão ou velas, 20$000.
15. De cada fabrica ou casa espccial de fórros de

artificio, 20$000. "
lU. De cada fabrica de cerveja !icôres ou oulrus

bebidas espirituosas, 40$000. - , ,
17. De cada mascate ou negocianle de joias, nllo

domiciliado no lllunieipio, 150$000.
18. iDe cada mascale especial de joias, 100$000.
19. De cada mascale com casa de negocio estabe-

lecido no municipio,' 40$000.
20. De cada mascale de fazendas, armarinho,

roupa feitas e outras mercadol'ias, conduzidas em latas,
caixas ou pequenos volumes ás costas, 50$000.

21. De cada mascale de obras de folhas, cobre e
semelhan les, 10$000.

Si vender artigos importados, mais 30$000.
22. De carla dito de arreios, selins, obras de ferro

ou melais e mais artigos dês te genero, 10$000.
Vendendo lambem artigos de oulras naturezas, mais

5$000.
23. De cada dito de figura, de gêsso, imagcns,

quadros, órnamenlos de casa e semelhanles, 6$000.
2.1. De cada agente de fóra do município que ven-

der por amoslras e .particulares, :)0$000.
25. De cada dilo de cotrúlos onerosos de socieda-

des anonimas, de seguros de vida, propriedade, e scmc-
Ihan tcs, 50$000.

26. De cada dito de comissões, estabelecido elll
outm localidade, 50$000.

27. De cada comprador de café em côco ou prepa-
rado para exporlação, 50$000.
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i'i5. De cada \'I'IHledor de I)cixc 10$000~(' D ' . .. ,)): e cana vendedor, pelas rllas 011 eslações, de
J"lIlas JIllpOl'lanas, (i$OOO,

~7. De nula advogado ou medico, 20$000.
,)8. De cada solicitador, 15$000.
~9. De cada agrimensor ou engenheiru,:!O$OOO,
(,0. Ue eac!n dentistn ou retJ'rtti stn :
Domicilindo no município, 300$000.
Não domiciliado, 50$000,
lil. De cada modista, 10$000.
li:!. De cada uarbei 1'0 ou cabeleileiJ'O 15$000.
~i vendei' perfumadas, mais 10$000. '
(,3. De cada casa, loja 011 oficina de alfaiate, 1:!$OOO,
Si vender fazendas, mais 10$000,
~4. De cada dita de sapateil'O, seleil'O, maJ'ceneim,

felTell'o 011 qualqllel' outra, 12$000.
6!i. De cada dita de sapateiro qlle tambem vender

calçado de fÓI'a, mais 10$000.
ti6. De cada dita de relojoeiro ou ourives lO$OOU,
Si vender joias, mais 30$000. '
ti7. De cacladita de cutelaria ou em que se vendam

l'speeialmenle ins!nunentos de fisÍCa matemática 011
de einlrgin, 20$000. '

tiS. De cada individuo que perCOITer o municipio
('om instrumentos musicos, marmotas ou :mostrnndo
pôr pngo objétos CllriOSOSe hnhilidados, 2$000.

(i9. De cada rlito que, em jaula ou gaiola, conduzir
em exposição animal hl'avio ou ensinado, 20$000,

70. De cada negociante de animais, 20$000.
n. De cada prédio dentl'O dos limites da cidade co-

brar-se-á o imposto .de dous por cento sôbre o valor lo-
cativo ant~al, ~xcéto aqu.eles que pos~uirem pena dagua
que pagal'ao somente o Imposto do numero seguinte.

72. De cada pena dagua. 30$000,
0, que. requerer o gozo de mais de uma pena daguu,

pagara maIS 20$ de cada uma que acrescer. .
73. De cada estabelecimento baneário, 10$000.
74. De cada fazenda de cultura ou de ~rivr, 10$000,
75. De cada sítio rústico, 5$000.
76. De aferições:
De pêsos, 3$000,
De medidas de capacidade, 3$000,
Ditas Iineáres, 3$000.
De balança", 2$000.
Pela revista anual cobrar-'se-á metade dêstes impos-

postos.
77, De cada indústria QU profissão não especificada.3$000.
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78. De l;adu I'egistro de titulo, diplôma ou qualquer
outro escrito público ou par'Ucular, excéto as cartas de
naturaHzação ou aqueles em que fôl' interessnda a muni-
cipalidade,3$000,

79. De cada atestado que fôr passado pelo secretário,
;{$OOO,

liO, Dp. cada termo de contrato que ,fôr pelo mesmo
la\"'llClo. 2$000.

81. De Qualquer lermo oU auto que fôr escrito pelo
mcsmo, 1$000,

82. De cadu m:lscnte de mercadorias estrangeiras,
não 'lspec1fkadas, 50$000,

R3. Dc cada dito de. mercadorias do pais, não espe-
dficadas, 10$000,

84. De cada empreiteiro ou construtor de obras de
qUlllquer espécie, 12$000,

85. De cada vendedor de fumo em rôlo:
Residindo no municíJ)io, 10$000,
Não residindo, 20$000,

TABELA - B

Impostos não anuais

1." De cada espetáculo, lírico; dramático;' ginnstico
1)11 qunlquer outro de que se aufira ,lucro, ~O$OOO.

Sendo n. companhia residente no município, 10$000,
2.° De cada palmo de terra para edificação o~ ree~i-

ficação de outro na cidade, nl)s terrenos do patrImonIo,
400 réis.

Sendo nos povoados, 200 réis.
3." De cada botequim por dezenas de dias, !i$000.
4." De cada umn rêz que se abatel' para o consumo

lIa população do município, observadas as disposições
do al't. 5." desta resolução, 4$000.

Pnlácio do Govêmo do Estado de Minas-Gerais, em
OUl'O-PI'eto, 24 de novembro de 1890,

CHRISPIM JACQUES BrAS FORTES

DECRETO N. 250 - OE 24 DE NOVEMBRODE 1890

TNl[l.sf~re o distrito de Curral-Novo para Q freguesIa de Ib~rUoga,
Mtll1idopio ode Barbacena, a fazenda denominad,a - Sant Ana.

° doutor Governndor do Estado de Minas-Gerais,
usando da alribuição conferida no ~ 1.0 art. 2", do de-
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-creto n. 7, de 20 de novembro de 1889, e tendo em vista
a proposta da repartição de estatística, datada de 22 do
corrente mês sob n. 458, decreta:

Art. 1.0 Fica transferida do distrito de Curral-Novo
para a freguesia de Ibertioga, municlpio de Barbacena,
a fazenda denominada - Sant' Ana - pertencente ao cio
dadão Severino José Afonso.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais,

Ouro-Preto, 24 de novembro de 1890.
CHRISPIM JACQUESBlAS .FoRTEs

DECRETO N. 251 - DE25 DENOVEMBRODE 1890

A'prova o orçamento d,a receita e despesa do municlpio de Leopol.
dina pare () exerciclo de 1891

O doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
tendo em vista a .proposta do conselho de intendência
municipal de Leopoldina, e usando da atribUIção que lhe
confere o decreto n. 218, de 25 de fevereil'O do correnill
ano, resolve aprovar o seguinte orçamento da receita e
fixação da despesa municipal daquela intendência para
o exercicio de 1891.

Art. 1.0 A receita municipal da intendência .da cida.
de de Leopoldina é orçada para o exercício de 1891 em
31 :458$000 provenientes da arrecadação dos impostos
creados pelas respectivas posturas, alteradas por ato de
ontem, a saber:

TíTULO I

Da receita

~ 1.0 Impostos sôbre trabalho de carne verde,
1:100$000.

~ 2.° Imposto de aferições, 700$000.
~ 3.° Idem sôbre botequins, 120$000.
~ 4.° Idem sôbre bilhares, 120$000.
~ 5.° Arrendamentos de terrenos, 30$000.
~ 6.° Imposto sôbre barcos de aluguel, 8"$000.
~ 7.° Idem sôbre carros de alugue,1 e veículos parti.

culares, 60$000.
~ 8.° Idem sôbre cambistas, 50$000.
~ 9.° Idem, sôbre espetáculos, 300$000.
~ 10. Idem sôbre hoteis, 335$000.
g 11. Terrenos para edificações, 700$000.
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~ 12.. Impostos sôbre industrias e 'profissões,
2:600$000.

~ 13. 'Multas, 1: 000$000.
~ 14. Multas de jurados, 500$000.
~ 15. Impostos sôbre mascateações, 500$000.
~ 16. Idem sôbre negócios, 12 :000$000.
~ 17. Idem, sõ re olarias, 135$000.
~ 18. Idem sôbre penas dagua, 2:600$000.
~ 19. Idem sôbre farmácias, 600$000.
~ 20. Idem sôbre sitios e fazendas, 5 :000$000.
~ 21. Idem sôbre ,padarias, 180$000.
ã 22. Idem sôbre pastos de aluguel, 150$000.
~ 23. Idem sôbre fotografias, 300$000.
~ 24. Idem sôbre sepulturas, 300$000.
~ 25. Idem sôbre engenhos centrais, de cana de ser-

ral" e outros, 1 :200$000.
~ 26. Idem sôbre prédios urbanos, 600$000 ..

TITULO II

Da despesa

Aflt. 2. ° Durante o mesmo exerCÍcio é a n~ferida in-
tendência autOl'izada a despender a quantia de
31 :458$000, a saber:

~ 1." Como secretário e bibliotecário, 1 :500$000.
~ 2.° Com o fiscal geral, 1 :000$000. •
~ 3.° Com os fiscais dos distritos, 1 :430$000.
~ 4.° Com o contínuo, 400$000.
~ 5.° Com o guarda fiscal, 720$000.
~ 6.° Com o guarda do cemiterio, 865$000.
~ 7.° Com a iluminação da cadêia, 50$000.
~ 8.° Com a iluminação pública, 1 :000$000.
~ 9.° Com a limpeza das ruas, praças e córregos da

cidade, 1 :200$000.
~ 10. Com custas judiciárias, 1 :000$000.
~ 11. Com o expediente, eleições, alistamento mili-

tar, festejos nacionais, 500$000.
~ 12. Com remédios e socôrros a indigen tes,

200$000.
~ 13. Com publicações, 400$000.
~ 14. Com extrações de formigueiros, 500$000.
~ 15. Com assinatura de jornais oficiais, 10$000.
~ 16. Com os juros e amortização do empréstimo,

3 :402$000. I

~ 17. Com papel, pena e tinta a alunos pobres,
200$000. ' :!

~ 18. Com evetuais, 600$000.
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~ l!l, Com ]'cstiluiçõcs, 540$000,
~ 20, Com POI'('cntagcm ao procurador de 12 °I" sô-

IlI'(' a rcnda ordinária c 20 "l° sôbrc as multas, nunca ex-
cedendo (Ie 2 :500$000, 2 :500$000,

~ 21, Com alll()]'tização de 30 °1" da divida passiva,
;) :520$000,

~ 22, Com obras 'públicas, 7 :320$920,
Art. 3, Revogam-se as disposições em contrário,
Palácio do liovêrno do Estado de Minas-Gerais, em

Ouro-Prcto, 25 de novembro de 1890,
CHIIISI'IM .JAC(JUW; BIAS FOllTES

DECHETO N, 2!í2 - OH 25 DE NOVEMBROOH 1890

Autoriza it intcndência' llIunicipal de São-Joiío-Dcl-Rel a clevar a
.•..crhn - i1uminaçiío pública - da seu. 'Orçamenta a 6:300$000

o doulor' Governador do Estado de Minas-Gerais,
\Is:lI1do da atribuIção que lhe confére o decreto n, 218,
de 25 de fevereiro do COITente ano e atendendo ao que
lhe representou o conselho da intendência do município
de S, .João Del-Rei, resolve:

Al't, 1.0 E' aulorizada a intendência municipal de
S, ,Ioão-Del-Rei a elevar a verba - iluminação pública
- do seu orçamento a 6:300$000, para cumprimento do
respectivo contrato, que fica aprovado,

Art, 2,° Revogam-se as disposições em contrário,

Palácio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais, em
Ouro-Preto, 25 de novembro de 1890,

CmusPIM JACQUES BIAS FOHTES

DECRETO N., 253 - UE 26 DE NOVEMIIHODE 18!l0

[)('lt"rmina 'lue a freguesia de S. Gançala da Tijuea do munic1pia
de Oura-Preta, passe a denomillar-se freguesIa de Sãa-Gonçala
do AlIIa"llJnte

O doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
lIsando da atribuIção conferida no decreto n, 7, de 20 de
I10Vel11hl'O de 1889, deel'cta:

Art. 1." A freguesia de S, Gonçalo do Tijuco, do
lIluniCÍopio desta Capital, passa a denominar-se, dóra em
diante, frcguesia de S, Gonçalo do Amarantc, conforme
foi requerido pelos respectivos habitantes,

Art. 2,° Revogam-se as disposições em contrário.
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Paláeio do Govêrno do Estado de I\Iinus-(ierais,

Ouro-Prcto, 26 de novemhro de 1890,
CllHISl'lM .IAC(,!UES HtAS J~OHTES

DECHETO N, 25.\ - DE 27 DE NOVEMIIIIODE 1890

E,lal,,'lc<,c as div;,;as clll,re as .fr••guesias da L1V1'.unenta, munlclpio
de Ilnrblleellll, c dns ~Iereês <la Pamba llInnlclJli" ,da P"mba

o dou lo r (;o\'ernadol' rLo Eslado de Minas-Gerais, ten
do em v ista a proposta da repartição de estatístíca, data-
da dc lo! do conenle, e lIsando da atribuição conferida
pelo ~ I," arl. 2.° do dccrelo de 20 de novembro de 1889
dccrcta: I

AI'I, 1." As divisas entre as fl'eguesias do Livl'Umen-
lo, municipio de Barbacena, e das Mercês do Pomba, mu-
11 icípio do Pomba, são dóra cm diantc pelas fazendas de-
nominadas Rio-Novo do Lontra e Cónego (Le Pedras,

Art, 2," Hevogam-se as disposições em conl!'ário,

Palácio, cm Ouro-Preto, 27 de novembro de 1890,
CmusPIM .JACQUES BIAS IFonTES

DECHETO N, 255 - DE 28 Im NOVEMuno UI' 1890

Crt'll lIS colllar{"ns de lubaul11a, de Abre-Campa, de F~rros e de
Araguarl

o doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
tendo em vista a proposta da repartição de estatística,
datada de ontem, e usando da atributção conferida 110 de-
creto n, 7, de 20 de novembro de 1889, deereta:

Art. 1.0 Ficam criadas as seguintes comarcas:
~ 1." De Inhauma, composta do termo dêste mesmo

nome, desmcmbrado da de I!apecerica;
~ 2." De Abre-Campo, composta do termo dêste no-

nomc, desmembrada da de Ponte-Nova;
~ 3." De Ferros, composta do termo de Sant' Ana dos

Ferros, desmembl"ado da do Rio de Santo-Antonio;
~ 4,° De Araguari, composta do termo dêste nome e

do de S, Pedro de Ubel"abinha, desmcmbrada êstc da de
1Jhernha, e aquele da de Monte-Alegre,

Ar!. 2." Revogam-se as disposições em contrário,
Palácio do Govêrno, em Ouro-Preto, 28 de novem.

hro UC 1890.
CHRISPIM JACQUES DIAS FORTUS
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DECRETO N. 256 - DE28 DENOVEMBRODE1890

Autoriza á intt-n<1ência municipal de Caeté a desapropriar um .pré-
{Ho começado a construir-se á expensas particula'res com destl-
n<l " hospital de caridade, e adapta-lo a casa da Intendência,
Jurl e escolas prlmári'n,s daquela cidade.

O doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
tendo em vista a proposta Ceita pelo conselho de inten-
ucncia do inunicipio .de Caeté, e usando das atribuIções
'conferidas pelos decretos ns. 7, de 20 de novembro de
1R89 e 218, de 25 de fevereiro de 1890, resolve:

Art. 1.' ~ 111tendência municipal de Cneté é auto-
rizada para, nos termos da lei n. 480, de 19 de junho de
1850, desapro'j)riar um 'j)redio começado a construir-se a
expensas particulares, com destino ao hospital de cari-
dade, e adarptá-Io á casa de intendência, jur.i e escolas de
instrução primária da mesma cidade.

Art. 2 .• No caso de exigir-se indenização por .parte
dos interessados, a intendência depositará a importan-
cia convencionada ou arbitrada, para, em todo o tempo,
ser aplicada na construção de um hospital, e se compro-
meterá a dar pura êsse fim o terreno necessar.io e a con-
correr com os nuxilios compativeis com as forças de
suas rendas.Art. 3.. Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais, em
Ouro-Preto, 28 de novembro de 1890.

CHRJSPIM JACQUESBIAS FORTES.

DECRETO N. 257 - DE 29 DE NOVEMIlRODE 1890

Aprova o orçamento da receita e despesa do municipio do Peçanha
pllrll o exereicio de 1891

O dout?r Governador do Estado de Minas-Gerais,
tendo em VIsta a _pro'Posta do conselho de intendência
municipal de Peçanha, e usando da atribuição que lhe
confere o decreto n. 218, de 25 de fevereiro do corrente
a.n0' ~'esolve aprovar o seguinte orçamenlo de receita e
flxaçao da despesa municipal daquela intendência para
o exercicio de 1891: '

TI11JLO ,I

Da receita

Art. 1.. A inten.d~n~ia municipal de Peçanha ar-
recadará, em seu mUIlIclIHO, durante ° exercicio de 1891,

OS impostos constantes de suas 'Posturas, orçados na
{IUantia de 4 :500$000, a saber:S 1.. Impostos sôbre negocios e farmácias, . . . .
2:100$000.~ 2.. Imposto sôbre engenho de cana, 400$000.

~ 3.. Imposto sôbre engenho de serrar e fahricas,

100$000.!i 4.. Iml)Osto sôbre cartórios, 80$000.
~ 5.. Idem sôbre :artes e oficios, 200$000.
~ 6.. Idem sôbre ranchos e ;pastos, 80$000.
~ 7.. Im.posto sôbre hoteis e casas de jogos _permi-

tidos, 130$000.~ 8 .• Iml)Osto sôbrecarros e carretões, 100$000.
~ 9.. Impostos sôhre rezes abatidas, aguardente,

mascates, beslas bravas e outros, inclusive aguardente,
810$000. .~ 10. Cobrança da divida ativa, 450$000.

~ 11. Eventuais, ., .$ ...

TITULO II

])a despesa

Al'!. 2 .• Duranle o mesmo exercicio é a referida in-
tendência autorizada a despender a quantia de 4 :450$000,
a saber:~ 1.. Com o secretario, :~10$000.

~ 2.. Com o fiscal da cidade, 90$000.
~ 3.. Com o porteiro, 80$000.
~ 4 .• Com porcentagem ao rprocurador, :i00$000.
~ 5 .• Gratificação ao mesmo, 100$000.
~ 6 .• Com custas judiciarias, 100$000.
~ 7.. Com agua e luz da cadeia, 125$000.
~ 8.. Com expedienle, juri e eleições, l:iO$OOO.
~ 9.. Aposentadoria ao juiz de direito, 60$000.
~ .10. Assinaturas de jornais, 32$000.
~ 11. Festejos nacionais, 100$000.
~ 12. Com impressos, 60$000.
!i 13. Com eventuais, 130$000.
~ 14. Com pagamento da divida ;passiva, 450$000.
~ 15. Com obras públicas, 2:400$000.
Art. 3.. Revogam-se as dis,posições em contrario.
Palacio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais, em

Ouro-Preto, 29 de novembro de 1890.
CURlSPIM JACQUESBIAS FonTES.



CAPl'DUIJO I

DECRETO N" 260 - DE 1 DE DE;I,EMnnODE 1890

Crêa o Ginásio Mineiro e suprime os Externatos do Estado e
Liceu da Capital

Do ensino secundário

Art. 1. o E' creado no Estado de Minas-Gera is, sob
o titulo de Ginásio Mineiro, um curso de ensino .integral,
modelado pelo tipo do Ginásio Nacional, e ficnm sup1"Í-
midos os externntos do Estado e liceu du capital.

Parúgrafo único. Este estabelecimcnto cOlllpôr-se-ú
de internato e externato, separados nm do outro pelo que
respeita ; administração: rcgcl"-sc-ão. porém, pela mes-
mn lei, que é o qccreto n. !lSl, de 8 de novembro do

-4

O doutor Governador do Estado de i\linas-G(',ab.,
considerando que é da maiol' con'obCniência uniformizvr
o ensino primá1"Ío, normal e secundário dado pelos ntt!ais
estabelecimentos de instrução do mesmo Estado, sc;.(undo
o plano adolado pelo Govêrno Provisório para o Distrito
Federal, no regulamento de 8 de novemhro findo; r:011-
siderando que os defeitos da legislação vigc'Jlc, ,ocrifieu-
dos acuradamente por longa e detida obscrv:wiIlJ, rcela-
mam imperiosamente ,pronto COITCtiVOPO;" meio de rc-
forma eficaz, urgente e anaptada ás atuais circunstnn-
cias;

Considerando tambem que, quanto ao ensino secun-
dário, seria pouco proveitosa qualquer reforma desde
que, seguindo o mesmo plano e 'programa do ensino se-
cundário do Distrito-Federal, se lhe não unisse a vanta-
gem de .validade dos exames finais para a matricula nos
cursos superiores da TIepública, aproveitando-se a facul-
dade conferida .pelo art. 38, do citado regulamenlo; e
atendendo mais que, pura facilitar a execução dos intui-
tos do Govêrno, vem em seu apoio a libel"dade da Socie-
dade Educadora Mineira, oferecendo, na cidade de Bar-
bacena, tenus, predio e mobilia pará li creação de UIII
estabelecimento de instrnção modelado pclo Ginásio Na.
cional; resolve creur, com o mesmopluno e programa
dêste, um estabelecimento de instrução secundúria divi-
dido em internato e externato, sendo o primeiro I;a dita
cidade de Barbacena, e o segundo na Capital do Estado"

Providenciando igualmente quanto á reforma do en.
sino primál"io e secundário dos exlernatos e escolns nor-
mais, decrela:

Aprova o adltamenlo ás posturas municipais de Sabará

o doutol' Governador do Estado de l\linas-Gerais,
usando da atribuição conferida no parágrafo 10. e art o
2 .• , do decreto no 7, de 20 de novembl"o de 1889, e tendo
em vista a proposta da repartição de estatistica datnda
de 26 do corrente mês, sob n. 462, decreta: '

Ar!. lo u Fica transferida da freguesia do Sucuriú,
do município de Minas-Novas, para a da cidade de Aras-
suai, do municipio do mesmo nome, a parte da fa;l,cnrLl
denominada - Selubal, - dc propriedade do cidadão
Camillo Ramalho dos San tos.

Art o 2". Revogam-se as disposições em contrario.
Palacío do Govêrno do Estado ue l\linas-Ge:"~lis, em

Ouro-Preto, 29 de novembro de 1890.
CHRISPIM JACQUESBIAS FORTES.

O dout?r Governador do Estado de :\1inas-Gerais,
,tendo em vista a proposta do consclho de intendência
do municipio de Sabará, e usando da atribuição que lhe
confere o decreto n. 218, de 25 de fevereiro do corrente
ano, Jo.esolve aprovar o seguinte aditamento ás respecti-
vas posturas:

Art" 1.. A intendência municípa: de Sabari cobra.
roi a!.lUalmente o imposto de 5$000 de lic'~lI'.~.1pam terem.
se caes de caça soltos nas ruas e praças da cidauc"

~1.. Este imposto será cobrado cm rclat;ão a r:ada
um desses animais, que deverá trazer ulIla coleira com
a marca do seu possuidor e a contra-mare,! do procura-
dor da intendência.

~ 2. o A licença será concedida J>.Ir1 os cães reco,
nhecidos mansos e,inofensivos.

~ 3 oo Os cães encontrados sem coleira mareada e
contra:-marcada na fórma acima .prescri:a, serão mortos
pelo fIscal ou ,por qualquer pessôa do povo.

A,rt o 2" o Revogam-se .as disposições em contrario"
Palacio do Govêrno do Estado de :\linas-Gerais, cm

Ouro-Preto, 29 de novembro de 1890.
CURISI'IM JACQUESBIAS FORTES"
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DECRETO N. 259 - DE 29 DE NOVEMBROIJE 1890

DECRETO No 258 - DE 29 DE NOVEMRRODE 1890

Transfere do munlciplo de Minas-Novas para o de Arassuai a parte
<Ia fazenda denominada - Setubal, - propriedade de Camlllo
Ramalho dos Santos
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Quarto ano

Terceiro alio

secções comcas, da conchoide, da sissoide, da 1imaçorl
de Pascal e da espiral de ArchLmedes), li horas.

2. a cadeira _ Português, gramática histórica exer-
cicios de composição, 3 horas. '

3. a cadeira - Francês, revisão da gramática ele-
mental': leitura e tradução de autores gradualmente mais
dificeis. Exercicios de versão e conversação, 3 horas.

4. a cadeil'a _ Latim. Revisão da gramútica tradu-
ção de prosadores gradualmen te mais difíceis, 3' horas.

5. a cadeira - Geografia politica e econômica espe-
cialmente do Brasil. Exercicios cartográficos. Í'::studo
complemutar da astronomia concréta, 3 horas.

Desenho, ginástica e musica, 2 horas para cada ma-
téria.

1. a cadeira - Geometria geral e o seu complemento
algéb.rico. Cálculo diferencial e integral, limitado ao co-
nheCImento das teorias rigorosamente indispensaveis ao
esludo da mecanica geral propriamente dita, li horas.

2. a cadeira - Geometria descritiva. Teoria das
sombras e perspectiva. Trabalhos gráficos correspon-
dentes, 3 horas.

3. ao cadeira - Francês, gramática complementar.
T,raduçao de aulores mais dificeis. Exercicios de versão
e con versação. (Estudo completo), 2 horas.

4. a cadeira - Latim. Tradução de autores gra-
dualmente mais dificeis. (Estudo completo), 2 horas.

5. a cadeira - Inglês ou alemão. Gramática elemt:n-
tal'; leitura, tradução e versão faceis. Exercicio de con-
versação, 3 horas.

Desenho, ginástica e musica, 2 honls para cada ma-
téria.

Uevisão Português, geografia, (1 hora por se-
lIlana) .

1. a cadeira - Mecanica e astronomia.
.1.o perio.d? -:- Mecanica geral, limitada ás teorias

gerais ele.eqUlhbno e movimento dos sólidos invariáveis
e precedIda das noções rigorosamente indispensaveis do
cálculo das variações.

. 2.". p.eriodo - As!,rollomia, .precedida de trigonome-
trIa. esfenca j geometna celeste e noções sucintas de me-
canIca celeste (gravitação universal), li horas.

D. G. P.-31
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1. a cadeira - Geometria ;preliminar. Tl"igonometria
retilinea. Geometria especial (estudo perfunctório das

corrente ano, salvo as alterações da ,presente lei; lerão
os mesmos programas de ensino e estarão sujeitos á alta
inspecção do conselho diretor de instrução pública e do
respectivo secretario do Estado.

Art. 2. o O curso integral de estudo do Ginásio Mi-
neiro será de sete anos, consistindo nas seguintes disci-
plinas: portugu~s, latim, grêgo, francês, inglês, alemão,
matemática, astronomia, fisica, quimica, história natu-
ral, biologia, sociologia e moral, geografia, historia uni-
versal e do Brasil, literatura nacional, desenho, ginásti-
ca, evoluções militares, esgl"ima e musica.

Seu fim será habilitar os alunos para as academias
c estudos superiores da Republica.

Art. 3. o Cada um dos estabelecimentos, de que se
compõe o Ginásio, terú os seguintes lentes:

Um de português e literatura nacional, um de latim
e grego, um de francês, um de inglês, um de matemática
elementar, um de geografia, um de geometria geral, um
de mecanica e astronomia e meteorologia, um de mine-
ralogia e geologia, um de fisica, quimica e biologia, um
de sociologia, moral, noções de direito patrio e de eco-
nomia .politica, um de história universal e do Brasil, um
de desenho, um de ginástica, esgrima e evoluções milita-
res, e um de musica.

'Art. 4. o As materias a que se refere o artigo antece-
dente, são todas distrihuidas ,pelos sete anos do curso
do modo determinado no artigo 30, do decreto n. 481,
de 8 de novembro do corrente ano, como se segue:

Primeira ano
1.' cadeira - Aritmética (estudo completo). Alge-

gra elementar, (estudo completo), li horas por semana.
.. 2.' cadei:~ - P?rtug~ê.s. Estudo completo da gra-

matIca exposItIva. ExercIclO de Tedação (com auxilio
ministrado pelo lente), 3 horas.

3 .• cadeira - Franc~s, Gramútica elementar leitu-
ra e tradução de autores faceis. Versão de trech~s sim-
1>les de prosa. Exercicios de conversação 3 horas.

4.' cadeira - Latim, Gramática elem~ntaI" leitura
e tradução de trechos faceis, 3 horas. '

5. a cadeira - Geografia física, especialmente do
Brasil; exerci cios cartográficos. Noções concrétas de:
astronomia, 3 horas.

Desenho, ginústica e musica 2 horlis .para cada ma-
téria. '

Segundo ano
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2." cadeira - Inglês ou alemão. Revisão da gra-

mática; leitura e tradução de prosadores facels. Exer-
cicios graduados de versüo e conversação, 3 horas.

3 .• cadeira - Grego. Gramática elementar, leitura
ti tradução de autores faceis, 3 hOTas.

Desenho, ginástica e musica, 2 horas parn cada ma-
téria.

Revisão - Cálculo c geometria, 'português, francês,
latim e geogrnfia, (1 hora por semana ,para cada ma-
tél'Ía) .

Quinlo uno

1." cadeira - Fisica geral e quimica geral, li horas.
2." cadeÍira - Inglês OUalemão. Leitura e tradução

de autores mais dificeis. Exercicios de versão e con-
versação (estudo completo), 3 horas.

3." cadeira - Gre~. Revisão da grnmática: leitu-
ra e tradução de prosadores gradualmente mais dificeis,
3 horas.

Desenho, ginástica e musica, (2 horas para cada ma-
tél"Ía) .

Revisüo - Cálculo e geometria, mecanica e astTono-
mia, geografia, IPortuguês, francês e latim (1 por sClluuna
para cada maléria). .

Sexlo ono

1." cadeira - Biologia, li horas.
1. o pe.iodo: biologia ,(estudo abstrato);
2. o periodo: noções de zoologia e botanica (estudo

concréto) ;
2." cadeira - l\Ietereologia, mineralogia e geologia

(noções), 3 horas.
3. "cadeira - História universal (estudo conoréto),

5 horas.
Desenho e gináslica, (1 horl;l para cada matéria) .
Revisão - Cálculo e geometria, mecanica e astrono-

mia, fisica e quimica, francês, latim, inglês ou alemão,
grêgo e geografia, (l hora por semana para cada ma-
téria) .

Sétimo ono

1." cadeira - Sociologia moral, noções ele direitt>
patJ'ia e de economia p01itica, li horas.

2." cadeira - Hislória do Brasil, 3 horas.
3." clldeira _o História da lileratura nadonal, :I ho-

ras.
Ginástica, 1 hora.

Revisão - Cálcnlo e geometria, mecanica e astrono-
mia fisica e quimica, biologia, meteorologia, mineralo-
gia 'e geologia, históJ'ia universal, geografia, francês, in-
glês ou alemão, latim e grêgo, 1 hora por semana l)ara
cada matéria.

Art. 5. U Para admissão á matricula do ,primeiro ano
do Ginásio é indispensavel:

~ 1. o Que o candidato tenha 'pelo menos 12 anos de
ida,de.

~ 2. o Que obtenha do Ginásio aprovação em todas
as matérias do curso das escolas primárias do primeiro
grau.

~ 3. U Que .prove ter sido vacinado.
~ 4. o Que pague no ato da matricula o imposto do

ar~. 17, por uma só vez.
Art. li. o As aulas do Ginásio abrir-se-ão no dia 1. o

de março, encerrar-se-ão no dia 30 de novembro de cada
ano. Logo em seguida, se efetuarão os exames.

~ 1. o Na segunda quinzena de fevereiro haverá ou-
tra época de exames de suficiência e finais para os que,
.por motivo de molestia provada, não ,puderem compare.
cer aos examcs do fim do ano 'Precedente.

Art. 7. o Estes exames serão:
a) de suficiência, pal'll as matérias que tiverem de

ser continuadas no ano seguinte e constarão simples-
mente de provas orais;

b) finais, para as mater.ias que houverem sido con-
cluidas. Estes constarão de provas escritas e orais, ha-
vendo tambem prova prática, 'Para as cadeiras seguin-
tes: fisica e quimica, biologia, geografia, de:;enho e IIlll-
sica, e ginástica.

c) de madureza, 'prestado no fim do curso integr.]l e
destinado a verjficar si o uluno tem a cultura intelectual
necessaria.

Art. 8. o O exame de suficiência será p,'esta do ante
uma comissão composta dos lentes do ano e presidida
pelo lente 'para isso designado pelo reitor.

Art. 9. o O exame final de cada materl.1 será pres-
lado ante uma comissão, composta de dois lentes, dos
quais um será o da respectiva materia, t- presidida pelo
reitor ou seu substituto legaL o

~ 1. o Serão exames finais os seguintes: de matemá-
t~ca elementar, de lingua pOl.tuguêsa e de geografia, no
filE' do segundo ano; de cÍllculo e geometria descl'iliva
de língua fr:mcêsa e latim, no fim do terceil'O ano; de;
rnecanica e astronomia, no fim do quarto ano; 'de fisiea
c quimica geral, ingl~s, gl'êgo, c lIIusica, no fim do quinto
uno; de biologia, meteorologia, mincr'a!ogiu, geologia,
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história univcrsal e desenho, no fim do sexto ano; de
sociologia e moral, história do Brasil, história da liter~-
tura nacional, de ginástica, exercicios militares e esgrI-
ma, no fim do sétimo ano.

~ 2. o Aos exames finais do Ginásio l\lineiro, pode-
i1'ão apresentar-se alunos estranhos ao estabelecimento,
caso o requeiram, respeitada a ordem lógica das disci-
plinas.

Ar!. 10. Ao exame de madureza só poderão ser ad-
mitidos os alunos aprovados em todos os exames finais
do artigo antecedente; constará de .provas escritas e
orais sôbre cada uma das secções seguintes:

1.' Linguns vivas, especinlmente lingua portuguêsa e
literatura nncional;

2.' Linguas mortas;
3.' Mntemática e nfiLronomin;
4.' Ciências fisicas e suas aplicnções, meteorologia,

mineralogia e geologia.
5.' Biologia, zoologia e bolani,ca;
G •• Sociologia e lIIoral, noções de economia politica

e de direito patrio;
7 .• (,eografia e história universal, especialmente do

Brasil.
Parágrafo único. Haverá, além disso, provas prú-

ticas sôbre as materiasdas secções 4.', 5 .• e 7 .•.
A"rt. 11. Os pontos. pnra OS exames de su.ficiência

versarão sôbre a matéria InclOnada durante o ano; para
os exames finais sôbre diferentes ,partes de toda a disci-
plina compreendida no programa do estudo; para o exa-
me de madureza versarão sôbre questões verdadeiramen-
te gerais e abrangendo assuntos importantes, relativos ás
diversas disciplinas da secção.

S 1. o Os pontos p~M'aos exames de suficiência e
para os exames finais serão formulados pela comissão
examinadora no dia da prova.

S 2. o Os pon los para o exame de madureza serão
cada ano, ,pouco antes da época dos exames, propostos
pela congregação do Ginásio e submetidos no exame e á
aprovação do conselho diretor, o qual terá sempre em
vista o rim especial a que esta prova se destina.

S 3. o Pnra cada prova escrita dêste exame de ma-
dlweza o candidato lerá o prazo máximo de cinco horas.

S 4. o O aluno inhabilitado nesta prova só poderá
apresen tnr-se a novo exame decorrido o prazo de U1ll
ano.

Ar!. 12. A apruvação no exame de madureza do
Ginásio Mineiro dará direito, nos termos do ar!. 39, rio
decreto de 8 de novembro, á matricula em qunlquer doS
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cursos su:periores de caráter federnl da Republica e nos
do Estado de l\finas; ao candidato que nêle ohtiver dois
terços de notas - plenamente -- será conferido o titulo
de bacharel em ciências e letras.

Art. 13. Ao exame de madurezn do Ginásio l\Iineiro
serão anualmente admitidos, conjuntamente com os alu-
nos do estabelecimento, quaisquer can<lidatos munidos de
certificados de estudos primários do prin~eiI'O grau, que
tiverem recebido insLrução em estabelecimentos PaI'ticu-
lares ou no seio da famiJia e pretenderem a aquisição do
~ertificado de exames secundarias ou o do titulo de ba-
charel.S 1.o Os examinandos estranhos ao Ginásio. a que
se refere ês!e artigo. pagarão no ato da inscrição uma
taxa de cinco mil réis por secção, a cujo exame deseja-
rem submeter-se.

S 2. o No regulamento do Ginásio se especificarão
os pormenores dêste processo de exames e arbitrar-se-á
uma gratificação aos len tes examinadores obrigados a
semelhante serviço.

S 3. o Cada comissão julgadora destes exames de
madureza compôr-se-á de quatro membros: um lente do
Ginásio, um professor ,particular, um lente do curso su-
rp"erior e o reitor ou outI'O membro do conselho diretor
como presidente.

~ 4. o O secretario de Estado da Instrução Pública
organizará, anualmente, ouvido o conselho diretor e sub-
mete,rá á aprovação do Governador, as sete comissões
julgadoras. do exame de madureza.

Art. 14. O examinando estranho ao Ginásio apre-
sentará á mesa julgadora um Cllrricu/um vilue, assinado
,pelo diretor do estabelecimento particular, em que es-
tudou ou pelos professores que o doutrinarem no seio
da familia, donde se possam colher informações sôbre
seus ,preeedentes colegiais, seu procedimento mornl e
aproveitamento que teve no curso dos estudos.

Art. 15. Os reitores, vice-reitores e lentes do Ginú-
sio Mineiro, constituirão uma congregnção que se reunirá
regularmente para disculir questões de ensino e discipli-
,na escolar e assuntos respectivos.

Art. 16. O aluno escolherá, á vontade, para cursar
e fazer exames, uma das duas linguas, inglêsa, ou alemã,

. incluidos no art. 4. o, entre as disciplinas consideradas
obrigatórias,

Art. 17. O imposto de matricula será de cincoenta
mil .réis, pagos integralmente ou em duas prestações á
vontade do matriculando. '
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Ar!. 18. Aos aIos llcconcurso prcsidirá o seel"cla-
rio de Eslado da inslrução Pública, ou, na falta dêle, lJ
reitor.

Ar!. 1!l. Os programas de ensino do Ginásio ~Ii-
neiro e os compendios e livros adotados pclas aulas, se-
rão ')ll'Oposlos pelos lcntes, estudados cuidadosamente
'por uma comissão eleita pela congregação e submetidos
com :pareccres da mesma congregação e do reitor
presidenle á decisão do conselho diretor da inslrução, o
l/ualresolve,J'á definitivamente, IlHmdando executar o que
mais conviêr.

Arl. 20. No Exlernalo do Ginásio Mineiro, será per-
mitida a ofrequência dc aulas avulsas, respeitada a ordem
lógica das materias.

Ar!. 21. Dcntre os ;llunos do estabelecimcnlo apro-
vados com distinçiío em lo'dos os exames do ano, a con-
gregação escolhení os três melhores e con ferir-lhes-á so-
')enemenle três premios, com a classificaçiío de 1 .• , 2 .•
e 3 .•.

Além disto, em uma sala .de honra do Exlcrnalo e
ouLm rio Intemato, rlenominada - Pantheon - seriío
colocarias os retratos dos alunos que se houverem tor-na-
rio credores desta alta e exeepcional dislinçiío pelo seu
talento, amôr ao tmbalho, procedimento exemplar e mais
vÍl'ludes.

A Congre,gação será o juiz soberano nesta escôlha.

Disposições gerais

Art. 22. As 'primeiras nomeações ,para o provimen-
to das cadeiras do Ginásio serão feitas livremente pelo
Governador, dentre os candidatos que lhe parecerem
mais capazes, e que tenham já dado provas de idoneida-
de profissional. As vagas que posteriormente se dérem,
. seriío preenchidas por decreto do Govêrno, mediante
concurso, cujo processo será dado em regulamento.

Art. 23, Será permitida aos lentes dos dois esta-
helecimentos a substituição das cadeiras vagas, por no-
meação do Govêrno, ouvido o reitor. Nêste caso, o subs-
tituto só terá direito á gratificação do substituido.

AI-I. 24. Enquanto não houver lentes para todas as
matérias do Externato do Ginásio. o Govêrno poderá de-
signar, para preencher as vagas, lentes dos cursos supe-
1'Í00res que a isso se prestarem, sem prejuizo do ensino
e precedendo as informações necessarias do secrelario
do Estado e rei.tor. Os sU'bstiltutos só terão direito ás
gratificações competentes, e niío poderão servir nessa
qualidade mais .de três mêses.
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Ar!. 25. Os car"OS de reitor e vice-reitor poderão
rccair- nos lentes que

O
forem da cOI1'~iança do Govêr~l~,

percebendo, aléin dos proprios vencllnentos, as gratifi-
cações determinadas para aquêles cargos, .salv? l(uando
os vencimentos e as gratificações forem lI1fel"lores aos
daquêles funcionarios, porque nesta hipótese poderão
,preferi-los. .

Art. 26. O reitor do GinÍlsio será memebl.o nato e
constante do conselho diretor da instrução primÍll'Ía e se-
cundária do Estado, percebendo a gratiricação adicional
que lhe competir por ~ste acrescimo de trabalho, e exer-
cendo todas as atribuições que por lei lhe forem confc-
ridas.

Ar!. 27. E' licito aos lentes e professores do intcr-'
nato e externato do Ginásio Mineiro permularem as res-
pectivas cadeiras, si forem das mesmas disciplinas, pre-
ccdendo audiência do reitor e autorização do Govêrno.

Ar!. 28. Os lentes do extinto Liceu que, em virtude
desta nova organização, forem contemplados no corpo
docente do Ginásio, perceberão o ordenado do novo lu-
gar, e sómente pelo exercicio é que começarão a perce-
ber a gratificação respcctiva.

,Art. 29. Os que forem novamente nomeados, tam-
bem perceberão ordenado simples, en'quanto não tiverem
alunos matriculados legalmente nas cadeil"as que rege-,
Tcm. .

Ar!. 30. Não é licita a acumulação de cadeiras do
Externato do Ginásio e Escola Normal.

Art. 31. Os lentes e pl'Ofessores que servirem na
Escola Normal da ca'pital e no Liceu, e que forem apl"O-
veitados para o Ginásio, só 'poderão acumular as cat!ei-
Tas quando as circunstancias permitiTem, sem prejuizo
para o ensino, quer num, quer noutro estabelecimento, a
juizo da congregação, e nes'ta hIpótese receberiío o or-
denado e gratificação da tabéla atual, além dos venci-
mentos prop,rios de lentes do Ginásio.

Art. 32. Os lugares que não forem do corpo docen le
e cujo provimento não perlencer dirétamente ao Govêr-
no, serão preenchidos por nomeação do reitor,

Ar!. 33. Para o lugar de reitor do Ginásio podcrÍl
ser nomeado cidadão estranho ao estabelecimento, mas
o Govêrno, preferirá sempre, tanto quanto fôr ,poss!ve1.
um dos respectivos lentes.

Üsdiretores das escolas normais serão de nomeação
livre do Govêrno; seus ordenados se dividirão em 3 par-
les, sendo uma a gl"atificação do exerci cio.

E' aplicavel ao diretor da Es'cola Normal da capital
e que tambem fôr professor dela, o que determina o art.
25, destas disposições.



TEHCEJIlO ANO

SEGUNDO ANO
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,-rI , ~
Lingua e noções dc literatura vernacula, compreen-

dendo exercicos de redação (3 lições por semana).
Arítimética: aplicações e exercicios praticas.
Algebra elemen lar (:~ lições por semana).
Lingua francesa: ,gráJmatica, leitura e .llradução (dia-

riamente) .
:\Iusica: rudimentos e solfejo (2 lições por semana).
Trabalhos de ugulha ás alunas, e manuais aos al•.IlHls

(:"1 lições Jlor semana) ..

Pedagogia leorica, instrução moral e civica (3 lições
por semnna).

'Geometria e desenho linear, elementos de agrimen-
sura, nivelamento de planos e nivelnimento (diariamen-
te) para os alunos-mestres.

Geografia c cosmografia (diariamen'te 110 .primeiro
tl'ilmrstre c tres vezes por semana dai em deante).
, Musica: canto e' pinno (2 Ii~~õespor semana).

QUAnTo ANO

Noções gcnlÍs de historia e hisloria do Brasil (3 li-
ções por sema'la no 2.• e 3.° trimestres).

Métodologia, compreendendo higiene escolar e le-
gislação do ensino (3 lições por sCll11lnna).

Noções de ciêncins naturais, físicae quimlca, prin-
cipalmente agricola (rliariamente).

Musica: prática de piano, (2 lições por esmana) .
Ginastica: exercicio de corpo livre (diariamente).

I'RIMEIHO ANO

Cnligráfia e ortógrafia:
Lingua vernacula, compreendendo leitura ,e~pressi-

va e comentada de trechos classicos e exerClCIOS de
construção (diaI'Ímente); aritimélica completa e metró-
iogin (diariamente).

Arl. 3.° O diretor e os professores constituirão urna
congregação, a qual terá lodas as atribu"ições para regu-
lar o ensino e li disciplina da escola, assim como para a
sua admin istração e econOimia, conforme definir em re-
gimento interno.

Art 4.° As escolas normais continuarão a ser exter-
natos mixtos, ,de curso de -1 anos, constando das seguin-
tes disciplinns, todns obriglltorias.

Art. 34. O certificado de aprovação em exames
preparatórios feitos na instrução pública da Capital Fe-
deral e delegacias especiais, dispensa os exames finais
para admissão ás matriculas nas cadeiras do Ginasio.

Ar!. 35. Aos alunos matriculados no internato e ex-
ternato é licito passarem de um para. outro estabeleci-
mento para continuarem os ,'especlivos cursos, ou só-
mente para prestarem exames finais das disiplinas que
houverem estudado, apresentando a competente guia da-
da pelo reitor, que ouvirá os lentes e professores do ano.

Art. 36. Os casos omissos no presente decreto serão
regulados pelo de n. 981, de 8 de novembro do corrente
ano, em tudo quanto fôr aplicavel.

Todas as disposições regulamentares e regimentais
relativas ao insti tu to de instrução secundal'Ía da Capital
Federal (hoje Ginasio Nacional) constituem legislação
subsidiaria para o Ginasio Mineiro.

Ar!. 37. Os lentes e professores do Ginasio Mineiro
gozarão de todas as vantagens e prerrogativas atribu"idas
por lei aos do extinto Iíceu, e todas as mais que competi-
rem aos do Ginasio Nacional, no que lhes fôr aplicavel.

Art. 38. O Govêrno desanexará, quan'do e como con-
vier ao ensino secundario, as cadeiras de disciplinas in-
dependentes que, nos termos do art. 2.•, são regidas por
lentes privativos,

Ar!. 39, Aos len tes do Gínasio não é elito ensinar
purlicularmente ou em colégios, nem exercer qualquer
outro cargo público incompativel pela natureza das fun-
ções.

Arl. 40. Enquanto o Govêrno não preencher o lugar
de vice-reitor o reitor designará um dos lentes para
preenche-lo.

CA'PI'DULO II

DAS ESCOLAS NORMAIS
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Arl. 1.0 Ficam mantidas as átuais escolas normais,
destinadas a preparar professores prillnarios, tendo, po-
"ém, suas sédes na capital do Eslado e nas das circuns-
crições em que o mesmo fô" dividido,

Arl. 2.• Estes estabelecimentos, sob a fiscalização do
respectivo secretario de Estado, terão além dos professo-
res necessarios, um diretor, um vice..idiretor e um secre-
tario, nomeados pelo Govêrno; um porteiro e um serven-
te-continuo, de nomcação do diretor,
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AI"t. 5." O ensino destas materias será ministrado
nas seguintes c:l(leiras: uma de lingua e leil.ura verna-
cuia, ullla de aritimetica e algebra elementar, uma de
pcdagogia, instrução moral e cívica, metodologia, UlIla
de framcês, uma de .geomeLria, desenho e elelIDentos de
agrimensura, uma de geográfia, cosmográfia e histó-
ria, uma de noções de ciências naturais, fisica e quimi-
ca agrieola, uma de musica e uma de ginastica e traba-
lhos manuais.

Parágrafo único. O diretor, porém fica autorizado
OI propor a divisão de qualquer delas ou a nomeação de
UIII adjunto, quando exija o número de alunos que a fre-
quentarem.

Art. 6." Anexa ás escolas normais, funcionarão duas
aulas prúticas .primeiras - 1II0cJélos - uma para cada
séxo, onde os alunos do 1." c 2." ano farão exercícios
ele ,caligmf,ia e orto£,ra1fia; as alunas trabalhos de agu-
lha, e os de terceiro e quarto se entregarão, nos inter-
valos das aulas, á prática rle ensino sob a direção dos
respectivos professores.

Art. 7." Para auxiliar as professoras das aulas
prúticas do sexo feminino, substitui-Ias nas suas faHas, e,
ao mesmo tempo serviram de inspetoras das alunas-mes-
tras, terão elas adjuntas nomeadas dentre normulistas
jú diplomadas.

Art. 8. Em cada escola normal haverá uma
hihliotéca especial para uso dos professores e alunos, e
bem assim gabinetes de lahoratiros convenientemente
IIparelhados I)ara o estudo das disciplinas do curso,
uma úrea pal'a ginastica e oficina para trabalhos ma-. . .,-'..-.
nuals.' '

Art. 9. Os professores .das escolas normais serão
nomeados por decretos, mediante concurso feito peran-
te uma comissão escolhida pelo respectivo corpo docen-
te, ou contratados pal'a aquelas cadeiras que não te-
nham ,no lugar !pretendentes ,habilitados: devendo exi'hir"
dil)loma ou certificado de aprovação. em escola superiol'
aquele:, que se pro pose rem á regência da cadeira dl'
ciências naturais e de geometria e agrimensura.

Os atuais professores de noções práticas de geo-
metria e desenho, 'para .regerem a nova cadeira de geo-
metria e elementos de agrimensura, deverão mostrar-
se hahilitarlos dentro de um ano na Capital do Estado.

~ 1." ~a execução, I)orém, desta reforma, P?derá o
govêrno prover livremente e dêsde logo as cadeIras no-
l\'amel1'te c.riadas, manter os at'uais 'p,rofessores, a'posen-
tal' os Que o possam ser, transferi-los de uma para ou-
tras cadeiras nos mesmos estabelecimentos ou f6m.
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. Art 10. :"'as falias e imperlimentos cios \ll'ofessol"es,
o cllre!or. da escola dar-lhes-á substitutos tirados de
\ll"eferenclH tio res\le~tivo corpo docente; e no caso (te
va~~ d~ alg~lIlla cutlell"a,. nomeará tio mesmo modo pro-
f~ssor llltenno que a reJlI até o seu provimento defini-
Ilvo.
. ~ 1. ~ O suhstituto. p~rcebel"á uma gl"alificação igual
dO o~clen.lclo do subslltUlClo, e o professor interino os
vencimentos da cadeira. ' .

~ :!." A não sei' por substituIção temporaria ne-
nhum pl"ofe~sor podel"á reger no estabelecimento 'mais
de uma car1ell'u.

~rt, 11. Os vencimentos ,do secretário, professores
e m:lls empl'eg.:I(!o~ das escolas normais, serão os da la-
he.la anexa, dlvldlClos em quatro partes, constituindo
tres o ordenado e lima grálirieação.

AI:\.. 12. A matricula do curso nOl"lnal é grntuita c
se lIbnra na secretilria da eseola em 1." de outubro, ~n-
ce!'I'ado-se p:II'a todos os anos do curso a 15 do mesmo
mes.

, P;l1'll m~lI:ieula n.o primeiro ano exige-se:
1. Cel'tlduo da Idade ou documento equivalente,

pelo ql~al se prove ter o requerente 14 anos, e a reque-
ren te 12, pelo menos.

2. o Certiricado de aprovação nas materias do CIII'-
so elementar das escolas de primeiro grau ou aprovação
em exame das mesmas materias prestado no estabeleci-
mento.

!"r\. .3." .Atestação de moralidade, passada, por
pessoas fHledlgnas e reconhecidas par tabelião público

4." Atestado méd ico de que o impertrante é de bô~
complC'ição,não 30.frc molc~li:l que o i,inhnhilile 'para o
magisterio e já foi vacinado.

Parúgrafo Í1nico. 'A matricula dos outras anos
do eurso far-se-ú mediante atestado de aprovação nas
materias do ano l)I'eceden te.

Art. 13. A frequência é oIH'igatoria, e assim, o alu-
no que houver dado vinte e cinco faltas desabonadas ou
houver l,1erdido, ainda que por motivo justo, um quar-
to do numero de lições de uma cadeira, terÍl baixa na
respectiva matricula, e, nestas condições só po(léra SCI'
admitido n exame vago da disciplina.

Parágrafo único. Computo das faltas das atunas
mestms se haverão por abonadas, independente de qual-
qucr .justificação, até :i faltas que por ventura rlêm em
cada mês.

Ar\. H. O ano letivo das escolas normais começa-
rá em 1." de outubro e terrninaJ"á em 30 de junho se-
guinte, efetuando-se em seguida os exames de suficiên~
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cia e finais dos alunos do curso, e bem assim, os exames
vagos que forem requerid'),; nos termos do art. 16.

~ 1.0 O aluno inhabilitado em alguma materia do ano
poderá, a juizo do diretor ser admitido a novo exame
no primeiro ano letivo seguinte.

~2: Serão feriados os dias que decorrerem após os
exame" até reabertura das aulas, e, além dos domingos
e quintas-feiras, os mais dias assim considerados por
lei.

Ar!. 15. Aos alunos e alunas mestras que con-
cluil'em o curso, conferirá o diretor da escola, em sessão
solene. um diploma que lhes dará direito ás vantagens
e imunidades dêste regulamento, e a faculdade de usar,
como distintivo da classe, um anel ensinado por um li-
vro com uma turqueza engastada.

Arl. 16, Aos, atuais professores eem geral a todos
os que tiverem as condições exigidas para a matricula, é
permitido requerer' ao diretor da escola, na epóca pro-
pria, exame de disciplina que constituem o curso nor-
mal afim de obterem o diploma de normalista, êstes
exames, porém, serão vagos prestados por series cor-
respondentes aos anos, guardados a dependência logica
rias materias.

Art. 17. As escolas normais terão um regimento in-
temo confecionado pelas 'respectivas congregação e
llprovado pelo conselho diretor de instrução, no qual
se prescreverão os deveres de cada um funcionaria, os
progl':~mas de ensino, as hores das aulas, processos de
xallle e de concurso, entrega de diplomas, penas de re-
compensas dos alunos mestres, assim como o modo rIe
funcionar da mesma congregação.

Art. 18. Os diretores da escola normais deverão
prestar ao respectivo secretário de Estado informações
das ocurI'ências importantes que nelas se derem, e a
apresentar-lhes no fim de cada ano letivo um 'relatorio
circunstâncirlCl0 sôbre os trabalhos escolares do ano e
sóbre a assiduidade e procedimento dos professores,
acompanhado de um mapa nominal dos alunos de cada
uma das aulas, com declaração do tempo das matriculas,
fl'equência, aproveitamento, aptidão para o magisterio.
,)['ocedimento, naturalidade" idade e filiação dos mes-
mos.

Art, 19, Os pl'ofessores dae escolas normais terão,
no que lhes for aplicavel, as mesmas vantagens e ficam
sujeito:, pelas faltas que cometerem ás mesmas penas

,. disci~)linares, estabelecidas para os professores prima-
,1 rios,i.-. .Art 20. As ferias da escola normal da capital coin-

cidirão com as do Ginasio,
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OABITULO III
Do ensino primário

Art. 1 o O ensin' . d d ., I 1.... . o sera a o em estabelecunen tos
pu ) I~OS ou partIculares, sendo aqueles fundados e
mantIdos pelo Fstado o . .. A <, l' , .~. ,u mUI1lCIpIO, e estes pelos parti-
cu aI es ,naCIonaIS ou eslranrreiJ'os.
b I l~rt. 2. o E' in toiramen t~ livre a fundação dos esta-
,e eCIdl~lCnlosde e,ducação e instrução, uma vez que os
seus Iretores obngam-se:
.. ~ 1.0 Manle-Ios em condições de moralidade e de

11IgICne.

d I
~ d2.o A franquea-Ios á.~visitas dos inspetores e seus

e ega os.
]Ar~. 3. o Si ~la manutepção de tais est'abelecimentos

~esu tal ú d~no a ordem publicas ou neles devem-es gra-
',es ofensas a m,oral e aos bons costumes, o secretá;io de
Est~do mandara .fecha-los, dando recurso de sua delibe-
raçao para o Govel'110

" AIb't. 4. o. As escolas e estabelecimentos livres podem
seI ~u o venc!ona,dos, ,tendo ;)I'derêneia:

, Os Jardms de infancia do sistema Froebel fun-
dados p~r senhoras para educação de meninos de '3 a 7
anos de Idade.

2. o As esc~las de aprendizagem com o fim de de-
sen~olver nos alUnos, que se destinam ás profissões ma-
~~:.IS, a destI'eza necessaria e os conhecimenlos tecni.

d
A.rt, 5, o Aqueles que solicitaI'em essas subvenço-es

everao:
, 1.0 Aprovar que os jardins de infancia e escolas

?cham-se fundados ha dous anos, compromentendo-se
d mante.los por 5 anos.

2: Justi'ficar que o .pessoa.) uoeen le cuunprepro-
gratl.lll do estabcle,cimento c que o local presta-se ás ne-
cessId~des. ~o e.nsll1o e á~ cond~ções de higiene.

AI t. 6. A~ subvençoes serao destinadas á admissão
~e lI,m cert~ nu,:nel'o de alunos eXlernos; as pen"ões '105
mteI ndos flC?~'ao. a ,corgo das fa.mi1ia~,

Art, 7. o Sao IlIcapazes de dirigil' tais estabelecimen-
t.os e de _ter,em, I?eles empregados aqueles que sofrem
conde~açao o JUdICIa:1'Por ~rjme infamante,

. A,~. 8. O ensll10 sera gratuito em todas as escolas
prImarIas do Estado.

, A,,'t, 9.. O e~lsino do curso elementar do primeiro
grau e obngatorIO para os meninos entre 7 a 13 anos
" ~A,~'t.10 .. Os Ipais, tlltores ecurado'res, amos e 1;1'0-

tetol es, que tIverem em sua companhia meninos nas con.
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:1.0 Lingua portuguêsa;
4,° Noções de ag1'Onomia,
No 3.° curso (superiol'):
1.0 Desenho geométl'ico lle ornato, de figu1'U e de

máquinas simples;
2. Canto coral;
3," Exercícios culistenlcos, evoluções mi:Jitares e

manejo de armas;
4.° TI" balhos manuais para o sexo masculino, com-

preendendo obras de madeira e ferro'
5.° Trabalhos de agulha .para o se~o feminino,
Ar\. 17. O curso elementlll' será dil'lgído por um pro-

fessO!'; o médío e supel'Íor por out1'O,
• AI'!. 18, As escolas do segundo grau d~"ide1ll-se em

tr~s classes, .compreendendo a primeira: caligrafia e es-
c~lta comer~HlI - Ilngua POl'tuguêsa, elementos de fran-
ces, al'itmetlca, nlgehrn clcmentar e geomctria.

!'- Segunda: Geogr?,.fia e historia, P:JI'\iculal"lnentc do
UI'asll, elementos de clcncias físicas e história natUl'al
llplicáveis lÍs indústl'ias e á higiêne - noções ;Ie direit~
pátrio e de conomia política,

A terceira: Desenho até o topográfico musica ai-
nástica e exercícios militares até a esarimu' e os ex~r~i-
cio~ de tiro ao alvo; trabalhos manuais"'para o sexo mas-
culino, trabalhos de agulha para o sexo feminino,

Ar!. 19, Cada uma destas classes é dirigida por um
profcssor.

. ,Ca~o não .possa algull? professor ensinar qualquer
diSCiplina do curso supCl'Jor do primeiro grau ou das
classes do segundo serão contratados mestres auxiliares.

, Art, 20 .. A Qriação de escolas do segundo gmu fm'-
se-a progreSSIvamente, atendendo-se á situação das cida-
des e vilas.

Ar!, 21, Nos distritos havcl'á uma escola tlo primci-
ro grau do cm'so elementm': nas cidades e vilas escolas
de pr!meiro grau com três cursos: elementm', 'médio e
superlOl',

Ar!, 22. Estas escolas, um ano depois de publicado
êste decreto, conterão os três cursos,

Art. 23. Será suspenso o ensino da cscola que duran-
te um tl'imestre não tiver sido freqüentada efetivamente
por 20 alunos ou 15 alunus,

AI'\. 24. Nas escolas sob a direção das professora:!
serão admitidas meninas até a idade de 13 anos,

Ar\. 25. As do sexo feminino o do masculino alual-
mente existentes em sédes de distritos e dc municipios,
quando não tiverem ambas freqü{~ncin legal, seriio I'puni-
das sab .0 regime da l}J'ofessora,

•

Das escolas
Ar\. 15, As escolas primúrias serão de dous graus.

sendo as do 1.0 .para menino~ e meninas de sete a doze
anos e as do 2.° para os meninOS e meninas de doze a
quinze anos.

Ar!. 16, As escolas de 1.0 grau dividem-se em três
cursos: elementar, médio e superiO!:. .

No 1.0 curso (elementar) o enSinO compreende.
1.0 Leitu1'U e escrita;
2,° Aritmética pn\tica até I'egra de três e sistêma

métrico.
3: Instrução moral 'e cívica.
No 2.° eUl'so (méllio):
1: Elementos de geogl'afia e história, especialmente

do Brasil; I I' t' .2: Noções concrétas de cii:'ncias f(sicas e (e IIS ort:l
911tural;
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CAPiTULO IV

dições do artigo antecedente, são obrigados a aprese~tá:
los da escola pública (Iurnnte doze semanas, das, quais 6
serão consecutivas, para receberem aqueles enslllos ex-
cetuados: . , . ,

1. ° Os men inos que tiverem algum lIupedunento f1SI-
co ou moral.

2. ° Os que, por indigentes, não possam freqüentar
a escola, salvo se forem subvencionaclos pelo fundo esco-
lar, '

3, ° Os que I'eceberem o ensino primaria em escola
particular, ou n. !Cio ,da fllluilia.. " _

Art. 11. Aqueles que não cumpnrem a dlsposlçao
do ar!. 10 serão advertidos; si reincidirem, serão multa'
dos em 5$000 a 10$000,

Ar!. 12. Nos estabelecimentos fabris ou comerciais
não serão empregados meninos até 15 anos, que não t~-
nham freqüentado escolas primárias, públicas ou y~rl.l-
culares, ao menos durante 12 semanas. O propnetano
dos estabelecimentos que não se conformar com est.a
prescrição, será multado em 100$000 por cada um mem-
no analfabéto,

Arl, 13. O inspetor municipal, em vista de informa-
ções e verificada a causa da n~o freqü.ên~ia d,as escolas
em uma circunscrição deternunada, lIlt~mara a.os ~Cl.IS
habitantes que vai PÔI' em execução o enSinO ?bngatorlO

Art, 14, A esta obrigação não fi~~m sujeitos o~ ~le-
ninas que residirem a mais de 3 qllllometros de dIstan-
cia da escola.
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Nessas escolas mistas é proIbida a freqüência de
alunos maiores de 13 anos. -Art. 26. Os professores, sendo casados, poderao com
autorização do delegado literário admitir na matrícula
meninas, sendo nêste caso nomeada sua es'posa mestra
auXiliaI" ,para o ensino dos trabalhos de agulha, e a ela
ficará incumbida a direção das alunas.

Art. 27. Nenhuma escola de primeiro 'grau criada
sem que os habitantes dos distritos, ci.dades ou vilas fa-
çam doação do 'prédio ~om as comodIdaaes para aS au-
las e habitação do professor. .

Parágrafo único. Não poderá ser cn~da escola al-
guma sem preceder tambem a demonstraç:l;0 de popula-
ção superior a 1.000 ,pessôas, dentro do penmetro de en-
sino obrigatório. - .Art. 28. As escolas do segundo grau serao cI;adas
nas cidades e vilas, cujos habitantes fizerem doaçao d.e
,prédios com as comodidades precisas. ~ara as cla~~es, of!-
cinas, laboratórios e gabinêtes, mobIha e utencI~lO~.

Art. 29. As escolas noturnas atualmente ex~s~entes,
serão suprimidas á proporção que vagarem, e verIfIcar-se
a não freqiiência de 30 alunos.

CAPiTULO V

Do regime das escolas

Arl. :{O. O .professor inscreverá. na malrícula o
nome do aluno, filiação, idade, natu,rahdade. , . .

Não admitirá apenas os que sofrem molestIas con-
ta"iosas ou não tiverem sido vac~nados. . .

o Art. :H, O professor é obngado a fa,zer o registro
da matrícula dos alunos; o registro da c.hamada. de pre-
sença; o registro de inve.ntá~'i? da mobílJU, em ihvros ru-
bricados pelo delegado hterarlO.Art. 32. As recompensas do bom procedimento e
aproveitamento nos estudos serão:

Lugar de distinção na classe;
,Cartões de boas notas;
Os meios disciplinares serão:
Admoestação particular;
Rcpreensão na aula;. . _
PCI'da do Jugar de dlslll1çao na classe;
Trabalhos fóra das horas;
Expulsão. .'Art. 33. Os livros serão pre\'lUl!IC~te exammados

pelo conselho superior de inslrução pub.hca.. -
Art. 34. Os eximes nas escolas. p,runánas terao lu-

gar no 1.0 dia útil de dezembro presididos pelos delega-
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dos ,literários que nomearão examinadores em número
~~orrespondenle ás disciplinas eusinadas.

Art. 35. Do último dia dos exâmes até 31 de janeiro
as escolas estarão fechadas, assim como nos domíngos
Quintas-feiras e dias feriados por lei. '

Art. 3fi. As escolas de 1.0 grau funcionarão em duas
secções diárias, das 10 horas ás 12 da manhã e de uma
ÚS3 da tarde, sendo nas mistas as duas secções das 10
ás 12 na manhã para as meninas, e de lás 3 da tarde
paI'a os meninos, sempre que o delegado literário :puder
adaptar êste horário á comunidade dos alunos.

CAPíTULO VI

Fundo escolar

Art. 37. Em todas as ,prefeituras e no dístrito da
capital o fundo escolar será constitui do :

~ 1.0 Dos teITenos devolutos concedidos pelo Govêr-
no federal.

~2: Das doações e legados feitos pelos particulares.
~ 3." Da qüota de 0,1 °1° do valôr das concessões de

estradas de ferro e de quaisquer explorações industriais.
~ 4: Da qüota de 50 °1° do imposto ,predial.
~ 5." Do produto das multas impostas por êsle regu-

lamento.
~ 6: Do imposto de 1$000 anuais por contribUInte

do dislrito sôbre lodos os indivíduos maiores de 21 anos
aí residentes, nacionais ou p.strangeiros que exerçam
profissão, emprêgo, ou vivam de suas rendas.

~7: De 1 °1° sôbre a herança dos colaterais, não sen-
do irmãos, e excedendo a 1 :000$000.

~8: De 2 °1° sôbre a herança dos eslranhos, exceden-
do a 2 :000$000.

~ 9: Do produto de loterias organizadas para ins~
lrução pública.

AI'L 38, As quantias anecadadas para o fundo esco-
lar ~erão convertidas em apólices da divida do Estado as
qUUI~, CO~Ilos terrenos, prédios e móveis constituirã~ o
palrIlllOlllO das escolas nos respectivos distritos.

Art. 3.9. Logo qu~ ~ importância do patrimonio pro-
duza rendImentos suflcIentes para a manutenção das es-
c.olas, o conselho de i,ntendência poderá requerer que,
f~quelIl ela~ sob o regInlCn das escolas municipais, con-
Sideradas hvres,

D, G, P,-32.



necessário para a sua viagem a esta 'capital e volta ti séde
de sua cadeira, a juizo da administração,

AI't. 49, Esta ajuda de custo não poderá ser reque-
rida sinão pelo 'profeSSor público que residir em distân.
cia maior de 200 quilômetros da Capital,

Al't, 50, Além dos professores expressamente convo-
cados para as conferências, poderão tambem assistil' a
elas, sem as vantagens do artigo antecedente, os demais
professores públicos que o requererem, os professores
particulares, os diplomados pelas escolas normais, os
inspetores lilerál'ios e pessôas convidades pela inspetorill
"eral
'" Ãrt, 51. PllI'a a polícia e regularidade dos trabalhos
tias con fCl'ências o inspetol' geral e o juri nomeado orga-
nizal"ão as necessádas instruções com aprovação do Go-
ve/'nador do Estado,

CAPITULO VIII

Nomeação dos professores

Art. 52,. Os professores do ensino primano, se-
cundár'io c sUj}edOl' SCI'ãonomeados mediante concurso.

Art. 53, O concurso das cadeiras vagas ou novll-
riJenle criadas lerú lugar nos meses de julho e dezembro
começando no mesmo dia em todas as circunscrições os
l))'azos dos cditais e os exames,

Art. 54, Os ins.petores distritais presidirão aos exa-
mes que constal'ão de provas orais, escritas e práticas,
nomeando examinadores os respectivos professores das
escolas nOl'lllais, e, na falta ou impedimenlo dos profes-
sores, pcssôas habilitadas por título científico ou lite-r'údo,

Art. 55, Terminados os exames e feita a classifica-
ção dos candidatos, o inspetor proporá ao superinten-
dente do ensino a nomeação do ,primeiro na lista,

Art. 50. A nomeação dos titulados em qualquer es-
cola nOI'mal, inscritos para o concurso de uma cadeira,
não depende de exames, salvo havendo outro concurren-
te de iguaJ graduação,

Art, 57. Os exames versarão sôbre as disciplinas do
curso elementar, médio e superior do 1.0 grau e das dis-
ciplinas do 2.° grau, quando forem fundadas cadeiras
desta categol'ia nas vilas e cidades,

Art. 58, Os mestres auxiliares para o ensino do de-
senho, trahaJhos manuais, exel'cÍcios militares e calís-
tenicos serão contratados nos termos do ar!. 18, exibindo
JlI'e\'iamen te provas de suas habilítações,

Art. 59. Nenhum candidalo será nomeado sem pro-
var:

CAPITULO VII
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Das cOllfe~êllcias pedagógicas

'\1'1 40 O inspetor geral, quando julgar con:eláli,~n~
. ., "o de professores prun IIOSIr convocará um cerlo numel . I

pI:ra conferêncil: p~dagóg\c'~~'I~~ (?~i~t:"~intes assunlos:
Nestas conferencias se I, , , :' d nsino
1.0 Do exnme e ap,Jicação dos melodos e e

primário. . I " mpre-. 2," Da apreciação dos livros e IIlstrumen os e

gados na escola, .' " " d' d'f 'renles ramos.3" Do ensino leonco e I))atlco os, I e . ' ,
llue r:lzem pa'rle da educação dos mcnlllos e da IIlsl1u-
ção primúria b"t dp
. l"u'á"rafo único, T.odo c qualqyer, outro o Je o

'" .' d . d t 'onferenclas"I'SCIISS1-10será bani o es as c '
u . . . _ dT " da esco-A 'I 41 As sessões se efeluamo no e I ICIO .' d

I, 'C 't 1 . b a presidência do secrelarlO e
I~lnormal ,di! a!J1~ ' s~ bl" .. e assistência de um jurl
Estado da llls,l1uçao ~H1 ~C:l 'scolhidos pelo dito secrc-
cOI~lposlo de clnc~ .'n,e:nbllos Ginásio e escola normal datáno dentre professol es (O
Capital. , f '-ncia redi.A 'I 4') O pro"rama da primeIra con ele 'f ,'d

I, - , .' "',. E I do de acôrdo com o re el I o"ido pelo secretano ue -s a " , ' . nvite de con,
juri, será enviado aos professol es com co
vocação. _, . d

A 't 43 A época da primeira conferencl~ sera e;
I" , d E t d e a das se"ulIltes seraSignada I)elo secretárIO o . s a ,o '"

. - t' ro"ramadeterminada no respec IVO'!J , '" 'ados são obri"ados aAl't 44 Os professores convoc " . ,' h bTtados nas matérias do programa, a J~IZOmostrar-se a I I _, . ' contr/u'io ficam sujelto~
~o jul'i dia condfaerdeencclaad~~~ac~~°tl'ansf~rência para cadei-a pena (e I~er " ,
ra de ~r1ll4~nfOnpo::~fessorpúblico que sem motivo just?

AIt. , I r sido convocado, fI-faltar' ú confel'ência par~ que lOulvOeOSOOO
cará sujeito á multa de ;)O$.o~~n~odo .pr~fessor em uma

Art. 46, O compa.reclI, - m )areci-
conferência é motivo, Justo pai a o seu nao co I
mento nas duas se,g~lIlttesd multas será empregado na
com~~; 'd: 7úv~ot;ur~ ~rê~ios dos 9ue, por seus traba-
l!lus, n;ais se distingfuir.en,1n~i~lf~~f~~~~~~~~dopara fazer

Art, 48, O pro essOl -pu . ' , ncimentos
parte da conferência, ,percehera _ todos ~s ve

ue
lhe fôr

pelo tempo que durarem as sessoes, e p o q
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1. Idade maior de 18 anos para as senhoras e de 20
para os homens.

2. Isenção de crimes, mediante folha corrida.
3. 'Moralidade, mediante atestaüos das autoridades

do seu domicUio.
4. Sanidade, mediante atestados de profissionais.
Art, 60. As senhoras são dispensáveis da exibição

da folha corrida, e provarão, sendo casadas,! ma,:; separa;
das judicialmente, que o motivo da separaçao nao lhes e
deshonroso, mediante certidão verbo ad verbum das res-
pectivas sentenças.

Art. 61. Não poderá exercer o magistério público
primário o individuo que houver cumprido penas consi-
deradas infamantes.

AI'1. 62. O professor nomeado entrará em exerCICIO
dentro de 90 dias, sob p~na de ser declarado sem efeito
o decreto de Sua nomeaçao.

CAPí;rULO IX

\'ilaliciedade, remoção e substituições

Art. 63. Serão considerados vitaIí<:i~s os pI~ofess~-
I'es norlllalistas com cinco anos de exercIcll~; os nao !lC!I-
llIalistas somente após oito anos de e,f<:hvoexerc~cIO,
que constatc as suas habilitaçõe~ e pratIca. do enslI1o.
Uns e outros poderão ser removIdos a pedIdos ou por
con venienciade serviço público. .Nesse caso sempre a
audiência e votação do conselho dIretor,

Arl. 64. Os professores removidos por cOll\:eniên-
cia do serviço público teI'ão direitoá. perce?çao d~s
vencimentos durante o prazo que lhe for marcado pai a
tomaI'cm posse das novas cadeir.as, que será de 15 a 90
dias conforme as distâncias.

'Art. 65. Se o ensino da ~adeira. fÔI: sus~enso p.or
falta de freqüência devida ás cIrcunstancIa loca!s, o PIO-
fessor ficará avulso percebendo o orden~do at~ que lhe
seja designada outra cadeira. A suspensao deVIda a ne.
rrli<1ênciado ,professor, julgada nos termos do art. 77,
~ã~ lhe dá direito a vencimento algum. .

Art. 66. Os professoI'es substitytos, na fa~ta. ~u Ir.?-
pedimento dos efetivos, P?rc.eberao uma gIahfIcaçao
igual ao ordenado dos subshtUId~s. . . .

AI'1. 67, A permuta de cade~ras far-se;a a requ.erI-
menta dos professoI'es, quando nao houver lll~OnVelllen-
tes a juizo do Secretário de Estado ou supel'lntendente
do ensino.
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CAPíTULO X

Das licenças e vencimentos

Arl. 68. Não será concedida licença ao pl'oiessor
que não houver entmdo em exercício da cadeira para
que fôr nomeado ou removido

Ar!. 69. As licenças serão reguladas do seguinte modo:
~ 1.0 Por moléstia provada com atestado de faculta-

tivo, e na falta dêste por atestações das autoridades lo-
cais do ensino, até três meses com ordenado por inteiro.

~ 2." Até seis meses, e !logo que exceda de três com
metade do ordenado, e daí POl' diante sem ordenado.

~ 3.• Estas disposições não se aplicam aos emprega-
dosd.o Ginásio e escolas normais, sujeitos ás disposiçõesanterIOres.

Art. 70. Só por autorização legislativa se concede-
rá ao professaI' público licenças com ordenados, fóra dos
casos do artigo antecedente.

Art. 71. O tempo das licenças reformadas ou de
novo concedidas dentro de um ano, será adicionado ao
das antecedentes, para o fim de sujeitar o professor á
disposição' do art. 69 ~ 2.°

Art. 72. Obtida a portaria de licença, deverá o pro-
fessor apresentá-Ia ao secretário do Estado para t~r lu.
gar o - cumpra-se - e comunicará ao inspetor munici-
pala dia em que entrar no gozo da mesma.

Parágrafo único, A portaria de licença ficará sem
efeito, se o ,professor não entrar no gozo dentro do prazo
de sessenta dias, a contar da data de sua concessão.

Art. 73. Além dos casos cio art. 69 só p0derão ser
concedidas aos profcssores Jicenças por oito dias com
ordenado, dentro de um ano, pelo sccretário de Estado
da instrução pública e por trinta dias, sem vencimento
algum, por êste e pelo inspetor municipal.

Art. 74. Os vencimentos dos professores, divididos
em quatl'o partes, sendo 3 de ordenado e 1 de gratifica-
ção, não serão descontados quando faltarem a aula em
serviço público, e os perderão integralmente quando fal-
tarem sem causa justificada, e sómente a gratificação,
quando nã/) comparecerem por moléstia, ga1a de casa-
mento ou nojo,

CAPíTULO XI

Das obrigações e penas

Art. 75. Os professores, adestritos aos devêres do
magistério, .promoverão a difusão do ensino coadju-
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vando os delegados 'no desempenho de desenvolver a fre-
qüência, ensinarão 'Pelos mesmo método intuitivo, cul-
tivando as 'faculdades 'Perspectivas, a atenção e a me-
mória dos alunos; observa,rão as leis -de ?l1giêne em re-
lação á escola e aos alunos, e os preceitos da educação
fisica. Farão a escrituração dos liv,ros, as comunica-
ções de todas as ocurrência notáveis da escola aos ins-
petores, e remeterão trimestralmente aos delegados o
mapa da freqüência.

Ar!. 76" As infrações dêste decreto referentes ao
ensino primário serão punidos com:

1.0 Admoestação;
2.0 Censura escrita no livro de matricula e publica-

da no jornal oficial, e multas;
3.0 Perda de cadeira.
A L" das penas os delegados ou inspetores pódem

impôr nos casos irregularidades de conduta, e da ne-
gligencia no cumprimen to dos dev~res. . .

A 2." pÓ'de ser imposta pelos lllspeores na remcI-
dência dessas faltas, e quando não forem observados os
;Jrogrfimas do ensino, tendo os professores recurso com
efeito suspensivo para o conselho 'diretor.

A :"1." terá aplicação nos seguintes casos:
1.0 Condênação por crimes ofensivos da honra e da

propriedade; .
2." PI'ática de átos imorais com escandalo da OpI-

nião pública; . _' " . . .3.0 O exerciclo 'de ,proflssoes ,1ndustnals, comerma'ls
ou administrativas no tempo determina'do ás lições;

4.° O abandono de cadeira por mais de 30 dias;
5.° Fraude nos exames.
Art. 77. Verificado algum dêstes casos, o inspetor

suspen derá o exerci cio do professor e intruirá uma acu-
sação contra êle ao conselho dir!ltor. " .

Art. 78. Examinada a ecusaçao, o conselho, SI Julgar
procedente, mandará que o professor venha defender-.se
por si ou procurador em prazo razoavel, tendo-se em VIS-
ta as distancias.

Art. 79. Findo o prazo, será designado, o dia do jul-
gamento no qual o conselho dará a sentença de absol":,i-
ção ou condenação; havendo ~ecu~so da condenaçao
para o conselho superior' do ensmo, lllterposto pelo pro-
fessor acusado no prazo de 10 dias.

Art. 80. Os inspetores distritais ficam sujeitos ás
p~nas de admoestação pel? superintendente qu~ndo f.o-
I'cm negligentes no cumprllnento de deveres _e ~ demIS-
são' nos casos dos ns. 1, 2, e 5 do al'I. 76; serao Julgados
pelo conselho superior do cnsino pela fórma exposta nos
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arts. 78 e 19, sendo a acusação instruida pelo membro 'do
conselho préviamente d signida.

IHSPOSIÇÕES GERAIS

. Ar!. ~1. A (~ireção do ensino e a inspecção dos respe-
C~l\'os estabelecllnetos serão exercidas sob a administra-
çao do sl.1lPerÍntendente geral ou secretario de Estado e
con:~elho diretor, de que fará parte o reitor geral 'do Gi-
naslO. ,

Ar!. 82. Serão crcados inspetOI'es distritai. como
agentes da in!Wecção, auxiliados pelos presidentes das in-
tendências municipais, que scrão considerados inspeto-
:'.(";ml!nicipais. Estes terão por auxilaI'es os delegados
Itteral'los.

Arl. 83. O Estado serão dividido em oito circunscrÍ-
ç.ôes ou. distritos, em. quc se crearão outros tan los luga-
res de IIlSp_ctol'es, cups nomeações, atribuições e venvÍ-
rnentos senlO detenllIllados em regulamento.

. AI'I. 84. Constitúa em vigor e legislação relativa ao
el~sli1o no que não estiver em desacôrdo com a presente
leI.

.-\I't. 85. Os pl"ofessores do liceu e externatos
que, por. efeito desta reforma, ficarem em disponibilida:
de, contInuam a receber seus ordenados simplel). Esta
dispo.sição é apic3vel aos demais CllIltpl'egados dos esta-
belcclluentos suprimidos, até que o govêrno lhes dê des-
fino.

Palitcio do Govêrno do Estado de Mina-Gerais Ou-
ro-J'reto, 1.0 de dezembro de 1890. '

CIIRISPIM .JACQUES BIAS FORTES.

Na secrclaria do Govêrno foi públicado o presente
riecrelo aos li de dezembro de 1890.

Francisco de tlss"is Barcellos Corrêa.
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TABELA DE VENCIMENTOS
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GINAIO

U1
O

*'"

3:600$000
1:200$ '00
3:000$000
3:(;00$000
3:600$000
3:600$000
3:600$000
3:600$000
3:000$000
3:000$000
3:000$000
3:0~000
1:800$000
1:800$000
1:200$000
2:40ü*oOO
720~000
,{'O$OOO

1:800$000
1:4.10$000
3:600$000
800*000

1:200$000

Total

900$000
1:200$000
750$000
900$000
900$000
900$000
900$000
900$000
750$000
75()$OOO
750$000
750$000
.15().$ooO
.150$000
300$000
600$00f
180$000
120$000
4[,0$000

1:440$0011
3:6110$000
800$000

1:200$000

Gratlfll'açllo

2:250$000
2:700$000
2:700$000
2:700$000
2:700$000
2:700$000
2 :250$000
2:250$000
2:250.$000
2:250$000
1:350$000
1:350$000
900$000

1:800$000
51C$000
360$000

1:350$000

2:70~-OOO

'rABELA DE VEXCI~IENTOS

OrdenadoI' Pessoal

Reitor geral. ...•••..•....•••••••.••••••••••.••..••......•.•••.•.•....
Vlce-reitor ......•••..• ' .....•.............•..•...•.......•....•.....
Lente de português e literatura nacional. ....•.....•.•....•....••.
•• matemática elementar •••..••.........••••.••.....•.•...
• • mecánlca. astronomia e meteorologia ......•.•.....•....•
• • flslca, qulmlca e hlologla .•.........•....•.......•••.....
» • sociologia. moral e direito pátrio............... •• •....
• • história universal e do Brasil .••.•.••..•..••.....•.......
• > gcografla ...••..•...•....•.•.......•.........•......••.•...
> • latim e ~rego ...•..•.•.••....•..•...................•..•.
lo • francês ....•............••..........................•.....
> • luglês ...••..•.........•...•......••••.•.....•..••.•.••...
» > dêseuho .......•••••....•..•.....•.•.•.••.....••...•......
» a música 0 •• ";-- "0 •••••••••••••••••• o ••••••••••• o.

> > ginástica .......•.....•...•.....•....•.•..•..••••• , ••.....•
.Amanuense, guar(la-llvros 0 ••••••••• ,.

Porteiro ....•...••••..•......•.............•.......•...•.•.. " .....
Coutínuo ....•...... , •...••.....•...............••.•..•........
Regente ....•.••. '" ........••.. '" .: .. " " •......••.... " " .. " .•.•.•
2 auxiliares a 720$000 ....•..•....•.•.•.............•................
6 sen'cntes e crlarlo~ a 600$000 ........•....••••••.......•......
1 jardineiro-hortelão •......•••.•..•....•............•...•...•....•.
1 ecOnomo...... . .•...••••.........•.•.....••......••...•.....•.....

EXTERNATO

Pessoal Ordenado Gratiflcacào Total
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Leute de português.. literatura naelonal........... . ..•...•....•.
:t • matelnatica _ , 0'0 •••••••••

.• • mecllllica. Rl"tronornia e meteorologia .

.• »fisica, qui mica c biologia .
> > "ociologla. moral c dirdto pátrto .•........•.•.....•........
• • história unlver.al e do Bra.:;l1 ..•.....•...•..•...........•.
•• •• geografiu .
., .• Intiln b'l"cgo '" .•..................................
•• .• francês.... . _ .
•• • inglês .
• .• uc:!enho.......... . .
.• .• música.................. . : ..

P~rtej;o.~~~~.S.t.I~~::::::. ::::::::.::: ::::::: .• : :::::::::::: .. :::::.
Continuo •..•.•...•....•.••••...•..••.••.•..•••.....•...•.•...•.•. "

2:2.'j0$ool 75MOOO 3:00(~OOO U1
2: 700$()Q( 900$000 3:riUO$000 O
2 :700$00( 900$00< 3:6<10$000 U1
2: 700~1iQ( 900$00(i 3:6[)Otooo
2:700$00\ 900$00(; 3:600.000
2:700$0()( 900$00(1 3:000$000
2 :250$1iQ( 7~Oioo(; x:O\IO$OOO
2:250$00\ 750 (K)O 3:000$000
~:250$00< 750$1iQ( 3:000$000
2:250$0()( 750$01)(' 3:()(l()$OOO
I: 3.10$0()( 4~0$001l 1:&![)$000
1:350$0(K 450$000 1:800$000
900$00' 300$00' 1:200$000
900$0(. 300$000 1 :200$000
600$QOQ 200$000 800$000
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DECRETO j T. 2U2 - DE 2 DE DEZEMIIHO DE 1890

Autoriza a Intendência municipal de Juiz de Fóra a desaprôprla.r
os tenrenos alagadlÇ{ls exl.stentes dentro do perlmetro daquela
cidrud'e, peJ1encentes " Antonio rnng e outros

O dI'. Governndol' do Estndo dc 11 inas-Gerais, lendo
cm vista a propost::. do conselho da intendência municio
paI da cidndp da Formiga, e usando da atribuição qu~
Ihc confere o dccrcto 11. 218, dc 25 dc fevcreiro do cor-
rcn tc ano, I'csolve;

Ar!. 1.. São proíbidos, no lIlunicipio da Formiga, os
jogos de azar c de parada, elll (junlqucr casa, praça ou
rua, taverna ou botequim, ainda mesmo sem tavolagem,

Pnrágrnfo único. Os contravcntol'cs pagarão a multa
de 5$000 a 10$000 e '0 dono da casa, tavcrna ou boteqim
a de 10$000 11 20$000 c o dohl'o na rcincidência,

Ar!. 2 .• Revogam-se as disposições em contrário,
Palácio do Govêrno do Estado de Minas-Gcrais, cm

Ouro-Prelo, 2 de dezcmbro de 1890.
CllRISl'lM .JACQUES BIAS FORTES,

DECRETO N, 2U1 - OI' 2 DE I)EZEMIIIIO DE 1890
Aprov,•• s posturas prolblnào jógos de azar e de parade no munI-

cípio da Fonnlgru

Autoriza a ,Intendência munlcípal de Itajubn a alienar em ihasta
pública um terreno alagadiço que ,possue naquela cidade

O dI'. Governadol' do Estado de Minas..{Jerais usando
das atribuições que Ihc são conferidas pelos decretos ns.
7, dc 20 de novcmbi'o de 18S!! c 218, de 25 de feveriero
do corrente nl1O, e lendo em vistn n Pl'oposta do conSQ-
lho de intendência do município de I!ajuhá, resolve:

Ar!. único. A intendência municipnl de Ilajubá é
autorizadn a alincnr em hnsta pública em terreno alaga-
diço que posue ,naquela cidade, cujo prodúto será apli,
cado á abertura da uma I'un em direção á estação da
estrada de ferro nn mesma cidade; rcvogadas as disposi-
ções Clm contrário.

Palácio do Govêrno do Estado de iVIinas-Gerais, em
Ouro-P,'eto, 2 de dezembro dc 18!!0.

ClIRISPIM .JACQUES BrAS FORTES.

DECRETO. N, 263 - DE 3 DE DEZEMIIUO DE 1890

o dI'. Governador do Estado de Minas-Gerais, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas pelos decretos
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ns. 7, de 20 de novembro de 1889 e 218, de 25 de feve-
reiro do corrente ano, e tendo em vista a proposta do
conselho de intendência do municipio de Juiz de Fóra,
resolve: ,

Artigo único. E' a intendência municipal de Juiz
de Fóra autorizada a desapropriar, por utilidade públi-
ca, nos termos da lei n. 487, de 1850, os terrenos alaga-
diços existentes dentro do perimetl'O daquela cidade, e
pertencentes a Antonio lunS e outros, para o fim de se-
rem os mesmos terrenos saneados e adaptados a constru-
ções ou a outros fins convenientes; revogadas as dispo-
sições em contrario.

Palacio do Govêrno do Estado de l\1inas-Gemis, em
Ouro-Preto, 3 de dezembro de 1890.

CIInISPIM JACQUES BIAS FORTES.

DECRETO N. 264 - DE 3 DE DEZEMDRO DE 1890

Apr()V,a o ",ditamento ás po.<tul"as municipais de ManhuassÍl

O doutor Governador do Eslado de Minas-Gerais,
tendo em vista a propo~la do conselho de intendência
municipal de Manhuassú, e usando das alribuições que
lhe confere o decreto n. 218, de 25 de fevereiro do cor-
renle ano, resolve aprovar o seguinte aditamento ás res-
pectivas posturas:

Ar!. 1.. A intendência mlll1icipal da cidade de Ma-
nhuassú arrecadará anualmente em seu rnunicipio os se-
guintes impostos:

~1.. De licença para abrir casa de negocio de ge.
neros da terra, 12$0011

~ 2.. De licença para abrir casa de l1egocio de ge-
neros da lerra e molhados, 20$000.

~ 3.. De licença para abrir na cidade e povoaçõt>'l,
casas de negocio de fazendas sêcas, ferragens, molhados,
etc., 40$000.

Si venderem drogas medicinais, mais 10$000.
~ 4.. De licença para abrir-se casa de negocio em

que se vendam, á beira das eslradas, os generos mencio-
nados no parágra:fo antecedente, 500$000.

~ 5.. De licença para abrir-se farmácia, 20$000.
~ 6.. De licença para abrir hotel ou casa de pasto

30$000. '
~ 7 .• De licença para abrir casa de pensão, 20$000.
~8.. De lic~nça pam abrir-se casa de jogos permi-

tidos e botequins, 60$000.

~ 9.. De cada casa ou loja de barbeiro ou cabe.1eÍ-
reiro, 5$000.

~ 10. De cada oficina de sapateiro, ferreiro ali qual-
quer outra, 5$000.

~ 11. De cada casa ou fábrica de fogos artificiais,
em lugar designado, 15$000.

~ 12. De cada casa ou cambista de bilheles de 10-
lerias, 50$000.

~ 13. De cada paslo de aluguel, excéto us dos ran-
cheiros, 10$000.

~ 14. De cada rancho de tropa, 12$000.
~ 15. De cada bolequim permanente, 10$000.
~ 16. De cada mascate de fazendas e armarinho:
Sendo domiciliado no municipio, 30$000.
Não sendo domiciliado, 50$000.
Tendo pago os impostos dos parúgrafos 3 .• e 4 .• ,

10$000.
~ 17. De cada mascate de objélos conduzidos em la-

Ias, caixas ou pequenos volumes ás costas, 20$000.
~ 18. De cada mascate de joias nacionais, 30$000.
~ 19. De cada dentista ou retratista, 30$000.
~ 20. De cada mascate de arreios, ferragens, cha-

péus, calçados e quinquilharias, 5$000.
~ 21. De cada negociante de animais:
Sendo domiciliado na município, 10$000.
Não sendo domiciliado, 20$000.
~ 22. De cada consultório médico, 10$000.
~ 23. De cada escritório de advocacia ou de cada

cidadão que advogar perante o juri, excctuados os no-
meados "ex-officio", 12$000.

~ 24. De cada moinho:
Nos povoados, 6$000.
Fóra dêles, 2$000.
~ 25. De cada engenho de serrar, situado a 6 qui-

lometros das povoações, 10$000.
~ 26. De cada bilhar, além do imposto do parágrafo

8 .• , 12$000.
~ 27. De cada empreiteÍiro de qualqueJl' obra, 10$000.
~ 28. De cada mascale de imagens, 25$000.
~ 29. De cada eugcnho OU maquinismo de beneficiar

café, 30$000.
~ 30. De cada par de monjolo que se empregar em

socar café, 30$000.
~ 31. De cada escritório de engenharia, desenho,

etc .• 15$000.
~ 32. De cada comprador de café, fllmo ali capados,

sendo importados, 8$000 j e sendo para exporlar, .
50$000.



DECHETO N" 266 - DE 3 DE DEZEMBRODE 18\10

dadão Lauriano José de Gouvêa; revogadas as disposi-
ções em contrario.

Pala cio do Govêrno do Estado de lIlinas-Gerais, em
Ouro-h'eto, 3 de dezembro de 1890"

CHlUSl'IM JACQUESUIAS FOHTES"

Aprova o orçamento da receita e despesa do município de Bar-
bacena Jlura o exercíCIO de 1891

o dI'. Govclrnador do Estado de lIlinas-Gerais, tendo
em vista a proposta do conselho de intendência ltlunici-
'paI de Barbacena, e usando das atribuições que lhe con-
fere o decreto n. :!18, de 25 de fevereiro do corrcntc
ano resolve aprovar o seguinle orçamenlo da rccclta c
fix;ção da despesa municipal daquela intendência, para
o exerci cio de 1891;

A'rt. 1. o A ,receita da intendência municipal da ci-
dade de Barbacena para o exerci cio de 1891 é orçada
em 18 ::!60$000, proveniente !la arrecadação dos seguin_
tes impostos:

~ 1. o Imposto sôbre penas dagua, 3 :040$000.
~ 2. o Idem sôbre aguardente, 1 :500$000.
~ 3. o Idem sôbre aferições, 600$000.
~ 4. o Idem sôbre licenças, 3: 550$000.
~ 5" o Idem sôbre industrias e pl'Ofissâes, 500.$000.
~ 6. o Idem sô.bre carros e carroças, 300$000.
~ 7. o Idcm sôbre aforamentos, 500$000.
~ 8. o Idem sôbre matadouro, 3 :840$000.
~ 9" o 1I1ullas, 200$000.
~ 10. Rendas das diversas freguesias do municipio,

4:000$000.
~ 11" Eventuais, 230$000.
,AI"t. 2. o Durante o mesmo exercicio é a referida in-

tendência autorizada a despender a quantia de "
18 :200$000, a saber:

~ 1. o Com médico do matadouro, 1 :800$000.
~ 2. o Porcentagem ao 'procurador, 1 :300$000.
~ 3. o Com o secretario e biblioteca rio, 1 :000$000.
~ 4. o Com o fiscal geral, 860$000.
~ 5. o Com o porteil'O ajudante do bibliotecário,

420$000.
~ G.o Com o zelador dagua potavcl, 500$000.
~ 7. o Com o guarda do cemitério, 150$000.
~ 8. o Com o gual'da do jardim público, 360$000.
~ 9. o Com o expediente da secretaria, :!OO$OOO.

~ 33. De cada relojoeiro ou casa em que se vende-
rem I"elogios, 10$000.

~ 34. De cada casa de aluguel, até 10$000 mensais,
1$000 j de 10$000 para cima, :!$OOO.

~ 35. De licenças não especificadas, 8$000.
;\I"t. 2. o A mesma intendência am"ecadará mais os

segumtes impostos eventuais:
~ 1. o De licença para lirar rêis ou esmolas sob qual-

quer in vocação, 5$000.
30$0~0;' o De cada licença para uso de armas defesas,

_ ~ 3. o De licença para edificar na ci da de e povoa-
çoes, de cada uma casa, 5$000.

~ 4" o De cada eS1Jetáculo ~c que aufiram lucros nilo
sendo em beneficio público ou dr obras pias, 10$000"

~ 5" o De cada titulo que se reo"istrar na intendênch
1$000. . "
" Art. 3" o Os negocios que se abrirem nos mêses de
Julho a. dezembro, pagarão metade do imposto anual a
que estIverem sujeitos.

Art. 4. o Todo o individuo que, sem licença vender
aguardent~ ou qu~19uer bebida alcoolica, além do 'imposto
a. que ~slIver SUJeito,. pagará mais a muIta de 30$000.
Ficam Isentos deste lllllJostO os fabricantes.

Arl. 5. o Revogam-se as d isposiç(ies em conlmrio.
Palacio do Govêrno do Estado de ~[jnas-Gerais. em

Ouro-Preto, 3 de dezembro de 1890.

CHRlSI'IM .JACQUESBIAs FOHTES.

1

Autoriza ';I intendência munl~ipal de Víçosa de Santa-Rita a desa-
'prOJlrlar a agua ,neressarlO ao ,abastecimento dos habitantes da
rua do Cruzei,ro, lIaquela cJdade

DECRETO N" 265 - DE 3 DE IlEZEMBHODE 1890

o dI'" Governador do Estado de Minas-Gerais, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas 'pelos decretos
ns. 7, de 20 de novembro de 1889, e 218, de 25 de feve-
reiro do COITente ano, e tendo em vista a proposta do
conselho de intendência do municipio da cidadc de Vi-
çosa de Santa-Rita, resolve:

Artigo único. E' autorizada a intendência munici-
pal da cidade d~ Viçosa de Santa-Rita a desapropriar,
nos tel'l1lOs da leI n. 480, de 1850, a agua necessaria ao
abastecimento dos habitantes da rua do Cruzeiro, na-
quela cidade, e de cuja servidão se acha de posse o ci-
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,DECHETO N. :Hi!l - OI' ,I !)E IIEZEMIII\OIm 18!lO
.\ Ile,ra 11 resolução n, :1.2!I2, <1., 311de ouluhro de 188.1

O dout~r GO\'e.1'I1a<lor(lO Estado de l\linas-Gel'ais,
íCnd? ,em \'Ista ,a p.roposla <ia conselho <le intendência
mUIllclpal de llaJuba, e usando da atl"ibuição que lhe con-
fere o decreto n. 218, de 25 de fe\'ereiro do concnte
ano, resolve:
_ Art: ,1.:' São, fcitas as seguintes alterações ú resolu.

çao n. 3. 2!J2, de .iO de outubro de 1884'
.~ 1. o .o imposto de 2~0$000, de qUI; tl'ata o n. a, do

p~ragl'[\fo 25, do art. 323, sel'á de :\0$000 sôhre os ne"o
clantes de genero~ e molha,dos nacionais, e de ,tO$OOO~si
~~,,1~lesn~o~nego~llIntes e.stn'erem compreendidos no pa.
I a,,! afo 36, do CItado artigo, que fica modificado sómen.
te nesta parte.

~ ')u r' " i~ :-u' ;- SUPl"lll11<o o ~ ;)!í, (lo referido artigo.
. S .i . Subslttlla-se o ~ 12;), do citado arti"o pelo se-

glllnte: "
:rodo aquele que, não sendo IroJ)eiro nC"ochr a

\'areJo, no ll1erc:H~o, em café, rapa'dul'lls e açúcHl~ pagará
o impôsto de 80$000 anualmente de cada genero.

. ~ 4
r
o• Ao mesmo art, :i2:l, acrescente-se o seguinte

paragra o:
. Pa~'a \'e~Hler no mercado, durante os llias de feira,

cafe. feIto, 1::;000.por dia ~ para vender quitandas em ta-
bol~lros, b~l11deJas ou cestos, não excedendo êstes de
?,IlWO..de dlllmetro, e aqueles de 1Jtl1I50de cumprimento
200 reis de cada um. '

Art ')0 p 'i' I. ,_, ~ prOl III o vender a varejo 11(\mercado
qua lsquer hebidas alcoolicas.

Art. :io., E' igualmente proibido ter, vacas de leite
dentr? (~a ~Idade,. soh pena de multa de 5$000, obrj~a-
do o ltlfl ator a retlr:l1' as !IUl' lhe pertencerem.

D. G. P.-33

: Ar~igo único;. Á intendência munidpal de Paracatíl
? ~u,t01"lzada a ab~l~ em seu orçamento uma verba (le . ,
20i.l$000 para gratIficação ao escrivão do juri dnquêle ler-
mo, ,paga am~almen te em quatro 'prestações trimestrais, a
c,ontar do mes !le setembro do corrente ano, até que o
C~n¥resso ?o .bstad.o prov(lja sôbre a organização dos
O~IClOSde Justiça, frcando entretanto isenta a intendên-
cia .de pagar as custas que couberem ao l'eferillo funcio-
na1"l0; revogadas as disposições em contrario,

Palacio do Govêrno do Estado de ;\linas-Gerais, em
aUTO-Preto, 4 de dezembro de 18\10.

CllHlSl'lM JACQUESBIAS FOI\TES.

O doutor Governador do Estado de l\linas-Gerais,
usando das atribuições que lhe conferem os decretos ns,
7, de 20 de novembro de 1889 e 218, de 25 de fevereiro
do cor,rente ano, e tendo em vista a proposta do conselho
de intendência do municipio de Paracatú, resolve:

Autoriza a Intendêncln municipal de Paracatú a abrir em seu 01'-
çamcntu nma verba de 200$000 para gratificação do escrivão
do jnri daquêle termo
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O dr. Governador do Estado de Minas-Gerais, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas pelos decre-
tos ns. 7, de 20 de novembro de 1889, e 218, de 25 de
fevel"eiro do conente ano, e tendo em vista a proposta
do conselho de intendência do municipio do Turvo, re-
solve: .

Artigo único. E' autorizada a intendência munici-
pal ,do Turvo a elevar a verba orçamentaria dos vençi.
mentos do seu secretario com mais 200$000 a titulo de
gratificação pelos trabalhos extraordinarios que é o mes-
mo obrigado a executar anualmente; revogadas as dis-
posições em contrario.

iPalacio do Govêl'no do Estado de Minas-Gerais, em
Ouro-Preto, 4 de dezembro de 1890.

CI-lRlSPIM JACQUESBrAS FORTES.

DECRETO N, 268 ..-: DE 4 DE DEZEMBRODE 1890

li 10. Com a imprensa, 350$000,li 11. Com os juros e amortização 1.10empl'éstimo,
2:847$434.li 12. Com estafetas, 100$000.

li 13, Com a iluminação pública, 3 :200$000.
li 14. Com custas judiciárias, 500$000.
li 15. Com custas atrazadas, 500$000.
li lO, Com eventuais, 400$000.
li 17. Com obras ,públicas, 3: 772$506,
Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario,
iPalacio do GovL",rno do Estado de Minas"Gerais, em

Ouro-Preto, 3 de dezembro de 18\10.
CnRISI>rMJACQUESBrAS FORTES

DECRETO iN. 267 - DE 4 DE DEZEMBROnE 1890

Autoriza a intendência do Turyo a elevar a verba orçamentaria
dos vencimentos do scu secretario com mais 200$000, a titulo
de ~ratiJicação pelos traoolhos to.dr.aordlnarios, que é o mesmo
obrigado a executar
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Ar\. .t". Hevogam-se as disposições em contrúl'io,
Palúcio do (,ovêrno do Estado de ~linas-Gerais, em

Uuro-Prelo, 4 de dczel\llJro de 18\/U,
C! lI\ISI'E,1 .JACQUI'S BIAS FOI\TES,

DECRETO", ~iO - UE 4 llI' IlI'ZE~IIIHO DE 1890

Aprova o orçamento da receita e fixa a despêsa municipal da Ca-
pital par'a vlgor'a" no exbl'clclO de 1891

O dou'lor Governador do Estauo de :llinas-Gerais,
lenuo em vista a proposla uo Consêlho de Inlendência
~lunicipal da Capital, e usanuo das alribuições que lhe
conferelll os uecrelos ns, i, .~Ic 2U dc novcmbro do ano
lJassado, c 2111, ue 25 ue fevercÍro do corrente ano, re-
:,olvc aprovar o seguinte orçamento da receita e .fixação
da despêsa para vigorar no cxereício de 1891

TITULO I

llA RECEITA

\('t, 1", A r,'ceita municipal da Capital, proveniente
da :lITccallação 'tios imposlos conslantes do decreto de
22 do mês fiudo, respectivo cOlligo de posluras, í~o,çada
pal'a o exercicio de 1891 em. MU:OOO$OUO, a saber:

~ I". Licenças em geral, 2ü :OOU$OOU,
I 2', ~óros, 4:000$000,
S :~". Bal'l'eira de Santa Rita, .1:40U$OUO,
ê 4", Barreira do Taquar~I1, 3 :40U$000,
~ ;)", Hêzes, 4 :000$000,
~ O", ~Iadeira, 3110SUnO.
~ 7". ~Iultas, lWO$OOO,
, 8", Pedrei ras, ;)UU$UOO,
~ 9", Bens do e\'enlo, :~OU$OOO,
~ 1U. Fianças, 20U$UUO,
~ 11, Henda do próprio llIunicipal, 240$OUU,
~ 12, Dita exlraOI'dinÍlria, 200$000.
~ 1:1. dercados, 14:250$000,
~ 14, Licença espccial para agu:ll'(lente, 3:000$000,
~ I;). Dita para \'cntla d(~ hilhelcs ele lolerias,

1 : :~OO,'OUO,9 lO. Impôslo sôhre leitc, carvão, lenha. laboleiros,
,api:ll, 8 :UO$OOO,

~ 1i, Espelaculos púhlicos, 1 :;)OO$OOU.
~ 18. EllIolUlllenlo,s, I :-IOU$OOO,
~ 19. A!'eric;õcs, 2: :lOO$OOO,
~ 20, Divida ativa, :l :8:)0$000.
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Tl'l~ULO II

DA llESl'êSA

.. , Ar~, ~", ?lIl:anle o mcsmo cxercicio de 1891, é are"
',cl:ICla ~ntcnd<:ncl.a autorizadu li despender a quantia de
xu .OOO:;;UOU, dlslnbulda pcla forma se"uinle'

~ ~o, Com o secretário, 2:400$000, '
~ 2", Com o o fidal, I: 700$000,
~ :l", Com o amanuense üOO$OOO,
~ 4", Com o '1lI.~dico, 8ÔO$000.
~ 5", Çom o procurador, porcentagem até 4 :000$.
~ O". Com o ajudanle do mcsmo, 1 :200$000,
~ iO, Com os fiscais, :~:000$000.
~ 8". Com o porteiro, 800$000,
~ \l". COIII o ajudanle do mesmo, 480$000,
~ 10, Com o admin istrador do Taquaral, OOO$OOll,
~ 11, Cnrn o adminislrador do ~Iercado de Oum-

Preto, 300$000, .
S 12, Adminislrador do mercado de Antonio Dias,

réis, 600$000,
S 13, Adlllinistl'ador do matadouro 000$000
~ 14, Porleiro licenciado 440$000,' ,
~ 15, Expediente, 800$000,
~ 10, Expostos, 500$000,
S 1i. Eventuais, 500$000.
~ lIL Custas judiciarias, 1: 100$000.
~ Hl. Eleiçõcs e jUl'i, 1 :500$000,
~ 2U. Auxilio á Santa Casa 1 :400$000,
S ~I, Hestiluições, IUO$OOO:
~ 22, Seis vigias a :~OO$OOO 2: 100$000
N ~u I) ".' :l ~.J, orcentagelll aos ,J1j'esmos não excedendo de

reIS, 360$000 anuais a cada um 2: 160$000
9 24, Limpêsa pública, 0:000$000, '
S 25. Obnts públicas Ii :~OO$OOO
S 26, Ui vida passi vJ, 2!J :OOO$UOÓ,

TI'nULO III

1l1SI'OSlÇÕES I'EHMANENTES

A.rt, :l".. Scrãy ~bservadas as seguintes disposições:
. 1, A lnlendencIa tcrá os seguinles livros: um (liá-

1'10•• UIII dc conlas-correnles e um cnixa, escriturados ode
acordo com os processos mercantis e de fazend'l

2', No di:írio serão lança(lns lodas as partidas de
reccita <: despesas, capiluladas segun'do a sua nalure-
ra, CUI' lltulos que COITcspondam ás verbas orçarnenta-
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.\prO\'H () OI"\'ullll"nto <lu receita e tlcspêsn do Ulllllidpio 11(' PHanglli
para o exerclcio de 18tl1'

• O doUl!?1' (jovcmadOI' do Estado de :\linas-Gel':1i~,
,cnd~ .em \'Ista .a proposta do .consêlho de intendênci:,
n:unlclpal da cllla-de de Pitanguí, e usando da atribui.
('ao que lhc confére o decreto n. 228, de 25 de fevereiro
do eo •.•:en!e ano, resolve aprovar o ~eguinte orçamcnto
de I'CcPlta e flxaçllO <la <lespê'\a para <) exercicio de 18!11 :

AI'1. 1.". A ,:eceila da intendência municipal {Ia cio
t1atle de Pllangul para o exereicio de 18!11 ó orçada em
,}'700 "000' ' '~. ::; , provl'nlenle da arrecadação dos seguintes im-
poslos:

.•~ 1°. Imposlos sôhl'e negócios e fa"'l1áeia, 1 :!IOO$.
~ :l". Idem, silbre açougues, 240$000.
~ ;~". Idem, sôbl'e paris, 20$000.
~ 4". l'dem, sôb"e industl'ia c profissões, 80$000.
~ 5°. I deu), 'sôhl~c fóros, :~O$OOO.
~ lj". J dem, sôhre hens do cvcnto, 30$000.
~ 7". Idelll, sôbre pedagios, 100$000.
~ !l". Idl.'lll, sôhre atestados, 1fl$000.
~ !J". l\lultas, 280$()OO.
Art. 2". DUl':1nte o mesmo exercício é a refel'Ída in.

tcndi'ncia autoriza<la a despender a quantia de :! :700$000
a saber: - '

~ 1". Com o secretário, 340$000.
~ 2°. CaIU o fisc[ll, 300$000.
S 3". Com o continuo, 60$000.
S .1". Com o encarregado do relógi(\ público, 40$.
~ 5". Com luz e limpêsa da cadêia, 200$000.
ú (i". Com custas jlld iciúrias, 200$000.
~ 7", Com juri, eleiçi"ies e alistamen to, 1OO$OO().
~ 8". Com extinção dc formigueiros, 50$000.
ú \)". Com o cx ped iente da secretária, 20$000.
~ 10. Com even tuais, 50$000.
~ 11. Com porcentagem ao procul'Udor (17 %) 45!1$.
S 12. Com obras públicas, 781 $000.
~ 13. Uespêsas com galés, 100$000.
Ar!. 3°. Hevogam-se as disposiçi"ies em contl'úl'Ío.
Palácio do GlJ";f'l'l1() do Estado de :\finas-Gerais, em

Ouro-Preto, 5 de dezembro de 1890.
CHRISPIM JACQUES BIAS FORTES,

CHRISPI:'>I JACQUES lhAS FORTES.

DECRETO N. 271 - DE 4 DE DEZEMBRODE 1890

O dr. Governador do Estado de Minas-Gerais, usan-
do da atribuição conferida no Idecreto n. 7, de 20 de
novembro do ano passado, decreta:

Art. 1". Ficam transferidas da freguesia e muni-
cípio da cidade da Campanha para a da cidade da Var-
ginha, as fazendas denominadas - Serra Ncgra e Ca-
l'!locim - de propriedade dos cida'dãos José Garcia da
Fonseca l' Gabriel Severo da Costa.

Art. 2". Revogam-se as disposiçõ'es C'm cont'rário.
Palácio do Govf~rno do Estado de ~linas-Gerais, em

Ouro-Preto, 4 dc dezembro de 18!10. .
CHIIISPIM .l.\CQUES BIAS FORTES,

Transfere do munic1pi,o da Campanha pa,ra o da Varginha as fa-
zendas - erru ':';'egra e 'Cachoeira
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rias, preferido, entretanto, o sistema de partidas dobra-
das. I

3". ~o livro de contas correntes serão abertos
tantos titulos quantas forem as verbas de receita e des-
pesas, credores e devedores da intendência, procurador,
agentes, administradores e vigias, assim como o de
rendas e despesas gerais, onde serão lançados os re-
sumos dos artigos do diário.

4". No livro caixa serão escrituradas todas as en-
tradas e sai das de dinheiros, com declaração de sua
pl'Ocedência ou destino, sen'do estas asinadas pelo se-
cretário e recebedores, e aquelas pelo mesmo secretário
c o procurador.

;j". São cl'iados os seguintes lugares: um oficial com
o vencimento anual de 1 :700$, um médico do partido
da intendência, com o de 800$000, um ajudante do por-
teiro acumulando as funções de continuo, com o 'de
,180$000; seis vigias correspondentes ás entradas da ci-
<Iade com o de 3üO$000 cada um, além da porcentagem
de 10 % sôbre a arrecadação com o limite do ~ 23, do
\lrt. 2°.

ü". O pl'Ocurador e os vigias, além da porccntagem
limitada no prescnte orçamcnto, terão mais dois por
cento sôbre a arrecadação quc efetuarem superior a êsse
limite.

7". Os ordenados do secretário, fiscais, porteiro e
amanucnse são os fixados no ar\. 2.° ~~ l.", 3.", 7.", e 8."
do prcsentc orçamcnto.

Ar\. 4°. Hevogam-se as -disposições em contrário.
Palácio do Govêrno, em Ouro-Prcto, 4 de dczembro

de l11!lO.



Pailicio do (;O\'l'ruo do Estado dc :\linas-GCI'ais, cm
Our!)-[ rcto, ;j de dl'zcmbro (Il' 1890.

CIIIIISI'IM .IACQUES BIAS FOIITES.

DECI ETO 1', :!7-1 - [)E :i 1IE 1IEZEMIIIIO111'18!10

O doutor (;overnador do Estado de ~linas-Gcl'ais,
len<lo CtU visla a proposta do consêlho de intendência
municípal da cidadl' de Sahar:í, e usando da atribuiç.ão
que lhe confôrc o dl'Cl'cto n. 218, dc 2:) de fevereiro rIo
concnte ano. resolve aprovar o seguintc orçamento da
receÍia c fixa~'ão (Ia despêsa para o excl'cicio de 1891:

Ar!. 1°. A inll'ndê.ncia municipal da cidade 'de Sa-
har:', aITe('ndutiará l'm seu lIluni('ípio, durante o cxerclcio
de lS!II, de todos os impostos constantes de suas postu-
ras. os quais são orçados em 23 :000$000, 'a saber:

. 1°. [nlpostos sôIJre licenças para negócios, etc.,
,1:000$000.

~ :2°. l'dem, sôbrc patentes de aguardente, a :200$.
~ 3°. [dem, sôIJrc aferições e revistas, 3 :500$000.
~ .j0. [delll, sôbre cabeças de rêzes, 2: 500$000.
~ ;)". Idem, sôbre carros e canetões, 300$000.
~ fiO. Idem, sôhre harris de aguardente, 4 :000$000.
~ iO. /r\Pm, sôhre engcnhos auriferos, 100$000.

8°. Idcm. sôbre hens do evento. 100$000.
~ 9". Idelll, sôhrc espetaculos públicos, 400$000,
~ 10. Idem, sôbre jógos licitos, 100$000.
~ 11. I'dem, siihrc ranchos de trópa, 100$000.
~ 12. )Iullas, 200$000.
~ 1::1, n"nr![1 c\'enlll:tl, 1:;)00$000.
~ H .. Iuros provúvcis cm ele com Eugenio de Aze-

vedo .'I: Rodolpho. 2 :000$000,
:\rt. 2°. Duranlc o mCSlno excrl'Ício é a referida in-

tcndi'nri:) autorizada a desllcnder a quantia de 2:-1:000,..
'Iaher: -

~ 1°. Cr);') amortização rle ;) % 110 empreslimo con-
lrai'rlo COIII fi banco rios E. U. do Bl'nsil, 2:500$000.

~ 2°'. COIll juros dc li 'Ir ao mesmo, 3: 000$000.
~ 3°. CO::I: o ~ecrct;írio e!ctivo. 1:500$000.
~ 4°. Com o SCl'l'ctário aposentado, 6{}(i$lili6.
~ !l". Com o fh'a! (Ia ci dad e, (jOO$OOO.
~ li", Com o continuo, -100$000.
S 7°. Com os fiseais dos distritos, 1: 000$000.
~ f,". Com a iluminaçflo púhlica, 2 :OUO"OOO.
~ 9" Com a i1uminaçiio e limpêsa da cadêía, 300$.
~ 10. Com a imprensa, !l00$000.
~ 11. Com a cxtinção (Ie formigueiros, :-100$000,
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Aprova o orçnnH'nto du n',ceifa c despesa do IHUl1idpio ele Saharú,
para o exercicio de 1891

518 ~

DE ;j DE DEZEMnno Im 1890DECRETO

AproV\a o orçamento <In rCl'eitn e dN,pêsa do munidpio da Campa-
nha 'Para o cxerclclo de 1891

o doulol' Govcl'llador do Estado 'de Minas-Gerais,
Il'nrJo c:m vista a proposta do consêlho de intendência
municipal da Campanha, e usando da atribuição que
lhe confére o rlecreto n. 218, dc 25 de fevereiro do cor-
l'cnte ano, resolve aprovar o seguinte orçamento da l'ecei-
ta e fixação da despêsa para o exereicio de 1891.

A t. 1°. A recciln ,da intendência municipal da
Campanha paI'a o exercipio de 1891, é orçada cm 8 :720~
proveniente da arrecadação dos seguintes impostos:

~ 1°. Imposto de aferição e revista, 2:000$.
~ 2°. [dem, sôbre cabeças de gado, porcos, etc.,

1 :200$000
~ 3°. [dem, sôbre patentes de negócios, farmá-

cias, el(:., I :000$000.
~ 4°. l\lullas, 400$000.
~ 5°. Imposto sôbre aguardente, 1 :000$000.
~ lio. Licenças diversas, 920$000.
~ 7°. Imposto SÔbl'C carros, 200$000.
~ 8°. Rendimento do mercado, 800$000.
~ '9°.' Aforamento e emolumentos de concessões,

200$000.
~ 10. Cobrança da divida ativa, 1 :000$000.
Art. 2°. Durante o mesmo exercicio é a referida in-

tendência autorizada a despender a quantia Ide 8 :720$,
a saber:

~ 10. COim, o sccretário, 600$000.
~ 2°. Com o expediente da secretaria, 100$000.
~ 3°. Com o porteiro ou continuo, 150$000.
~ .\0. C:om o fiscal da cidade, 500$000.
& 5°. Cnm o fiscal de Aguas Vil'tuosas, 150$000.
~ li". C:om o fisenl do Lambari, 100$000.
~ 7°. Com porcentagcm ao procurador, 1 :200$000.
~ So. c:o !li eleições, 20$000.
~ 9". Com iluminação pública, 1 :700$000.
~ 10. Com jurí e custas judiciál"ias, 200$000.
~ 11. Com publicações pela imprensa, 300$000.
~ 12. Com obras púhlicas. 1 :500$000.
~ 13. Com o pagamento da divida passiva. 2 :000$.
~ 14. COtn' eventuais, 200$000.
Art. 3°. O excesso da receita orçada sôbre a despê-

sa fixada e as sobras que se vel'jficarem em quaisquer
verbas dcsta, serão aplicadp.'i fI verba - ohras públicas.

.'\rt. 4°. Revogam-se a' disposições em contrário.
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~ I') Com l~uslas ao escrivão do juri, por conlrato,
:i~O$OOO~ .

~ 13. COIll expediente da secretaria, jurí e eleições,
;100lj\000.

~ 14 . Com auxilio li aula notuma, 120$000.
~ Hi. Com custas judiciárias, 1 :210$250.
~ l£i. ;COIll o cemitério civi1, 1 :400$000.
~ 17. C:OlllH obras públicas no município, :\ :000$000.
~ 18. Com o oleamento da ponte grande sôbl'e o Rio

das \' elhas, 1 :000$000.
~ 1!l. Com eventuais, 1 :083$084.
~ 20. Com porcentagem aO procuradO!' (1 a 10 %),

1 : liOO:J:OOO .Art. :i". Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do GOvl'mo do Estado de Minas-Gerais, em
Ouro-Preto, 5 de 'dezembro de 1890.

CllHISI'LM .1ACQUESBIAS FOIlTES.

DECHETO N. 275 - DE 5 DE DmmMlIlW nE 18!l0

.\utoriZll a Intendência llIunldplIl de )\lIrilln,a' u arrecadar o '
llI
l'0s-

to de 2$000 sôbre cada rêz 'lue se "bater panl o conSUlllO du

cidade

o doutor Go\'emaclor do Estado de Miuas-Gerais,
sôbi'e proposta do consêlho de intendência do municí-
pio de ~lariana, e usando da atribuição que lhe confére
o decreto n. 218, de 25 de fevereiro do correnle ano,
resolve:Art. 10. A intendência municipal de Mariana é au-
torizada a arrecadar, de cada rêz C1ue se abater para o
consumo da cidade. o imposto de 2$000.

~ 10. A in tendência poderá reduzir êsle imposlo
até metade para o march::mte que, mediante hasla pú-
blica. se obrigai', com 'melhores vantagens, a fornecer á
população a came de bôa qualidade por menor preço do
que os atuais.S 2°. 1 o con trú!o que, para ês!e fim, fôr celebra-
do pcla inten'dência. o contratante pre~'nrá fiança idonêa
e se obrigará á mull!l ele 15$000 a 30$000 por cada falta
e o dôhro na reincidência, para o fiel cumprimento das
clausulas estipuladas,

~ 30. O impôsto será pago mensalmente sob as
penas cominadas nas posturas em vigor.

Art. 2°. Ficam rcvogados os parágrafos, 5°. e 6°.,
do ar!. 156 'da resolução n. 3.291, de 30 de outubro de
1884, que tributam a came sêca e verde importada dos
outros municipios e mais disposições em conlrário,
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Pal:k iu do (;o\'l'rno do Eslado de ~li nas-Cerais, em
Ouro-Preto, ;) de dezembro de 18!10.

ClllllSl'lM .IACQUES 13IAS FUIITES.

DECRETO N. 276 - DE 5 DE DE:EJ\lIIIIO DE 18!10

~Iall<la adolal' paru o l\Iuuidpio do Pomba o I"l'gulalllculo do cl"mi-
t.",lo da cidadc do llio-P,relo

O duulur Govel'l1adur do EsHlllu de :\linas-(;erais,
sôbre proposta do cunselho de inlendênt'Í:l do municí-
pio do Pomba, e usando das alrihu'ições que lhc são ('011-

.fel'idas pelos decreto~ ns. 7, de 20 de novemhru úe 188!I.
e 218, de 2,5 de fevereiro do corrcnte ano, resolve:

Arl. 1.0 E' adotado para o município do Pomha o
regul:llnenlo do cemilel'io da cidade do Hio-,Preto apro-
vado por ato de 16 de outubro último, com as sdguintl's
aIteraçõcs :~ 1.0 O ordenado do adminislrador eslahelecido no
arl. !l.o é-reduzido a 100$000 c o do zelador, eslabelecido
no ar!. 10. a 200$000 .

~ 2.0 Acrescenle-se o seguinte artigo: a intendência
poderá mandaI' fechar qualquer cemilcrio, ]Jro'ibindo que
nele se faça inumação, úesde que se verifique ser o mes-
mo prejudicial á saúde publica do lugar conslruindo
imedialamente outro que o subslituacm iugar con vcni-
ente.

Art. 2.° Revogam-se as disposiçõcs cm conlrúrio.
/Palácio do Govêrno do Estado de ~Iinas-Gcl'ais, cm

Ouro-Preto, 5 de dezembro de 18!10.
CHIUSl'lM JACQUES BIAS FOIlTES

DECRETO :-I. 277 - DE :i UE DEZEMIlIIODE 1890

TransferI" pu, .•• '" povoução do Jal'aré a séde do dislrito de S. João
das Missões

o doutor 'Govel'l1ador do Eslado de ~linas.Gerais.
usando da atribUIção conferida pelo ~ L" do arl. 2.° do
decrelo de 20 de novembro de 1889, e tendo cm vista a
proposta da repartição de estatística, de 2!1 de novcmbro
último, decreta:

Ar!. 1.0 Fica transferida para a povoação do ,Jacal'é
a séde do distrito de S. João das i~lissões, pertenccnte ao
município de Januária.

Ar!. 2." Revogam-se as disposições em contrário.



ClllllSPIM .IACQUI(SDIAS FOIITES

TITUl~O I

tendo em visla a proposla do conselho de inlendência
do município de Sanla-Rita deCassia, e usando dn alri-
bUlção que lhe confere ° decrelo n. 218, de 25 de fevc-
reim do corrente ano, resolve aprovar o seguinte código
de posturas:

Dos il11po.~los

Crê a um dist~ito de paz nu povoaçiio denomi-nuda Tabuã - munld-
pio de Di'llmantina
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DECRETO N. 280 - !lE 6 DE DEZEMIIIIOOE 18!10

.\prov.a o código de poslu~as municipais de Santa-Rita de Cassia
O dou lar Governador do Estado de l\tinas-Gerais,

DECRETO N. 281 - [lE 10 DE DEZEMIIIIODE 1890

.Q doulor Governadol' do Eslado de :\linas-(ierais,
usando da atI'Íhuição que lhe confere o decrelo n. 7, de
20 de novembro do nno passado, decl'ela:

,Ar!. 1.0 ,Fica criado UIIl distrito de paz na ,povoação
denominada Tabuão, município de Diamanlina.

Parllgrafo único. .As divisas do novo dislrito scrão
delllaI'cadas pelo respectivo conselho munil'Ípal e subme-
tidas á aprovação do Govêrno.

Ar!. Z.• Revogam-se as disposições em conlrário.
Palácio do Govêrno do Eslado (te ~Iinas-Gerais, em

Ouro-Prelo, () de dezc:mbro de 1890.
CHRISI'IM .JACQUESBIAS FORTES

Ar!. 1.0 O conselho de intendência da viln de Sanla-
Rita de Cassia, an.ecadal-á anualmenle em seu munieípio
os seguintes impostos:

1,° De cada casa de negócio em que se vendam fazen-
das sêcas, ferragens, armarinho, couros, molhados, cha-
péus, calçados e armas, 10$000.

2." De cada casa de negócio em que se vendam mo-
lhados de fóra do país, louça, sal e gêneros alimenticios,
8$000.

Sendo mesmo filial,8$000.
3.0 De cnda casa em que se vendam gêneros elo país

e aguardente de cana, 6$000.
4." De cada mascate de fazendas e objétos de anna-

riuho, não residente no mun icípio, 50$000.
Residindo no município, 20$000.

CllRISPIl\l .JACQUESBIAS FORTES

o doulor (iovernadoI- do Eslado de ~linas.,Gerais,
usando da nlribulção conferida peloi decrelo n. 7, de 20
rle novembro do nno pnssacto, e lendo em visla n propos-
1:1 dn repartição de eslalíticn de onlem dalada, soh n. 476,
decreln:

Ar!. 1.0 Fica lransferida para a freguesia da cidnde
de Enlre-Rios e desmembI'Uda do município do Bonfim
a fazenda denominada - Ponte-Alta - e propriedade do
cidadão José .Joaquim :\Iendes.

Art. 2 .• Revogam-se as disposições em conlrário.
Palácio do Govêrno do Estado de ~tinas~Gentis, em

Ouro-,Prelo, 6 de dezembro de 1890.
CHlIISPIM .JACQUESBIAS FORTES

DECHETO N. 278 - DE ;) DE DEZEMIlIW DE 18!JO

DECRETO N. 27!J - TlE G !lI' llEZEl\IllHO !lI' 1890
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ELrvlt á cntel(orin <I,' villt li f.regll"sia do Es'plrito-Sanlo do ~Inr de
Espcnha

Transfére rio mllnidpio de Bonfim p.nrn o de FAlIre-Rios li f,a1.end ••
denominada Ponte-Alta

o doulor Governador do Eslado de ~tinas-Gerais,
usando da alribuição conferida pelo ~ L" ar!. 2.", do de-
('relo n. 7, ete 20 ele novemhro tle llilili, elendo em visla
a proposla da repartição de eslalística dalada de 24 de
novembro próximo findo, de creIa :

Arl. 1." Fica elevada ú calegoria de vila e conslitui.
da em município a freguesia do Espirito-Sanlo, desmem-
bI'Uda do ~lar de Espanha.

~ 1.0 Ao novo municipioficarão perlencendo os dis-
Irito~ de paz ete Ricas, ~Iaripá Santa-Helena e Furquilha.

~ 2.0 O referido município será inslalado, logo que
seus ,habitanles ofereçam ao govêrno os edificiQs precisos
para paço do conselho municípal, cadêia e escolas de
ambos os sexos.

Ar!. 2.0 Revogam-se as disposições em conlrário.

Palácio do (;O\'êrno, em Ouro~Preto, ;) de dezembro
de 1890.

l'aJúeio do r;ovêrno, cm Oum-Prclo, ;) de dezembro
<j(' Ili!lO.
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5." Dc cada IIWSl'ate (Ic ohras de ouro, pr:lta ou JlC-
uras prceiosas, IIão l'csi(lcllte no lIlunicípio; 100$UOO.

Hcsidindo, :!O$OOO.
6." Dc cada mascate quc conduza os objétos dc ar-

marinho c mais miudczas em folhas ou cm caixas, 30~000
7," De cada fúbrica de CCr\'Cj:l, licôrcs ou bellldas

espirituosas, 20$000.
8." De caria casa onde se vcndam pflCS e objétos de

confeitaria, 5$000. . .
!l," Dc cada casa cSJlccial ou fúbrica (Ic fógos artIfI-

ciais, 6$000,
10. De cada casa ollde se \'endam ou conCI'J"lcm re-

lógios, 10$000.
11. Dc cada casa de ourives, 10$000, .
12. De cada loja ou oficina de aHaiate, sapalelro,

selciro, marceneiro, ferreiro; ou outra qualquer não cspc-
cificada nos numcros antecedcntcs, 3$000.

13. De cada jJessôa que p~rcorrer o Illunicíp.io. com
instl'lllllentos musicais, bandeiras, bando )Jrecatono ou
mostrando por paga objétos curiosos, 20$~0~. .

H. Dc cada pcssôa quc preparar cmxocs ou quals-
quel' armações, como clllJlrczal'io de funerúis ou de em-
prêsas funerarias, 20$000. . _ "

Hi. De carla dentista ou retratIsta, 1;)$000.
1H. De cada barbciro ou cabclereiro, ,1$000.
17. Dc cada casa' de bilhar, 15$000. .
18. De cada carro ou carretão do mUI11CljJlO, quc

tr:ln ..itHI' pelas raus, conduzindo lenha, madeira ou quais-
quer outros artigos, 5$000,

Sendo de fóni do município, de cnda vez, 1$000.
l!l. De cadn pasto de alugucl, 4$000. .
')0 Dc cada vendedol' dc bilhetes dc lotena, 10$000 .
.21: Do cada médico, advogado ou solicitador de

rausas, 6$000.
22. De cada botica, 8 '000.
2:L De venda de preparados ou rcmédios aV1J1sos

por invenção ou indústria particular, :!OO$OOO,
24. De cada bnrca ou canôa particular, dc que se co-

brc passagem, fi$OOO.
25. De carla contrnto dc nrrelllatação de obras pe-

ranlc a intendência, 2$000.
26. De cada rêz que sc abater para o consumo pú-

blico, 1$000,
27. De cada nçouglle, 10$000.
'1101. De c2'd:l cngenho de n ocr rana. movido paI" ngun

10$000.
Movido por an illlais, 5$000.
29 De cada engenho de selTar madeira para ven-

der, 5$000,
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30, De cada mnc.ho ondc se vendam milho c oulro~

gêneros do pais, 8$000.
31. De cada espctúculo cquéstre ou ginúslico, leatml

ou de bonécos, quadros vivos e outros não compreendi.
dos nos númHos antecedentes, 10$000.

32. De cada casa de ferrador ou curandeiro de ani.
mais, 4$000.

33, De cada hotel, 10$000.
:H. Dc cadn botequim ou haITaCa, precedendo !i(:en.

ça, 2$000,
35. Dc cada vendedor ambulante de freios, cspc""as.

arrêios e rédeas (de cada vez) '4$000.
:Hi, De cada caldeireiro domicialiado, 2$000,
!Não domiciliado no mun icipio, :!O$OOO.
37. De cada ,vaca dc leltc que ,pastar nas povonçi.if~s

1$000.
38, De cada ancl dagua ]Iública (por ano), 5$000.
39. Dc cada licença pam constl'llir casa em telT'J

no do p'1trimonio ou ,particulahr, 3$000.
40, De t:arla pari PIll rios ou CÓlTcgos de municí-

pio, 8$000.
41. De cadn caht'ça dc gndo magr-o imllortndo,

~050.
42. IDe cada cabeçn de gado engordado no municí

pio e quefôr exportado, $200.
.1:!. De ra:la cabeçn de gado gordo imporlado, $200.

TITULO II

Das ll1llltas e contravenções em aera[ e das edificaçric,~

Ar!. 2." Serão observadas as seguintes disposiçües:
& L" Toda a ação ou omissão voluntitria contra as

disposições déste código constitui uma infl'ação c ()
con traven tal' ficaI,it suje ilo ús 'pen riS espccificadas.

~ 2," Todo aquele que edificar ou fizcr qualquer
obrn particular, em terreno municipal, scm licença da'
intendência sofrerú a Illultn le 20.'000.

~ 3," Os ])\'édios que forem cdificados ou reedifien-
rios, terão: 4m,40 rle a1turn, contados do baldramc no
largo da matriz; 4m, fóra do largo e :lm,33 nos suhúr-
Dias, sob pena de multa de 20$000, além de repará-los
naqucla proporç,ão.

~ 4," Todo aqucle que danificar ou destruir quais-
qucr obras públ icas ou mun icipais: multa de 20$000
:t1ém da obrignção de restitui-Ias ao primili\'o estado, '



TiTULO VI
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~ ;)." Depois de concluidas quaisquer obras, os donos

removerão os restos de pedras e de madeiras e concer-
hlrão as ruas na parte que lenha sido
pena de multa de 10$000.

Art. :i.O Ficam pro'ibidos os tapumes de qUllltais na.
povoações, por meio de d~rcas de tábuas e marcado o
prazo de um ano para Gonclusão das casas já comcçada.'
e que tenham mcnos (Ic quatro pés direitos, soh pcna de
nll\lta dc :iO$OOU.

TITULO III

Medidas preventivas

Ar!. 4." E' proibido:
~ L" Ter soHos nas ruas e praças das :povoações, por-

cos, cabritos, carnciros e cabras, sob pena <Ie 4$000 de

multa.1.0 Os que nestas condições forem apreendidos, se-
rão recolhidos ao cUlTal do conselho e nêste permanece'
rão por 24 horas, findas as quais, não sendo reclamados
por seuS donos, que pagarão as despesas e multa para
reccbê-Ios serão arrematados em hasta publica.

2." O produto líquido será recolhido ao cófre como
de.pósito até o prazo de sessenta dias, findo o qual, nlio
sendo ainda reclamado, passará a ser renda extraordinú-
ria da municipalidade, e, como tal, escriturada.

3." Excetuam-se os carneiros que em carrinhos tra-
zem agua para as povoações e as cahras quc amamen-
tarem crianças. Estas serão convenientemente peadas
e seus donos pagarão 2$000 de licença.

~ 2." Dar tiros de roqueira ou soltar busca-pés, sob
pena de 3 dias de prisão e 20$000 de multa.

~ :J." ~Iatar peixe com veneno, bombas de di namit
ou pescar com rêdes de pequenas malhas, multa de 6$00U

li 4." Dançar batuque QU cateretê, de dia ou de noite
('om algazarra; multa de 30$000 ao dono da casa e dis-
pe1'são do ajuntamento.~ :)." Usar de armas pro'ibidas sem prévia licença,
que ~llstará 1;)$000, sob pena de multa de igual quantia;
exccluados no cxercicio de suas funções os tropeiros,
boiadeiros, carreiros, porqueiros, autoridade, oficiais

rle justiça e fiscal.~ 6." Correr a galópe pelas ruas ou praças em ani.
mais mansos ou bravos, sob pena (Ie multa de 10$000;
excetuando-se os médicos e aqueles que .procurarem au-
l'ilío em casoS de urgente necessidade.
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S 7." Ter nas easas, ruas, praças e estra(las, animais
bravoS que possam ofender os passageiros, sob pena de
:uulta de 5$UOO e o dôbro nas rcincitlências, podendo
.'('1' morto o animal por quem fôr agredido.

S li." Conservar animais amarnrdos em frente ás
casas, muros ou cêrcas, de modo que fiquc impedindo o
trflnsito público, sob .pena de multa de 5$000.

~ ll." Tapar, estreitar ou Illudar a tlireçflO das estra-
elas, caminhos e pontes, sem licença tio conselho de in-
tendência, sob pena de multa de 30$000 e de pôr tudo
I'm seU primitivo estado.~ 10. Vender drogas venenosas a pessôas menorcs,
t\('sconheci'l!as ou suspeitas, sob multa de 20$000.S 11. Vender gêneros alimentícios corrompidos ou
danificados, sob ,pena de multa de 10$00U e de serem
1.lcs inutilizados pelo fiscal. -

!l 12. Vcnder carnes de animais que tenham morri do
<le enfermidade, sob pena de multa de 30$000, além de

ser ela inutilizada.~ 1:~. :\ estada de ciganos nas povoações ou redon-
dezas por mais de 24 horas, sob pena de pagarem diari-
mcnte 211$000 de cada barraca até 30 dias e depois mais

10$000 por dia.S 14. Aos negociantes ou a qualquer outra ,pessôa

atravessar mantimentos e gêneros de primeira necessida-
Ile. nas estradas e povoações, sohpena de 20$UOO aos
v~ndedorcs e compradores .S 15. Vender pal'll fóra do municlpio, quando hou-
ver carestia, porcos magros ou gordos, sob pcna de 20$

111' multa.S 16. Aos tropeiros e condutores de gêneros de pri-
lIleira necessidade, vendê-los em grosso antes de entrar
11<IS povoações e de expô-los ao público, noS lugares de-
signadoS pela intendência para seI'vir de mercado, por

I'spaçO de 4 horas.

Higiene

Art. !'l." E' pro'ihido:S 1." Ter nos quintais, áreas e pastos nas povoações,
dcpósitos de lixo, agua estagnada, matérias conuptas ou
fie fáGiI corrupçflO, sob pena de multa de 30$000 e de

f:lzel' remoção.li :2.." Estabelecer-se na povoação cortullle de couros
oU outra qualquer manufatura que prejudique a saúde
púhlit:a; multa de 10$000 e o dôhro na reincidência,

!\ :i." Ter cães soltos pelas ruas, sob pena de serem
porlos pelo fisealou seus prepostos. Execetuam-

se
os

cães perdigueiros.
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TITULO VI

~ 2,° Fazer eoncerto de qualquer obm com ofensa Otl
prejuizo do alinhamento; pena .de multa de li$OOO além
d~ ?esfazer a obra em todo ou sómente na parte pl'eju-
dlCIUI.

~ 3,° Si o dono da obra, ou quem suas vezes fizer,
d~r começo ou concluir qualquer edificação, reediifica-
çao ou con~erto em algum 'Prédio sem ciência ou pre-
sença do aJlIlhador e, na falta dês te, do fiscal, incorrerá
na multa de 30$O(){), além de demolir a obra na partc que
prejudicar o alinhamcnto.

~ 4." O alinhador que, sem licença, alinhar e perfi~
laJ' o edificio, incolTerú na multa de 10$000,

Art. 10, Aqueles que obtiverem licença para edifj-
c~r ~ não o fizerem no prazo de oito meses, perderão o
dll'eltode gOZaJ' da concel;são em terrenos públicos, que
serão dados a terceiros que requererem, Por edifica-
ção entende-se a construção de casas e não o levantemen-
to de muros, esteios ou qualquer outro sinal de posse,

TITULO VII

Da limpeza

Art, 11, E' prOIbido nas ruas e praças:
~ 1, o Lançar ~ll1l11Hlicies, lIIIesmo 'POI' encannmentos

que as dcspejem.
~ 2." Fazer estrumeiras,
~ 3.0 LançaI' animais 'mortos ou moribundos' \I1ulta

~ 5$000 e o enternunento dos mesmos fÓI'a das' povoa-
çoes,

~ 4." Fazer entulhos de madeira ou quaisquer outros
objétos, multa de li$OOO e obl'Ígação de removê. lo ime-
diatamente,

Art. 12, As ma(leiras e pedras que se conduzirem
para edificações de obras, não poderão ficar nas rU:Hi e
p.!'açns por !nais de três meses, Findo esse prazo, se-
r~o elas,relJl:.adaspclos !ll'Oprictíll'ios dentro de quinze
diaS c SI o nao forcm, sel'110 vcndidas em hasta pública
c o produlo liquido recolhido ao cófre para ser escritu-
rado como renda extruol'(linÍlria, quando não seja pelo
dono reclamado dcntro do prazo de liO dias,

Das casas de negócios, me<lidas e pesos

Art, 13, E' prOIbido dentro do município: abl'Ír ou
continuar CO\l1 casas de negócios, lojas ou tendas de quai
quer oficios ou artes mecitnicas, compreendidas as ofici-

D.G.P. -34 '\110'0

do prazo parano li li 11illuio r,

TITULO V
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• 4.° Abater rêzes, porcos, carneiros
se possa fiscalizlll' a limpeza, salubridade dos talho
fidcl idadc dos p(\sos; pena de admoestação pela pl'im
ra vez e depois multa de 20$000 c o dôbro nas rcin
dências,

~ 5." Conscl'vHI'em-se os clllTáis sem o devido ass
c nclcs conservlll' os despojos das rêzes e não tel' cocll
com agua limpa; as lIIesmas pcnas do parágrafo antcce
dente,

~ li." VendeI' !Jorcos n:lo cas.lrados pal'a o talho; I CI '
de multa de 10$000 ao ven dedor c cortador,

~ 7." juntumento nas vcndas ou tavél'nas que IH I
luri>e,m D, s~ssf'go púhli('o;yena de !I dias de pdsão áC(u •
les quc, IIltJlnados 'panl dissolverem, resistam á ol'llcll1,

~ 8." Conduzir gado pelas ruas para córte ou C(unl-
quer outro uso, sem que sejam: os llIanso~ cm um laço '
os bl'avos em dous; pena de 10$000 de lIIulta além It
indenizar qualqucl' dano cnusado, '

~ !I." Conservarcm-se, nos terrenos dc pl'Opriedadl;\
aguas eslagnadas ou infécias, sem lhes dar o devido ('ur-
so; pena de ser o servi~~o feito por ordem do fiscal e 'I
despesa por conta dosproprietúrios.

Art, (LO Todos os IJI'oprictíll'ios são obrigndos a Il'a-
zerem limpas as suas tesladas e caindas as frenles de
suns casas e muros,

Esle sen'iço sel'ú feito por conta da municipalidade
Íls pessôas reconhecidamenlc pobres,

Ar!. ?,O As pessôas de fóra do lIlunicípio, acomcti-
dasdc val'lola, enfermidndes contngiosas ou epidêmicas
não poderão enlrar nas po\'oaçâes, mas, si nelas forem
enconlradas, serão intimadas para imediatamente, sai-
rem,

Si fOl'em pobl'es ou lIIiseníveis, do município ou de
fóra dele, sel'ão conduzidas para lugar apl'Opriado, afas-
lado das povoaçõcs e lmlados á custa da intendência,

elus ulih(/lllellto,~,
edificações

Art. 8." A intendência terá os alinhadores necessú-
rios para a vila e fl'eguesias do Illunicípio, a quem COIll-
pete: alinhaI" e perfilar o edificio conforme o ,plano da'
povoaçi'ies ou segundo as instruçi'ies que der a intcnd{'It-
da, pel'cebencio de nula edificio que alinhar, 2$000.

Art. !I," :t\a dIa e suas freguesias não se podprú Sl'iU
lÍl'ençn:

~ L" Edificar ou reeidifi(':lI' nns l'lIas,
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aquele que, junto ás tenas de cnltura,
estradas tiver pnstos, será ohrigado a
~stabelecida. sob pena 'Ie 10$000 de

S 4.° Maltratar as criações alheias, cortando-lhes n
cauda ou crina, jlondo-lhes freio de pau ou fazendo-lhes
qualquer outro dano, multa de 20$OUO,

S 5." Ao consocio ou herdeiro por criação em tCITe-
no de cultura ou lavoura, fJro indiviso, sem consentimen-
to dos condominos e sem tapumes indispcnsúveis; multa
de 10$000 por animal e indenização do dano causalto.

S 6.• Aos sócios na propriedade de cultura ou cam-
pos de criar, empregar maior serviço destruição ou córte
de m~.tas assiI~1como ma10r numcro de eriação do que lhe
possa competIr; multa de 20$000 e a obrigação de reti-
rar a cri<H;üo c:ecessiva e indenizar o dano.

Art. 20, Todos os fazendeiros, criadores e proprie-
tários são obrigados a ter os seuS animais em pastagens
tapadas pelo modo explicado no parágrafo único do al'1.
1í, tle maneira quc não possam passar ás propriedades
confinantes e prejudicar as planlações alheias' multa de
ü~OOOalém do dano causado. '

. S 1." O proprietario que, em suas terras, ainda que
sejam arrendadas, encontrar animais, mandarú avisar ao
dono pelo inspetor de Quarteirão ou duas testemunhas,
sendo êle conhecido, para ime,\i,ltamente retirá-los.

S 2." Si, avisado, o dono não fôr tirar ou si fÔl"des-
conhecido, o proprietário das terras, provado isto, os
entregará ao fiscal.

~ 3.• por meios de editais será chamado o dono para
no prazo de cinco dias, vir recebê-lo, pagar as despesas.
e a multa de 6$000.

S 4." Si, findo esse pl'azo, não fôr reclamado, serú o
animal arrematado em hasta pública e o produto liquido
considerado renda da municipalidade QuandO não procu-
rado até sessenta dias.

Arl. 21, E' eX'p1ressamente proibido ter ou conser-
var animais daninhos no municipio, sob pena de multa
de 20$000, e o dôbl'O nas reincidências.

,Art. 22, Quando as terras em comum forem de
criar e algum dos sócios quizer plantar em capões, será
obrigudo a cercá-los, sob pena de perder o l\ireito li in-
denização do dano causado e de pedira imjlosição da
multa, Esta disposição refere-se á distância menOl' de
meia legua dos logradouros das fazendas quer divididas,
quer em comum.

Art. 23, Todo
ou á margem das
tapn-los na fórma
multa.

Art. 1;). nenhum género ele trabalho, inelustl'ia, co-
Herdo ou cutura podení ser pl'oibido, salvo se p'rejudi-
cal' a segurança do Estado ou a saúde dos cidadãos,

Art. 16. Os que propositadamente puzerem gado ou
quaisquel' criações nas plantações ou terras cercadas,
ft'anqueando os tapumes, serão punidos com a multa de
30$000.Art. 17. O!>donos do gado que fôr achado nas plan-
lações ou nas terras ta'padas, mesmo. não pla~tadas, I?a~a-
r1io a multa de 2$000 por cabeça, seja qual for a especlC.

Pará"rafo único. Entende-se por teITeno cercado o
que estiv~r circundado po~' cerca de madeira vertical ou
orizontal, valos com 2m. de profundidade e 2.,22 de lar-
gura, arâme, espinhos e arbustos capazes de conter a••
criações,Arl. 18. E' a intendência autorizada a estabelec~r
um premio 'de 200$000 a qcm munlar urna fábrica de tl-
jóIas,

Art. 19. E' 'prolbi-do:~ 1." Caçar passáros e outros animais em pastos,
campos e matas alheios sem licença, de. seuS donos. .

S 2." Cercar e cultivar como propno e sem auton.w-
ção, terrcnos públicos ou I~articul~res. ~ob .qualqucr pre-
texto' multa dc 20$000, alcm da l11denlzaçao.

~ 3." Matar quaisquer an imais a!heios, ~em ,p.erm~s-
são dos donos; multa, de 20$000, alem de 'lI1del1lzaçao,

Indústrin em geral
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nas volantes, sem o pagamento do imposto declarado na
Labéla do art, 1.0 e seus números,

Art. 14, Todo o negociante terá os necessários pê-
sos, medidas e balanças aferidas.

~ 1.0 A aferiç,ão e confer('ncia com os padrões ado-
tados pela intendência, que serão anuais, são obl'igató-
rLls, sob pena de multa d'.: 10$000.S 2." Os negociantes são obrigados a ter as balanças
o quilogrúmo com seuS múltiplos e submultiplos e ometro

S 3.° Os pêsos serllO de ferro, bronze ou latão tanto
~les como as balanças conservar-se-ão sempre asseiadas
sem quebraduras ou fendas.~ 4." Aquele que uzar de balanças, pêso~ e medidas
falsificados, sofrerú a multa de 10$000, e o dobro nas re-
i:lcidências.O fiscal brá as nccessúrias visitas e si não lhe fo-
rem aprescntados os pêsos e medidas, imporá a multa de
1ll$OOO'ao recusante.

TITULO VIII
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TITULO Xl

o doutor IGovernador do Estado de :\linas-Gerais,
tendo em vista a proposta da repartição de estatistica,
datada de 9 do corrente mês, e usan(\o da atribu'ição con-
{erida pelo ~ 1.0 art. 2.", do decreto de 20 de novembro
de 1889, decreta;

Estahelece .as di,.;"a sentre os distritos do Cupi,"url e Conceição
dos Ouros, pertencentes ao lllunidl'io de S. José do l'arulso.

IDECRKro li'. 282 - U£ 11 DE I>E:EMnno U£ 1890

Disposições gerais

Art. 31. As licenças para concessão de terrenos de
construções nas freguesias serilo dadas pelo presidente
l:om informação do respectivo riscai, havendo recurso
para a intendência, no caso de negação ÍI parte requeri-
da, que exporÍl os motivos de agrúvo.

Art. 32. :"Ia ('oncessilo de tel'l'enOS para construções
de easas, o presiden:e da intendência deve regular de
sórle que a povonçilo comece do c 'nlro para os ladús,
evitando que sejam hubilados OS arrabaldes antes de es-
l.ar o interior o('upado.

Art. 3:~" Quando dous ou mais individuos requererm
simultaneamente um lugar, serú preferido aquele que
obrigar-se por termo a edifiear ('asa de sobrado em me-
nor prazo, e, no caso de igualdade de circunlflncias, a
intendência preferirú ao que quizer.

Arl. :14. Fica pro'ibido aos sócios oU co-herdeiros
(las tcrras de ('ultura. celTa.,lns natural ou artificalmente.
de que ainda não haja divisilo, terem porcos soltos, nes-
de a plantação até a colheita, sob pena de 20$000 de
multa.Ar!. 35. As quant ias perte:lcen les ú intendência, se-
rão arrecadadas pelo procurador, que (!elas prestarú con-
tas trimestralmente ou a qualquer dia ou hora em que fôr
dwmado, e, aprovadas elas, o presict.ente resolverú sôbr.p
a melbor maneira de conservar em guarda O~ res~lCctl-

vos saldos";Arl. 36. Revogam-se as disposições em con trál'Ío.
Palácio do Govêl'l1o do Estndo de ~linas"Gerais, em

Ouro~Preto, 10 de dezembro de 1890"
C!lHlSPIM JACQUES I31A5 FonTES

Arl. 30. A intendência fal'á um regulamento espe.
cial parti os cemitérios do município, impondo as obriga-
ções e as penas aos respectivos administradores.

Dos celllitério.~
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'Art. 28. j1enhu'll1 cadúver seJ":Í. inumu'C!o fóra do
cemiterio; multa de 200$000.~ 1.0 As sepulturas terão as seguintes dimensões:
dous metros e cinco centimetros de lurgurae um metro
e quarenta centímetros de profundidade para adultos;
um I:letro e trinta centimetros de con\primento, sessenta
cent:metros de largura e um metro e quarenta centíme-
tros d.e profundidade, pam anjos.

~ 2.0 De cada catacumba que se fizer com licença do
presidente da intendência, pagar-se-ão, 15$000.

~ 3.0 '1'ão se poderá recusar ou demorar a dar sepul-
tura a todo e qualquer cadáver, qualquer que seja a reli-
"ião tenha ou não sido ,encomendado pelo pároco.
t> '~4." Não se poderá igualmente dar mais de dous si-
nais nos sinos, sendo um por ocasião do falecimento e
outro pelo do enterramento, os quais não excederão de
cinco minutos.AI.t. 29. Ficar pro'ibidas as rezas cantadas, de dia
ou de noite junto aos cadáveres insepultos, sob pena de
lllulta de 30$000 ao dono da casa que consentir.

Servidões públicas

Art" 24 E' pro"ibido a qualquer pessôa cercar ou
tornar de seu uso, exclusivo, sem título legítimo, qual-
quer parte de terreno, que de longo tempo pertença ao
público; pena de restituisão e 30$00~ c~e"mu~ta" "

Art. 2;). Não poderao os propl'letanos JlllpedJl' que
em suas terras se façam estradas, as quais terão o leito
de dez palmos de largura e o desvio ou descortinamento
outros dez de cada laoo, sendo matas e cinco sendo capo-

eiras. Ar!. 26. Os fazendeiros, os ,donos de terrenos de
cultura criação ou mineração são obrigados a concertar
as estradas públicas que passarem por suas habitações,
compreendidas as pequenas pontes sôbre córregos ou ri-
beirões; pena de multa de 30$UOO.

Art" 27. Proprietário algum poderá impedir o córte
le de madeiras em suas [r..atas nem o arrencamellto de pe-
dras para construções públicas, uma vez que se lhe pa-
gue o "alô r pelú comum e geral estimações. j'es~e caso
o proprietário tem o direito de designar a madeira que
lhe seja menos necessária.

TíTULO X

TíTULO IX
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CHRISPIM JACQUES{lIAS FORTES.
3:000$000 1:000$000 4:000$000
2:700$000 900$000 3:800$000
2:250$000 750$000 3:000$000

900$000 300$000 1:200$000
750$000 250$000 1:000$000
600$000 200$000 800$000

Revogam-Se as disposições em contrario.
CHRISPIM JACQUESBIAS FORTES.

Art. 3 .•

DECRETO iN. 285 - DE 12 DE DEZEMBRODE 1890

1 Presidente . . .
1 Seeretúrlo . . . .
3 Chefes de secçüo .
6 Amanuenses . . .
1 Porteiro . . . . .
1 Continuo

Primeira comissão

Empregos Ordenado Gral. Total

1 Presidente, engei,heiro 5:250$000 1:750$000 7:000$000

1 Ajudante
4:500$000 1:500$000 6:000 000

6 Auxiliares
3:750$000 1:250$000 5:01111$000

1 Qulmlco
3:000$000 1:000$000 4:000$000

1 Desenhista
2:250$000 750$000 3:000$000

1 Escriturúrlo
1:350$000 450$000 1:800$000

.Ajudante de campo de 1$500 n ._5$.0.0.0
Segunda comissão

Empregos Ordenado Gra!. Total

Heorgltniza •• repartlç1io de estatlstlc.a do Esta.do

O doutor Governador do Eslado de l\lina~_Gerais,
usando da faculdade conferida pelo parágrafo G .• , art.
2 .• , do decreto ,n. 7, de 20 de novembro de 1889, de-
creta:Art. 1.• Fica suprimida a terceira comissão de es-
talistica criadanêste Estado Ipor decreto e instruções n.
:i3, de 29 de março do correnle ano; passando o serviço
entflO a seu cargo a ser desempenhado pela segunda co-
missão, observadas., a respeito, as disposições do citado
decreto e instruções.Art. 2.0 O pessoal e vencimentos das comissões sub-
sistentes, 1." e 2.", serão os constantes da tubéla que
abaixo se segue:

2 .• , do decreto de 20. de novembro de 1889, e tendo em
vista a proposta da ropartição de estatistica, de 8 do cor-
rente mês, decreta:Art. 1.. Fica transferido o distrito de S. Gotardo,
do municipio de Abaeté, para o do Carmo do Paranaiba.

Art. 2.. Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio, em Ouro-Preto, 11 de dezembro de 1890.

CllHISl'lM JACQUESBIAS FORTES.

DECRETO N. 284 - DE 11 DE DEZEMBRODE 1890
Transfere o distrIto de S. Gotardo, do municlpio de Abaeté,

para o do Carmo do Paranalba

O doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
usando da atribuição .conferida rpelo rparágrafo 1.., art.

DECRETO N. 283 - DE 11 DE DElEMBHODF.1890
Transfere ,ia ~reguesia da. Volta-Grande, municiplo de S. Gonçalo

do Sapucai 'para a da vila de Santa Rita do Sapucal, a fa-
zenda de propriedlLde do cidadão João Paulo Ribeiro de Ma-

galhães
O doutor Governudor .do Estudo de 'Minas-Gerais,

usando da atribuição. conferida Ipelo parágrafo 1.•, ar!.
2 .• , do decreto de 2~ de novembro de 1889, e tendo em
vista a propostu da repartição de estatistica, datada de
9 do corrente, decreta:Ar!. 1.• Fica transferida da ,freguesia da Volta-Gran-
de municipio de S .. Gonçalo do Sapucai, para a da Vila
de' Santa-Rita do Sapucai, a fazenda de 'Propdedade do
cidadão João Paulo Ribeiro de ~Iagalhães.

Àrt. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio do Govêrno, em Ouro-Preto, '11 de dezembro

de 1890.

Ar\. 1.0 As divisas cntre os distritos dc Capivarí e
Conceição dos Ouros, pertencentes ao municillio de S.
José do Paraiso, serão as seguintes:

Parúgral"o único. Começado no "Hio-Capivari" em
frente á casa de Francelino Antunes; dai á esqu.:rdn pelo
espigão até ao alto do Pinheiro denominado - Pil,h~i~'o
parado _ e dêsse alto, á esquerda, sempre pelo espl1:;ao
até encontrar o alto do morro do Chapéu, seguil,du pelo
espi"ão até frontear ao bairro dos Doentes; daí em rumo
ao e~pigão do outro lado- divisas das telTas l~Ofinado
Antonio Ignacio Ribeiro, e dessa morada, á esquerda em
rumo ao ribeirão do Pari" por êste acima até encontrar
as divisas das terras da finada D. iBarbara, onde faz um
canto e segue a esquerda em rumo direito até encontrar
as divisas dessa freguesia, seguindo p<;>reles até o rio Ca-
pivari e por êste abaixo até onde começuram e termina-
ram as presentes divisas.Ar!. 2.° Revogam-se us disposições em contr:ll'io

Palácio, em Ouro-Preto, 1-1 de dezembro de 1890.
CURlSI'IM JACQUESfilAS FORTES
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DECRETO iN. 286 - DE 12 DE DEZEMlIlIO DE 1890

Crêa duas 'secreta,rias distintas para o rXI)('diente das duna
camaras de '1ue se comporú O Congresso do Estado

O doutor Governador do Estado de j\[inas.Gerais,
usando da atrihuição cOllferida no 1Jarágrafo li.", do ar!.
2.", do decreto n. 7, de ~O de novembro de 1889 e con-
siderando a urgente necessidade de ürganizare;ll.se as
secretarias' da 'Camara dos Deputados e do Senado do
mesmo Estado, cuja reunião deve se efetuar a ~ii (Ie mar-
ço vin(louro, conforme o art. 1.°, do decreto dêste Go.
vêrno, de 31 de outubro findo, decreta:

Art. 1. ° 'Ficam criadas duas secretarias distintas
para o expediente das duas camaras de 'que se comporá
o Congresso ,d{)ste ,Estado, as quaiS' ,terão os seguintes
empregos:

~ 1. ° 'A Secretaria ,do Senado terá: um diretor; 'três
oficiais, sendo um arquivista; dois amanuenses; um :por.
teiro; dois continuos e um servente.

~ 2. ° A Secretaria da Camara dos 'Deputados terá:
um dil'etor; três oficiais, sendo um arquivista; três ama-
TIuenses; um porteiro; ,um continuo e um servente.

Art. 2. ° São aproveitados 'para os empregos 'das ,re-
>feridas secI'etarias,con'forme ü decreto 'n. 8, de 11 de
janeiro último, os atuais empregados da secretariada ex-
tinta assembléa le islativa 'provincial adidos á secretaria
do Govêrno.

Art. 3. ° Os 'vencimentos dos empregados dessas se-
cretarias serão os constantes ,da seguinte tabéla:

Categoria Ordenado Oratificaçao Total

Diretor., .........• , .. , .. 3:225$000 1 :075$000 4:300$000
Oficial e arquivista., ... 2:580$000 860$000 3:440$000
Oficial. ... , ..... ' ........ 2:175$000 755$000 2:900$000
Amanuense ...•••........ 2:125$000 375 000 1:500$000
Porteiro ................. 1:080$000 360$000 1:440$000
Ajudante do mesmo., .. , 900$(~00 300$000 1:200$000
Contínuo ... ' ....... ,. , .. 750$COC 250$000 1:000$000
Servente •• 0 ••••••••••• 600$00r 200$000 800$000

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
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Palácio do Oovêrno, em Ouro-Preto, 12 de dezembro
de 1890.

CHRISPIM )ACQUES BIAS FORTES.

Art. 4, ° Revogam.se as disposições em contrario.

Palacio do Gov{)rno, em Ouro-Preto, 1~ de dezembro
de 1890.

,CIIIIISPIM .JACQUES ,J31AS ,FonTES,

DECRE'110 ~. 287 - DE 13 DE DEZEMIlIlODE 1890
Crê•• um dislrito de paz no ,lugar denominado - Serra do Cfl-

mapuam, 'I"ertenof'ntc li freguesia da cidad,~ de Entre-Rios
O douto!" Go\'ernador do Est:H10 de :\linas-Gerais,

usando da atribuição conferida no parágrafo 1.°, al'I.
2.°, do decreto n, 7, de 20 de novembro do ano passado,
e tendo em vista aprO'posta da rCipaI'tição i1e estatistica,
datada de ontem, sob n. 484, decreta:

Ar!. 1. ° Fica c,riado um distrito de paz no lugar de-
nominado - Serra do Camapuam - pertencente á fre-
guesia da cidade de Ent.'e-Hios, conservando êsse dislri.
,to o mesmo nome.

Pal'úgrafo único, As suas divisas serão as seguintes:
começando do rio Cama,puam pelo espigão do Madruga,
'Por êste acima até ao corrego denominado Monjolos, dl's-
te ao corrego Brumadinho, por êste acima até ao carrego
denominado - Pobre-Soberbo, - deste pelo espigão aci.
ma em rumo direito á fazenda de .José .Joaquim Vieira,
dai até ao corrego denominado - Caquende, - por êste
abaixo alé ao rio Cama'puam, onde faz bar!':l com o cor-
rego que vem da fazenda do Córtumc, ,por êsle acima até
ao alto da ser,ra em divisas com a freguesia de Santo-
Amaro, por esta abaixo dividindo com a fazenila de Cas-
siano Antonio da Sih'a Campolino até á .fazenda do "En-
genho", dividindo com o mesmo, por esta ahaixo até ao
rio Camapuam, e por êstc acima, até onde teve princi-
pio.

Art. 2. ° Revogam-se as disposições em conlrario.
Palacio do Govêrno do Estado i1e Minas-Gerais, em

Ouro-Preto, 13 de dezembro de 1890.

>CIlIIISPIM .TACQUESBIAS FOJlTES.

DECRETO N. 288 - nE 13 DE DEZEMBJlODE 1890
Restaura o mereado da fregue'sia. de Ouro-Preto e crê a o lugar de

'administrador do mesmo

O doutor Governador do Estado de :\Iinas-Gerais,
usando da atribuição que lhe confere o decreto n. 218,
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osso a 300 reis e sem osso a 'l60 réis o quilograma, co-
brarú a intendt'ncia 500 réis.

Sendo vendida a carne com osso a 320 réis e sem
osso a 440 réis, cobrará 1$500.

Senclo vendida por preço superiol' a ()ste limite, co.
hrará em relação a cadn 20 réis que exceder, mais 1$000.

~ 2 .• Fica substituido o parágrafo 27 pelo seguinte:
De cada hotequ im permanente:
De 1.' classe, na cidade, 40$000.
De 2.' classe, na cidade, 15$000.
IDe 1.', fóra da cidade, 10$000.
De 2.', fóra da cidade, 5$000.~ 'l .• Suhslitiw.se o parágrafo 29 pelo seguinte:
De cada hotel ou hospedaria:
Na cidade, 120$000.
Fóra dela, 30$000.
~ 4 .• Suhstitúa-se o parágrafo 34 pelo seguinte:
De cada açougue, 20$000.
9 5. o Substitúa-sc o par'ágrafo 39 pelo seguinte:
De cada solicitador ou procurador de parles em jui-

zo ou repartiçõe~ 10$000.
9 6 .• Suhstilún-sc o rparágr:lfo 46 pelo seguinte:
De cada tipografia, 20$000.
Se tiver contrato com quaisquer "CpaI'tições públi-

cas, 40$000.
~ 7 .• Substitúa-se o parágrafo 68 pelo seguinte:
De cada casa de pasto, 20$000.
~ 8.. Substitúa_se o ,parúgrafo 72 pelo seguin le:
De cada casa de refinação de açucar, estabelecida

nas ruas púhlicas da cidade, 100$000.
Fóra delas, 30$000.
~ 9.. Subslitúa-se o parágrafo 79 pelo seguinte:
De cada leiloeiro, para exercer esta profissão em ar-

mazem ,proprio ou estabelecimento ou casas parlkub-
res, 20$000.

De cada leilão para venda de moveis ou '1uaisquer
mercadorias em qualquer estabelecimento, pagara o do:)/)
20$000.

~ 10, Substitúa-se o parágrafo 83 pelo seguinte:
De cada cargueIro de generos ou quaisquer objétos

expostos á venda nos mercndos, 400 réis.
Sendo os generos conduzidos em carros 01.1 quais-

quer outros veiculos, cobmr-sc.ú o im.posto na propo)'ção
de tantas cargas quan tas seriam se fossem conduzidas em
animais.

9 11. Suprimam-se os parágrafos 74, 87, 88, 89, 92
e 93.

~ 12. Acrescentem.se os seguintes parágrafos:

DECRETO N. 289 - DE 15 DE DEZEMBRODE 1890

O doutor Governador do Estado dc Minas-Gerais,
usando da atribuição conferida pelo parágrafo 1 .• , art.
2 .• , do decreto de 20 de novembro de 1889, decreta:

Art. 1.. Ficam transferidas da freguesia de Dôres
do Paraibuna, municipio dc Palmira, para a do Quilom.
bo, municipio de Darbacena, as fazendas denominadas

Velhas, Vintenas e S. Domingos - de propriedade
do cir1ndão Francisco llaximiano de Oliveira.

AI.t. 2.. Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio, em Ouro-Preto, 15 de dezembro de 1890.

'CURISPIM .JACQUES' BIAS FORTES.

de 25 de fevereiro do COrJ'cnte ano, resolve apI'ovar a se-
guinteproposta da intl'IHléneia municipaL dc Ouro-Preto:

Art. 1.. E' ,restaurado o mercado da frcguesia de
Ouro-Preto, sito á rua do Rosario.

Art. 2.. Fica criado o lugar' de administrador do
referido mercado, com o vencimento anual de 360$000.

Art. 'l.. Hevogam-se as disposições em con trario.
Palacio do Govêrno, cm Ouro-PI'elo, 1:J de dezembro

de 1890.

DECRETO N. 290 - DE 15 DE DEZEMBRODE 1890
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ClIRISPl1\l JACQUES DIAS FORTES.

Ap,'o,'a as altern~ões feitas á tabéla de impostos municipaIs
da Capital

rQ doutor Governador do Estado de ~Iinas-Gerais,
tendo em vista a proposta do conselho de intendência
municipal da capital, e usando da atI'ibuição que lhe con-
fere o decreto n. 218, de 25 de fevereiro do corrente
ano, resolve aprovar as seguintes alterações feitas á ta-
béla constante da resolução n. 245, de 22 de novembro
,pl'Oximo passado:

Arl. 1.. São feitas as seguintes alterações á tabéla
de impostos da inten(Wncia municipal da capital, cons-
tanles da resolução n. 245, dc 22 de novembro proximo
passado.

~ 1.. Fica substitu ido o parágrafo 9 .• pelo seguinte:
De cada rez que se abater no matadouro público

para consumo da cidade, sendo a carne vendida com

Transft>re da freguesia de Dôres do ParaibllnR, mllniciplo de Pal-
mira, para a do Quilombo, municipio de Barbacena, as :l:a-
,,,ndas ,1cnominad.as - Velhas, Vintenas e S. Domingos



- 540-

1. o De cada casa especial de joias, 100$000.
2. o De cada representante de casa comercial, fábri-

cas ou quaisquer outros estabelecimentos de fóra do mu-
nici:pio e que nêle efetuarem transações, 40$000.

S 1a. Acresccntcm-sc ás disposições diversas os se-
guintes:

Ar\. 2. o A intendência fará a classificação dos bo-
tequins de quc trata o parágrafo 2. o, da presente reso-
lução, distinguindo os de 1 .• c 2 .• classes.

,Ar\. 3. o Os emolumentos quc percebiam os emprc-
gados da intcndência, soh quaisqucr titulas, cxcéto os do
procurador e vigias COn~(I\;ltes do respectivo orçamento
Ipel"tencem á municipalidade.

~ 14. Altere-se convenientemente a numeração dos
artigos e parágrafos da resolução n. 2,15, de 22 de no-
vembro p. ,passado, de acôrdo com a presen te.

Ar\. 4. o Revogam-se as dis.posições em cOlJtrario.

Palacio do Govêl'llo, em Ouro-Preto, 15 dc dezembro
de 1890.

:CIII\ISI'IM JACQUES BIAS FonTES.

DECRETO N. 291 - DE 18 DE llEZE;\IIlIlO DE 1890

erca no mllnicipio de Dt',N"S do lndaill o imposto de 1~500 sôbre
cada fcgiio

O doutol" Governador do EstlHlo de :\linas-Gerais, sô-
bre proposta do conselho de intelldéncia municipal de
Dôres do Indaitl, e usanrlo da atribuição que lhe confl!re
o decreto n. 218, de 2fl dc fevereiro do correntc ano,
resolve:

Ar\. 1.o E' criado, no municipio de Dôres do In-
daiá, o imposto anual de 1$500 sôbre cfl!la fogão, exce.
tuados aquêles cujos donos não estiverem nas condições
de pagar.

Parág,rafo único. O produto dêste imposto terá a
seguinte aplicação: duas partes serão destinadas á fun.
daçào ou auxilio de urna casa de caridade, e a terça par-
te, aos l:lelhoramen tos rIa instrução no mun icipio.

Ar!. 2. o Pela arrccadaçào do imposto do artigo [m-
tecedente, o :procnrador ou arrematante das rendas mu
nicipais terá a cGmissão de dez por cen to.

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio do Govêrno do Estado de :\Iinas-Gerals, em

Ouro-Preto, 18 de dezembro de 1890.
ICURlSPIM JACQUES BIAS FORTES.
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DECRE:fO N. 292 - DE 18 DE DEZEMnno DE 1890
Aprova o orçamento da receita e fixaçiio da des'pes'a nlllJllclpnl

de S. GonÇ>Ulodo Snj>uclli,j>llrn o exercicio dc 18UI

O d~. Governador do Estado de l\Iinas..Gerais, ten-
d~ .em vlsla a proposta do conselho de intendência mu-
lI~c]pal de S. Gonçalo do Sapucai, e usando da atribui-
çao que lhc confere o decreto n. 218, de 25 de fevereiro
do corr.ente l!nO, .resolve aprovaI" o seguinte orçamenlo
da r~celta e f1xaçao da despesa munidpal daquela inten.
déncIa, para o exercicio de li:!)}:

Ar\. 1.0 A re<:eita da intendência municipal de S.
Gonç~lo ~.o SapucaI, p,ara o exercido de 1891, é orçada
em ? .000::;000, provel1lentes da arrccadação dos sc"uin-
tes IInposlos: "

~ 1.0 Imposto sôbre lavoura, 2 :100$000.
~ 2. o Idem sôl>re aguardente, 1 :200$000.
~ a. o Idcm sôbre casas denc"ocio 1 :000$000
~ ;. o Idem sô.l>re aferi~'ões e r~vist:;s, 1 :000$0011.
~ .).0 Idcm sobrc farmúcias hoteis jo"os c espcl!l-

culos, 180$000. " ". . ,
~ fi. o Idem sôbre ca rros, 150$000.
~ 7. o Idem sôbrc mascales e vendcdores dc 'lI'1'el"os

130$000. ' .,
~ 8. o Idem s?bre caheçasdc gado, 10$000.
~ 9. o Idem sobre capitalistas. dentistas e retratistas,

80$000.
~ 10. Idem sôbre oficiais e açougucs, 70$000.
~ 11. Idem sôbre cartórios, escritórios, e consultó-

rios, 50$000"
~ 12. Idem sôbl'e botequins, padarias e quitandas,

;)0$000.
~ 13. Idem sôbre olarias, moinhos e l'anchos, ..

30$000.
~ 14. Idem sôbre engenhos de serra . -30$000. e 111lneraçao,

S 15. I d.em sôbre múquinas, 30$000.
~ !fi. DIversos impostos, 150$000.
~ 17. Henda. do mercado, 500$000.
S 18. Multas, 150$000.
Art: 2.0 ?lII:antc o referido exercicio de 1891 é fi

m.csm~ Il1tendencIU autorizada a despendel" a quantia de
7.000$000, a saber:

~ 1. o Com o pessoal, 1 :950$000.
lO: ') o P t
:; -. o orcen. agem ao procurador, 1 :125$000.
S 3'0 Exped.len~e ..d~ secretaria, 50$000.
S 4. Custas JudlclUrlUs, 500$000.
~ 5.0 .rul'i, 50$000.
~ 6. o Eventuais, 50$000.
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~ 7. o Extração de formigueiros, 100$000.
g 8. o I1umi nação, agua e limpeza da cadeia, 300$000.
g 9. o Tratalllcnto a prcsos poures, lUU;j)OOO.
~ 10. Assinatura do jornal oficial do Estado, 10$000.
g 11. Iluminação pública, 800$000.
~ 12. Livros, papel, penas e tinta a meninos pobres,

100$000.
~ 13. Publicaçõcs pela imprensa, 200$000.
~ 14. Obras públicas, 1 :315$000.
.Art. 3. o Ficam revogados os parágrafos 54 :'I 59 e

66 a 72, do art. 188, da resoluçlío n. 3.682, de 1. o de se.
tembro de 1888 e mais disposições em contrario.

Palacio do Govêrno do Estado de l\Iinas.Gerais,
(Juro-Preto, 18 de dezemuro de 1890.

CHR1SPIM JACQUES BIAS FORTES.

DECRETO N. 293 - DE 19 DE DEZEMBUODE 1890

Autoriza a intendência llIuniciplt! da L'co.po.ldina a deS'apro.priar
o.s mananciais JlccesS'ario.s ao abastecimento. de agua po.w.vel
c ao saneamcnto. dalJuela cidade

O doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
usando das atribuições que lhe con fere o decreto n. 218,

. de 25 de fcvereiro do corrente ano, e lendo em vista a
proposta do conselho de intendência municipal da cida-
de de Leopoldina, resolve:

Artigo único. A intendência municipal da cidade de
Leopoldina é autorizada a desapropriar, por utilidade
pública, na fórma da lei n. 480, de 19 de junho de 1850,
os mananciais nccessarios ao abastecimento de aglla po-
.tavel e ao saneamento daquela cidade; revogadas as dis-
posições em contrario.

Palacio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais, em
Ouro-PI'eto, 19 de dezem1Jro de 1890.

CHRISPIM JACQUES BIAS FOUTES.

DECRETO N. 294 - DE 22 DE DEZEMBRODE 1890

Aprova aos contas d•• extinla carnara municipal do Peçanha,
,referentes ao exercido de 1889

O doutor Governador do Estado de Minas-Gerais,
tendo em vista as informações e documentos apresenta-
dos pela intendência municipal do Peçanha, referentes
ás contas de receita e despesa daquela municipalidade,
no exercicio de 1889, e usando das atribuições que lhe
confere o decreto n. 218, de 25 de fevereiro do corrente

ano, resolve dar por aprovadas as referidas contas, que
se resumem no seguintc:

Receita, inclusivc o saldo do exercicio de 1888, . .
2 :928$:~80; despesa efetuada, 2 :597$112; saldo a favor
da municipalidade, que passa para o exerci cio de 1890,
331$268.

Pala cio, em Ouro_Preto, 22 de dezembro de 1890.
CllHISPIM JACQUES BlAS FOUTES.

DECRETO N. 295 - DE 22 DE DEZEMIIHOOE 1890

Altera a "'"solução. n. 3.431, de 30 de agoslo de 1887

O doutor Govcl'l1ador do Estado de l\1inas-Gerais,
usando das atribuições que lhe conferc o deereto n. 218,
de 25 de fevereiro do corrente ano, e tendo em vista a
rproposta do conselho de intendência municipal de Caeté,
resolve:

Art. 1.0 São feitas as seguintes alterações á resolu-
ção n. 3.431, de 30 de agosto de 1887:

Ao parágrafo 17, do art. 165, onde se diz "1$200".
diga-se - 1$000.

Ao parágrafo 19, do mesmo artigo, onde sc diz "a
beneficio pio", eliga-se: beneficio público.
. Substitua-se o :parágrafo 20, do mesmo artiço, pelo

seguinte:
De cada rancho de tropa dentro da cidade ,10$000;

e fóra, 5$000.
SubstitÍla-se o parágrafo 26, do mesmo artigo, pclo

seguinte:
De cada mascate de fazendas, armarinho e quinqui-

lharias, por cada uma caixa ou lata, 30$000.
Substitúa.se o parúgrafo 28, do citado artigo, pejo

seguinte:
De cada barril de resUlo, vendido no municipio,

5$000.
Ao parágrafo 29, do mesmo artigo, onde se diz: "de

dez cabeças pam cima, 2$000", diga-se: de cincoenta c:t-
, beças para cima, 20$000.

Art. 2.0 Ficam I'eyogados os parágrafos 16,24,36,42,
43 e 44, elo referido art. 165, a última parte do art. 166
e mais disposições em contrario. '

. Palacio do Govêrno do Estado de Minas-Gerais, em
Ouro-Preto, 22 de dczembro de 1890.

'CHUISPlM JACQUES BlAS FOUTES.
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DEüRETO N. 29G - DE 22 DE DEZEMBRODE 189Ó
Muda a dcnomin.llt;ão do dislrllo de ~Ionleiros para Sanlo-Antonio

da Lagõn

O dI'. Governador do Estado de .:\Iinas-:Gerais, u~a~-
do da atl"Íbuição conferida ipeloparagrafo 1. o, al'!. ~. ,
do decreto de 20 de novembro de 1889, e tendo em vista
a proposta da repartição de estatistica, datada de 20 do
corrente mês, decreta:. .

Art. 1. o O distrito de :'I[on-!elros, pertencente a fre-
guesia de Santo.Antonio da Lagôa, mu.nicipio d~ Curvêlo,
,passa a denominar_'ie - Santo-;\nlo~l~ da Lagoa .. "

Art. 2. o Hevogam-se as (hsposlçoes em con tI alIO.
Palacio, em Ouro-Preto, 22 de dezembro de 1890.

,ClIIUSI'IM .JACQUES BIAS J'OIlTES.

DECRETO N. 297 - DE 23 DE DEZEMBRODE 1890

Crêa o llIunldpio de S. F.rllncisco de Assis do Capivm'u c eleva
esln freguesia " entegoria de vila

O dI'. Governador do Estado de l\[inas-Gerais, tendo
em vista a proposta da repartição de estatistica, de 2:~ do
corrente, n. 213, e usando da atrilmiçflO que lhe confere
o decreto n. 7, de 20 de 'novembro do ano passado, de-
CI'eta: .

~rt. 1. o Fica elevada á categoria de vila e constl-
tuida em Illunicipio, a fl'eguesia de S. Francisco de As-
sis do Capivara, desmembrada do de Cataguazes.

Pará"rafo único. Ao novo munici:pio ficam perten.
c'endo a f~egllesia de N. S. da Conceição do Laranjal e o
distrno de ,paz 'denominado - Aliança, - igualmente
desmembrados do dito municipio de Cataguazes. A sua
instalação teI'á lugar depois que os respectivos habitan.
tes oferecerem ao Govêrno os edificios destinados ao
conselho lIlunicipal, cadeb e escolas pl"Ímál"ias de am-
bos os s'exos.

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contmrio.
Palacio do Govêrno, em Ouro-Preto, 23 de novcmbro

de 1890.
CURlSI'IM JACQUES BIAS !FORTES.

DECRBTO N. 298 - DE 23 DE DEZEMBRODE 1890

Amplia a lodas as esc.olns nOMllRis a disposição do art. 20. do
decreto n. 260, de 1.o do correnle

o dI'. Governador do Estado de l\Unas-Gerais, tendo
em vista a Jll"Oposta da inspctoria geral, resolve:
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rt. I." A disposição do art. 20, do decreto n. 260;
de 1. o do cOI',rente, allllJliar-se á a todas as escolas nor-
mais.

AI'!. 2." A disposição do ar!. 2.1, cOlllpreendendo os
empregados que, não sendo vitalicios, nüo tivcl'em ad.
lluirido direito á aposentação, nos termos da legislação
em vigôr, subsistirá pelo prazo de um ano, findo o qual,
cessará o vencimento do ordenado simples para os que
não li verem sido empregados.

Art. 3. o Os alunos e alunas do 1. o ou 3." anos das
escolas normais que já tiverem sido aIJl'ovados, terão di-
reito a tirarem diplomas de professoras do 1." grau.

~rt. 4. o E' facultado aos alunos e alunas que atual.
mente estuúarem as materias do 3. o ano do curso nor-
mal requerercm exume cm março dc 1891, afim de se
habilitarcm tom o rcspcctivo diploma, nos tcrlllOs do
regulamento n. 100, ou no fim do referido ano de 18~1.

COlllllnique-sc.
Pala cio do Govêrno, em Ouro.Preto, 23 dc dezembro

de 1890.
CIlRISPIM .JACQUES BIAS FORTES.

DECHETO N. 2!HI - DE 26 DE IlEZEI\IBHODE 1890
<;.•.•'a o lUullldpio de S,mtullll <le COlltendas e elevn eslll freguesin ú

,'utegorill. de vila

O dI". GovernadOI' do Estado de ~linas-Gerais, usan.
do da atribuição confcrida pelo parágrafo 1.", arl. 2. o,
do decreto n. 7, de 20 de novembro de 1889, decreta:

Art. 1. o Fíca elevada á categoria de vila e consti-
tuida séde de um novo município a freguesia de Santana
de Contendas, desmembrada, para ~ste efeito, do de Mon.
tes-Claros.

Parágl'afo único. Ficam fazendo parte do novo mu-
nicípio os distritos de S. João da Ponte, Santo-Antonio
da Bôa.Vista, desmcmbrados do referido município de
:.\lontes-Claros e parte do telTitório do distrito do 1\101'1'0,
pertencen te ao mun ici pio de S. F.rancisco; as di visas
dêsle terl'itóI"Ío serão opOl'tunamente tnlçadas pelos con-
sclhos mun icipais do novo municipio c dêste último.

Art. 2. o O referido municipio será instalado logo
que os scus habitantes ofereçam ao Govêrno os edificios
precisos pal"a paço do conselho municIpal, clldeia e es-
colas de ambos os sexos.

AI,t. 3. o Hevogam.se as disposições em contrario.
Palacio do Govêrno, em Ouro-Preto, 2G de dezembro

de 1890.
CURISPIM JACQUES BIAS FOIlTES.

D. G. 1'.-;1';



206:000$000
1.610:000$000

~ 11. l\IuItas por infrações, 100$000.
~ 12. Bens do evento, 50$000.
~ 13, Renda eventual, 93$000.
~ 14, Saldo do eXCl'cicio de 188!l, 164$972.
AI't. 2. o Durnnte o mesmo exerci cio de 18!l1 é are.

feridn intendência autorizada a despender a quantia de
2 :124$972, distribuida com os seguintes ser.viços, a sa-
ber:

~ 1. o Com o secretnrio, 320$000.
~ 2. o Com o fiscal, 120$000.
~ 3." Com o continuo, 120$000.
~ 4." POI'centagem ao procuradol', :184$404.
~ 5. o Expediente da secretaria, 20,'000.
~ 6. o Idem do jUI'i, eleições, alistamento, etc.,

30$000.
~ 7. o Custas judiciárias que ocorrerem duran te o

exerci cio, 150$000.
~ 8." Agua, iluminação e Iimpezn da cadeia, 1'80$000.
~ 9." Eventuais, 250$000.
~ 10. Obras públicas, 550$568.
Art. 3." O excesso dn receita orçada sôhl'e a despe-

sa fixada c as soums que se verificarem em quaisquer
veruas desta, serão aplicadas á verba "obras públicas".

Art. 4. o São aprovadas as con tas da extinta camara
municipal, relativas ao exercicio de 188!l, e que se re-
sumem no seguinte:

Receita, inclusive o saldo de 1888, 2 :262$3!l7; des-
.pesa efetuada, 2 :0!l7$425; saldo que paSSa pam o exer-
cicio de 1890, 164 $972.

Art. 5." Hevognm-se as disposições em contraI'io.
Palacio do Govêrno do Eslado de Minas.Gerais, em

Ollro-Prelo, 26 de dezemhro de 1890.
CIIHISPIM JACQUES BIAS FOHTES.

O,'ça a,'eceita e fixa a dC"Jl"Sa do Esta,l-o de ~InHs-G"r8is para Q
,,-,ercicio de 1891

O doutor Govl'I'nadOI' do Eslado de Minas-Gerais, de-
ereta:

~rt. 1. o Fica orçada a receita do Estado de ~linas_
GeraIs paI'a o eXlwcicio de 18!l1 na quantia de ..
4.827: 160$000, que será aITecadada, dos seguinles im-
,poslos:
~ I."

DECRETO N. 302 - DE 26 DE DEZEMBno DE 1890
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Taxa de .1°10 de ['xportaçâo. de geno»l'{lB

manufaturados , . . . , . . , .. ,
~ 2.° DIta de 4 °1" sóbre o eafé exportado ..•

CIIRISI'IM .TACQUESBIAS FOHTES.

DECRETO N. 301 - IJE 2lj IlE IJEZEMRHOIlE 1890

"'prova o orçallH'nlo da ",'eeila e fixaçiio da de.sa>csa tnUllicipal de
. Dõrf:'s do Ind<f.ti{" I)la'l~ao l'x"~I'ciC'io de 1891,;. e hcnl as,siUl os

eOlltns dn extinta (\Rlnnrn~ .relnti\'Rs ao exerCICIO de 1889
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DECRETO r\. 300 - IJE 26 1\1' llEZEMBRO llE 1890

Transfere da frel'\l1l'si<ldo Pnssa.T(.tnllO, do. tnl1nie~plo ~P; °11!Ve~f~
pu,,,, a do Hio. d.o Peixe, do de hnlTe.RloS. a azen a (rllo
nada - COlll'clçao

O doutor Governa{Ior do Estado de i\~i'nas-Gerais,
usando da atribuição c(mferida pelo parágrafo 1.", ,al't.
2.", do decreto n. 7, de 20 de,novemh.ro_de 188~: e .l~I!?,O
em vista a proposta da tercmra. comlssao de estatlstlC,l,
(Ieereta: f . d 1) 'S'\Art. 1.0 rica tl'[lnsferida da regueslU. o ~a~. ,-
Tempo, municipio de Oliveira, para a. do HIO (10.1 Cl~e,
rnl1nicipio de Entl'l~Rios, - de prol)J'ledade do cJ(Iad,1O
José Severiano da Silva. .' _ , .'

Art. 2. o Hevognm-sc ns (lIsposlçoes em contl UlIO.
Palacio do Go\'{'rno, em Ouro-Preto, 26 de dezembro

de 18BO.

,o doutor Governadol' do Estado de i\.tinas-Gerais,
usando das atribuições que lhe confere o decreto n: 218,
de 15 de fevereiro do COlTente alio, e tendo em vista a
1)\'o,posta do conselho de intendência do. ml1nicipio de
Dôres do Indaiú resolve aprovar o segUInte orçamento
da receira e fixa'ção da despesa daquela municipalidade
pa.ra o exercido de 18!11, c as contns relativas ao exer-
cicio de 1889:

Art. 1." A intendência municipal de Dôres do In-
{laiá arrecadará durante o exerrieio de 18Bl os impostos
constantes da resolução n. :1.2!16, de 1!1 de agosto de
188;>, orçados na (fuanl ia de 2: 124$!172, a saber:

~ 1. o Imposto;; sôhre casas de negocias, !l00$000.
~ 2." I (lem sôbre mascntes, 50$000.
~ :L" Idem sôbre industrias e Iprofissiies, 50$000.
~ .1." Idem sô!>re engenhos, :100$000.
~ 5." Idem si)hre tnlho de carnes verdes, 150$000.
~ li. o I{lem sôhre aguardl'nte, 150$00U.
~ 7." Idem sôhre hoteiS; hospedarias e ranchos, .

22$000 ..
~ 8." Idem sôhre caITOS, 10$000.
~ !l." Idem silhl'e 'IJaI'ÍS, 10$000.
~ 10. Idem sôhre capitalistas, 75$000,



65:320$000

:103:560$000

üRO$OOU
6:1100$000

50:000$000

8:000$11011

600$000

10:000$000

li:OOO$O()O

91 :9UO$000

900:0()0$000

69:200$0()0
5:000$000
2:100$000

29 :li22$000
1:600$000

37:000$000
500$000

5:500$000

12:000$0011

29:662$000

12:000$000

22 :IRO$OOO
800$000

5 gxp~dienle . . . . . .
6 Pessoal da sN'rplaria da Co-

mara cios Dep"tado~
7 Ex,p~dienlr .
8 Serviço la'1"il\rRfko. ,~ndo

pa •.•• o apanhamenlo do. de-
bale~ do Senado, 5 :OOO$()OO

Apanhamento do. do Comora.
7:000$000 .

9 Pllblicaçno de <Iebalcs dc al1\-
has as canlnro' . . . . .

~ 2.0 Secretaria do Governo:
~ 1 Pessoal da inspetoria gcral

2 Expcdiente, inclu.lve 2 :000$
para impressão de lei's, dc-
crelos e relatórios e 300$
para encadernação de papeis
fi ndos . . . . . . . . . .

~ 3. ° In struçilo público:
~. 1 Pessoal da inspetoria gerol

2 Expf'dirntc . . . . . . . .
:I Pessoal da esc(>la de farmado
t Expediente . . . . . .
5 Gabinetes c Inborató..:O' . .
6 Pe~sonl do Int~rnato e Ex-

ler.nalo "o Ginásio :\{ineiro
7 Ex.pedienle do Internalo . .
8 ,Expedienle do Externoto ' .
9 Pessoal em disponibilidade

do Liceu e externatos su-
primIdos . . . . . . ...

10 Escolos normai~ existcnles,
inclusive 100$ para o ex-
pediente de cadll uma .

11 Godeiras de instrução pril1\á-
ria nHS cidades, vilas, fre ..
guesios e distritos, nas .co-
deias da capital e Campa-
:Ihll e nolurnas nas sédes d'
cOlnarca~ . . . . . . . . .

:\Iobi.\ia, utensílios e aluguel
de ca5<' para escolas nor-
moi's e de Instrução primá-
da etn cidadrs r vilas ...
Bihlioléco dn capital (pes-
soal e expedieute) . . . .

Escola agricolo de !tabi NI ••

Subvenção 'Íl Escola dc :\lilHlS
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r.n :OIHl$IIOn

4.827:160$000

100:000$000
:\0:000$11I10

.\0:000$000
1,10:1100$0011

4 :(11)0$111111

:\:OOO$non

72:000$00n
160$01Hl

104:000$000

\1:000$1100
7:000$000

10 :000$000
100:000$000
70:000$000
360:000$000
100:000$000
180:000$000

5:000$000
160:000$000

r,o :000$01111
ll:OIlIl$IHllI

325:000$000
1.200:000$000

ii 1.0 1.0 Represenlação do E.-
12

tado:

S 1 Subsidio aos senadores
86:400$000

2 Subsidio aos deputados
115:200$000

:I Indenlzoções de despesos de

~:l

viagem aOS nlCSlTIOS
33:000$000

4 Pessoal da secrelaria do Se-

II

nado
20 :780$000

15

~ 16.
~ 17.
~ IR.

Art. 2. ° E' fixada a despesa do mesmo Estado, para
o referido exercicio, na quantia de 4.825:727.'200, dis-
lribuida pelas seguintes rúbricas:

~ 3.0 Ílltn <1e 4 010 p~l,n exporlaçflo d~ g~lwros â~
crlnção ~ pro<Ínçno

~ .1." 'fax aS itinerários~ r,. ° Dita de 200 réis, rodo eonh~,<'iIl1~nto <1e mer-

{'ad(}J'ios lSl~ntus
~ 6.0 Passngens em ~strodas de f~rro pal"licular~s

~ 7. ° Imposto ",bre o sal
~ 8.0 Idem <1e in<1uslrias r profissões

~ 11.0 Idem predial
~ 10. Sêlo de heranças e legadoS
~ 11. Dito de patentes '<lo gUllnlH "arional

~ 12. I~OVOS e velhos direilos
~ 13. Rmohlmentos de s~eretarios
~ H. ,Produto <1r v(,nda <1<' ten'os ,Ievol,nlns
~ 15. Taxo de matricula nOS eslohelel'i.nH'nloS tle

instrução ,pública
Imposto sf>hre o ouro

Pedagio
Mullo

s
por illfl'açf>es de leis, r~gulamen-

tos, contra los
~ 19. Roposições e restituições
~ 20. Imposlo <le 1 "I" de lI'ansmissno el11 \in.ho

,rt'la
21, Dito deheranços e legados " p<:ssô"s resi-

denles no eslrangelro
~ 22. Dito sôbre controlos d., privilégios. nov,a-

ções e prorrogoções

23. Col)l'an~ .•• da divida ativa
24. Imposto sôbre penos dagua e esgMo da

capilal
~ 2r,. .Turos de .1 apólices
S 26. Renda extraordinari,a c juros vencidos 'por

depósit(>s em bancos
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.IR:0110 000

R9 ::ltJ()$OOO

205:500$000

UU7:700. 1100

211 :760. 000

.110:8110$000

4.825:727$200

811:900$0011

U:601l$01l0

!O :01111$01111

7:000$000

9:000$000

180 :0110$000
4:000$000

500$000
5:000$000
12:000$000
4:000$000

:l61:7.10$0110
521 :8110$000
10:000$001l

104,160$000

380:000$000

Art. 3.0 O Govér-no poderá abrir créditos suplemen-
tares com as formalidades 'prescritas no art, 18, da lei

Tolal

conslruçi,o de pontes, ca-
dei.ns, edificios l' outras
obras públicas
Pessoal c malcdal para con-
servação do SPl'\'iço de H~UU

e csgótos
5 l"Ol'lu'l'inlt'lIto dt' \'{'cinn anti-

cal'huncular, ("In visla do
conlrato d,' :\ ele outuh,'o dI!
18tHI, feito rom o eIr. .1. 11.
Lacerda

6 llnmilHlção pÍlhl1l'a da Capi-
lal

~ 7. ° Estalisl1ca:
N. 1 PrsSllnl elR 1 a C 2 .• comis-

'sões
2 Expediente, sendo li :01111$000

para a 1.a, inclusi\'l' eOlllpra
dc instrnmentos e imp,'essões
de trahalhos e :I:0110$ par" a
2 .• , inclusive impressões de
trabalhos

li 8. o Saúde Pública:
:-lo 1 Auxilio li 110>pitais e hospi-

cios de 'ulienudos, conforIne
as lcis m. 2.815 e :1.2:\2

~ \l.o .Aposenlados e reformados:
~ 10. Divida passiva

N. 1 Juros de apólices, sendo de
6010 sóbre 6.029, apólices de
1:0110$OOO

5 °1° sôhre 10.1:16 ditus
2 Exercieios fillllos

.\mortizução.
11. Despesas diversas:

]1;. I Snstento, vestullrio e curati-
vos de presos pobres

2 l\('stituições
3 Dotação a órf"os pobres
.1 Dlligêncills policiais
5 Publicações de atos oficiais
G Eventuais

H8 :-115$200

726:100$000

I,228 ::\72$000

4:200$000

6:000$000
5:197$200
500$000

4:000$000

60:000$000

840$000

6:000$000

3:000$000

82:000$000

1:000$000

93:718$000
5:000$000

140:000$000
2:000$000

5 :100$000
6:000$000
10:1100$000

10:000$000

101 :000$000

700:000$000
.1:000$000

10
11
12

16 Assisl~ncia aos filhos do dr.
Bernardo 'Guimarães, COlHO

auxilio á educação dos mes-

mos
17 Auxilio 'a eslabeleclmentos

particulare,s dc Instrução
li .1.° Fôrça ,pública:
I Pessoal da fôrça pública
2 Expedlcnle dos corpos
:I ,'Forragcm e fcrrugcm para 30

cavulos
.1 Ajuda de ruslo a oficiais
5 Aquartelamenlo e luzes
6 Tratnmento e enterramento

de praças
5.0 Administração e fiscali-

zação das rendas:
Pessoal do tesouro, inclusive
nm empregado adido

2 Expediente
3 Pessoal de rccebedorias, vi-

gias, bal'lI',elros e porcenla-
gem a adminlslrndores e es-
crivães

4 PorC<'ntagem ás estrndas de
ferro pela nrrecadaçfio de
impostos

5 Aluguel de ""sas para rece-
bedorias

6 Papel para ,Impressões de ta-

lões
7 Porcentagem a coletores, es-

rrlvães e fiscais de arreca-

dação
R Condução de fundos ,públicos
9 Pa'ssagens em eslradas de fer-

ro e lelegramas
Pessoal do Conlencioso
Custas judiciárias
Ajudas de custo a emprega-
dos em comissão .

~ 6.0 Obras púlllicas:
1 Pessoal da direloria, inclu-

sive engenheiros
2 Expediente e aluguel do edi.

liclo •
3 Concertos e conservação de

estradas, construção e re.

N;

N.
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Disposições permanentes

740$000
100$000
1!'l0$000
!'l3!'l$080
13(i$000

100$000
100$000
160$000

2:437$920

4:4!'l9!l\000

Art. 3," Revo~nm-se as disposiçõ{'S em ('onl rario.
Palnrio (lo Govt.-rno (lo Esln(lo rle ,~linas_Gerais, em

Ouro-Prelo, 26 de dezemhro (le 1890.
CIIIUSPIM .lACQUES OIAS FOl\TES.
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~ 1, o Com o pesson1 ' . . . . .
~ 2. o Custas ,judiciárias . ' . .
~ ::\.o 1dem no escrivão do juri . . .
~ 4." Porcental!em nO procurador, . ,
~ !'l.o Tluminação e limpeza da cndein
~ 6. o Livros, pnpc1, Ipena e tinia a meninos

pohres ' . ' . . . ' ' ' .
~ 7." Extincão de formigueiros ..
~ 8." Cnminheiros, eleições e iuri
~ 9. o Ohras púhlicas . . ' . . ,

1

Arl. 2,0 Durnl1le o mesmo exercido é a refel'j(\n
intendêncin antoriza(\n a dispender ignal quantia, rlis-

trihuida (la seguinte fórma:

~ 1 .o Imposlo sôhre negocias
800$000

~ '2. o ldel11 sôhre empregados
7!'l$000

~ 3.0 ldem sôhre engenhos
120$000

~ 4,0 ldem sôhre carros
281$000

~ !'l,o
pedngio sôhre os portos da Barra, S,
João da Glória e S. IFrancisco

:~80$OOO

~ fi, " Tdem da ponte dos )Iotas
1:000$000

~ 7. " Rpnda dos nçongues
2!'l0$000

~ 8." Tmposto sôhre mascate". rl'trntistas.

dentistas e sôhre espetáculos
2!'l0$000

~ 9. o :\luHas por infrações
200MOO

~ 10, Bens do evento
200$000

~ 11. Renda eventual
900!l\000

municipal rle Piuni, e usando rias alrihuiçõe: que lhe
('onfere o deerelo n. 218, (le 2!'l rle fevereiro (lo ('orrente
ano, resolve aprovar o seguinte orçamento riu receila e
,fixaçflO da despesa daquela 1l1unieipalidade. parn o e:e''''

cicio de 1891:Arl, 1. n A receitn da intendência 1l1unicipnl (Ie Pi.
uni, Ipnra o exercicio de 1891, é orçana em <\ :4!'l9.,OOO,
provenienle na arrecadnção do~ seguintes impostos:

DBCRETO N. 303 - nF. :Hi J)F. J)EZEMIlRO nE 1890

o doulor Governador do Estado (le 11\linas.Gerais.
lendo em visla a ,proposta do conselho da intendência

,\pI'O\'U o QI'Ç"IIll<}nto ,1<, receita c .Icspcsa do Olunici'pio ele 1'inni.
pa'ra o cxc.reirlo de 1891

Al'I. 5." Fica revogado o parágrafo 8.
0

, do al'I. 4.",
na 'lei n. 3.!'l69, de 2!'l de agoslo de 1888, que manno

u
co-

brar !'l0lo sôhre o vencimento dos aposenlados e refor-
manos, 'ficando seus vencimentos sujeitos sómente a êsle
imposlo, durante o 1.0 ano da aposenlação ou reforma

por descontos mensais.,A1'1. fi. o Fica criado o imposlo de 3$000 n1('nsais sô-
hre cana pena de aglH\ e 2$000 mensais por esgôlos r1e
cada casa da Capital, onde ,foi ou fôr colocada torneira
de agua polavel e encanamento de esgôlos.

O imposto será cohrado em duas prestações, uma no
mês de junho e oUIra no de dezemhro, e será exigido (lo
dono ou rproprielario, p, na falta dêste, do inquilino.

Parágrafo único. Na ,falta do pagamenlo nos prazos
acima estilpubdos• fica o contrihuinte sujeito á multa ne

fi 010. Art. 7.0 'Revogam-se as disposiç,ões em contrario.
Palacio do Govtlrno. em Ouro-Preto, 26 de (lezemhro

de 1890. Cn111 spn.f .1Ar.QUES BIAS FORTES.

o secretario do Estado, F'I'lIncisco de Assis RareeI/os

Corrêa.

n. 2.:H t, de 11 (Ie junho de 1876, a rúhricas que não ti-
verem sido (,olwcnir'nlemenle (Ioladas.

Ari. 4." Faz('r operações rl(' crénilos (lU(' ju Ig:l1' con-
venientes, si não fôr S'ufidenle n imporlancia ainda eIn
cofre do empreslimo contrai do por conlralo de 10 de fe-
vereiro de 1890,par:l as seguinl('s despesas:

N. 1. .Turos garantidos a eslrad[lS de ferro.
2. ldem ao engenho central Rio-,Braneo.
3. lntrodução e colocação de imigranles.
4. Pagamento ele 30 :000$000 Ipara complemento da

(Ie 110:000$000, autorizada pela lei n. 3.!'l69, de 1888,
para o prolongamenlo da linha lelegráfica do norte.

!'l. Para cohrir o "deficit" que ocorrer no exerei('io
deste decreto, caSO a importancia arrecadada seja infe-

riOI" á despesa fixada.
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S 14. De cada capado ou ceva(lo morto, vendido a
particulares, a título de encoml'nda, 2$000.

S 15. De cada 50 litros de generos alimenlicios ven-

{tidos fMa do llll'rcallo, ;)00 rs.
~ \li. De cada cambista de bilheles de loterias, ."

20$000.ê 17. De r;.da fllbrica de fogos artificiais, 10$000,
S 18. De cada fábriea de vinho nacional, 10$000.
~ 19. De cada dita vélas de cêra, ;)$000.
li 'lU. De cada dita de cevêja oU lici'tl'es, 10$000.
~ 21. De calla dita de.joias, :\0.'000.
~ 22. De cada ten-da de seleiro, snl)ateiro e {le quis-

quer objél(>s de couros, ;1$000.S 23. De cada dentista, retratista oU relojoeiro, .. ,

2U$000.~ 24. De cada típográfia, 10"000.S 2;1. De cnda casa de barbeiro e cabclereiro, 5$000.
S 21i. De raela marcineiro, Intoeiro, ou ferreiro, ...

5$000.S 27. De ca(\a ferrador de animais, ;)$000.
~ 28. De cada quitanueira, que se.iam os produtos

vendidos em casa ou elll taboleiros pelas ruas, 5$000.
~ 2!1. De cada pasto (\e aluguel, ;1$000.
S 30. De cada mascate de fazendas conduzidas em

carros e animais, 200$000.s :H. De eada {iilo de quinquilharias e :1l'uHlriuho,

;)0$000.S :~2.De eada dilo de tintas, llrogas, si neles carim-
bos, obras de torno, figuras de gesso ou {Ie maeleira, e
de ou qlwlquer ornamento, 20 '000.S 33. De cada dito (\e arreios, tranças, freios e quais-
quer ohjélos de moutaria, 20$000.~ M. De cada dito de obras (\e folha e cobre, 2U$000.

S 35. De cada dito de vinhos e Ii\'ôres na 'ionais,

20$000.S 36. De cada eargueiro de aguardente, vind:J de fúra

(lo município, 1$000.S :17. De caela IHl1ldcira ou caixinha (te escolar com
aulorizaçflll do elelega(lo de pólida:

Sendo {lo município, ;)$000.
Scnllo de fóra, ;)0$000.S :\8. De c:rua engenho movido por :lgua. onde se {a-

brioue açúcar, aguardente c rapaduras, 20$000.
. S 39. De cnela {Iilo il\1~lVido por animais, 5$000.

S 40. De cada (lilo (\e serra, 10$000.
~ 41. De cada fábrica de farinha de mandioca,

;)$000.5 42. De cada fazendeiro, 5$000,

-nECRETO N. :i05 _ DE 27 [lE DEZEMBRO !lI' 1890

Aprova li l'abél'fi de impostos municipais de Oa,ldas
O dI'. ,Governador do Estado de lIlinas-Gerais, usan-

do das atribuições que lhe confere o decreto n. 218, de
2;) de fevereiro do corrente ano, e tendo em vista a pro-
'posta do 'onselho de intendência municipal de Caldas,

resolve:Art. 1.
0

A tabéla de impostos da intend~ncia mu-
nicipal de Caldas, constante da resolução n. :i. 6li2, de
1. o de setembro de 1888, .fica substituida pela seguinte:

~ 1. o De cada negocio de fazendas sêcas, 30$000.
~ 2." De ca'da dito de molhados, 35$001),
\\ :t" De cada dito -de generos de p:.JÍs, 25$000.
~ '4." De cada farmaria, 40$000.S 5." De cada ,hotel ou hospedaria ClYlllou sem disti-

co nll frente, 30$000.
~ (L" De cada bilhar, :\0$000.
~ 7:' De cada padaria, .')$000,
~ 8:' De cada empresa, lL'\Soeiação, companhias ano-

n ímas ou não, ;)0$000.~ !I." De carla casa de comissões ou consignações,.

30$000.~ lO. De c:Jlla olaria para negócio; 10$000.
~ 11. De ca(la açougue, ;1$000.S 12. De 'Cada rez abaHda ipara negócio, 1$000.
~ 13. De cada capado ou cendo vendido no merca-

do, 500 rs,

DECRETO 1'. :\04 _ nE 26 DE !lEZEMnRO !lI': 1890
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O dI'. Governador tio Estado de lIlinas_Gerais, tendo
em vista a proposta do conselho de intendência do ml1-
nicipio de 'llabira, e usnndo da atribuiçflO que lhe con-
fere o decrelo n. 218, de 25 de fevereiro do corrente

uno, resolve:Artigo único. E' autorizada a intendência muni~
pai de Itabira a desal)ropriar, ,por utilidade iPública, na
fórma da lei n. 480, de '1850, os mananciais necessarios
para abastecimento de agua potavel daquela cidade; re-
vogadas as disposições em contrario.

Palacio do Govêrno llo Estado de Minas-Gerais, eIU

(i)uro-Preto, 26 de dezembro de 1890.
Cnl\lSl'lM .1ACQUESRIAS FonTES.

o\ul
ori

7)U 1\ inlcntlcucÍ'l' municipal de lIabira a desapropriaT os ma-
nandai' l1'ec.essarios pal"a o abaslecimento de ag

ua
pola\"el

da1lucla cllIade
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~ 13. De cada carro, r.r1rroça ou can'ctão que se
efllj)!"cgue na cOl1du~'iio de o/)jétos entre as freguesias do
município ou na dr genl'I'OS imposta(los ou para expor-
lar, :!*UOO.

~ 1.1. De cada eafezista que colha anualmente mais
de cem 'I/Tôbas de caf~', 10$000.

~ -I;•. De rrlda prazo para edifica~~ões:
Si! cidade, 10$000 .
• ':1S freguesias (Ie fMa, ;)$UUO .
. ' .IU. Dl' cada baJTaca ou bolequim pro\'isário, ....

;)$1100.
S .17. De cada espetítculo de que se aufiním lucros,

1 U*OOO.
~ .IR. De cada expositor de: animais, 10$000.
~ HI. De cada escritório de advocacia ou consulló-

riu médico, 10$000.
~ 50. De cada inunJa~"ão e!ll calacumba ou carneira,

;)$OUO.
~ fi!. De eaela animal canílar, muar, vácum ou ca-

primo, s:lllo nos 10gl"a'Cioul'os públicos, 2$000,
~ ri:!. De cada cão reconhecida:rnente manso, sollo

nas ruas, 2$000.
~ ;):-1.De cada aferição de medidas lineares, 1$000,
~ 5.1. De cada dita de terno (Ic pêsos e balanças, ..

2$000,
!l fl5. De cada dita -de medidas de capacidade, ....

1$000,
!l :ili. De cada rcvista anual, 1$000,
!l 57. De cada confeitaria, 10$000.
~ :i8. De cada casa em que Se vender aguardente,

lf1$OOO.
Ar!. 2 .• Hevogem-se as disposições em con trário.

Palúcio do (;ovêrno do Eslado de :'Ilinas-Gerais, em
OUI'O-I'reto, 27 de dezembI'O de 18!10.

CHHISI'IM '/ACQUES UIAS FOHTES.

DEr:HETO .'. :lOli - !lE 27 l1E !lEZEMRno IlE 18!Hl

b1ev'a a mals de 2$000 a multa de '1"c lrala O Rrlo 68 da rcs-oluçiio
n. 3.2%, de In de agÔslo de 1885, lllr-11l dll eslip"llldll no UI'1. 6i

o doulor (~ovcrna(lor do Eslado de Minas-Gerais,
usando das atrihulções que lhe confere o decreto ~1.
~18 de 2f1 de fevereiro 'do correnle ano, e lendo em VIS-
la ;; proposta do conselho de inlendência municipal de
Dores de Indaiú, resolve:
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Al'I. 1. o A multa de trata o al'l. 68 da I'esoh
~,t.o n. :-1.~!'lli de 1!l de agôsto de 1885, além das eslipu-
1;l(la no arl. li7, fica elt'va<la a mais 2$000.

Art. 2." Ficam revogados o arl, li9 da citada I'eso-
loção e mais disposições ('m contrário.

l'al:'tcio do (;ovêrno do Estado de ~linas-Gerais, '27
de dezembro dt, 1890.

r:IIHISI'IM '/ACQUES !lIAS FORTES,

DEcnETO ;\. 30í -!lI' 2!1 DE !lEZE~IIlIlO !lI' 18!l0

l.'lII"e<le 3 relol'lua noposlo de 1 .• sargento, ao, sol<lado <lo 2.0 {'Ol'-

po milita,. de poli"ill, Vi!(lI11lo U.'rtho <lo Espil'ilo SllBlo

o doutor vice-Governador do Eslado, lendo ('m
('onsidel'ação (Iue o soldado do 2 .• COI'jlO militar de po-
lida, Vigilado Bertho do Espirito Sanlo, lem dêsde 1877
prestado os melhores serviços ao mesmo Estado, COIlIU
('onsta de dOlll'umentos, e que em uma diligência ulli-
Jllamcn le real izada no llIun iCijlio de Paracalú desenvol-
vera rara ('Ol'agem na perseguição de um cI'iminoso de
fama, recebendo, nesse alo de serviço militar, gráve
f I'imenlo de bala, que não só lornará incapaz para con-
tinUaI' em sua j)l'Ofissão, como impossibilitado de ga-
nhar, por (jualquel' oulro fá I'II1a, os meios de substência
para si e sua familia.

Hesolve l'efoI'luá-lo no poslo de 1.0 sargento com o
soldo de talll'la em vigor.

l'alúcio do Govt'rno, em Ouro-Prelo, 29 de dezem-
bro de 1890,

FIIEDEHICO AU(;USTO AI,\'AIIES !lA SILVA.

DEr:nETO N. :W8 - !lE :11 !lI' IlEZEMIIIIO!lI' 1890

Aprova o odiMllamenlo ás posturas munidpals de de Inhaúna

o doutOl' vice-Governador do Estado de Minas-Ge-
rais, sob proposta do conselho de intendência munici-
pal de Inhaúna, e usando da artibulção que lhe confere
o decreto n. 218, de 25 de fevereiro do COITente ano,
resolve aprovar o seguinte aditamento ás respectivas
posluI"as:

Art. 1. o Serão observadas no municipio de InhaÍlna
as seguintes disposições, aditadas ao g 4 .• da resolução
n. :i.531, de 5 de outubro de 1887:

I. OS criadores de eguas, em grande ou pequena
escola, serão obrigados a lê-Ias em paslos fechados, de
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modo a não prejudicar a criação do gado vacum, sob pe-
na de serem lais eguas rccolhidas ao curral do conselho,
onde poderão SCI' procuradas dentro do prazo de 15
dias, pagando a multa dc 4${)OO c mais as dcspesas fei-
tas,

11. Si no prazo do número antccedente, não forem
procurad:os as referidas eguas serão elas arrematadas em
hasta pública e o produto recolhido ao cofre da munici-
palidade como bcm do cvento.

Ar!. 2. o Revogam-se as disposições em contrário.
Palúcio do Govêrno, em Ouro-Preto, 31 de dezem-

bro 1890.
,FREDERICO ,AUGUSTO ALVAHES DA SILVA.

INDICE
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_, !l _ de 15 d,' jane~ro de 1890 - .Eleva os vencill.enl!>s
UO portdro da direloria de ouras púuliells c sn-
prime o lugar de.ervenle da mesma . . . 10

~, 10 _ d.' l'! de ja'\{'iro de 1'8\10 - Crêa umu l'l'p"rliçilO
,k e.!alislica no l'.stauo . . . . . • . . . .' 11

N, 1'1 _ til' 22 de jaueiro dc lSUO - Cone".le ao vilicullo
r

:\<lolpho l"'áo Tcixoiru o Ipr~llIio de 3:0()0 000 12
S, 12 de 22 de janeiro de 18~() - 'Ui'viu em dois os on-

cios de eserivã(-s de órfãos do 'Estado . 1:1

u~CUI:::ros
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da do IIlUnle'plo do S""rlllllento, referentes ú ser_
v,i,dão de úgua potável naquela eidade, •

':-l. 30 - de :.!2 lIe março de 118\10 - Transfere Iparn " f,'e-
gucl.ia de Prados, Illllnidpio de Tiradentes, us 1'0-
zCIHJ.as 1{1cnomina'l111s ')Iorccgo, Jn\"cruuda, LOll-
l"cnçoJPinlo, Cunta-iGulo c H.ibeil'fio lias EJ'VllS c
as perlt'nccnlcs aos .cidadflos Carlos de Sá Ludci ...
rn e Joaquilll Candillo da Sil"a \'erlllelho , ..

>;. 31 - de 2ü de llIarço de 1 'uo - T,'ansf",'(' pa,'a a f ('('_
gucsin de Inhalllllu, 1l11lllicipio de.. Sdc-Lugôus, a fa-
zenda denominuda - Suco . • • . • • • . ••

X, 31 - ,A - de 2U d,' lIlar~o de ,ISUO - Suprillle " dis-
lJ~ilo de paz Jrnominauo - J)Olll'U_\.\tussn - l111l •.

nicipio dc 'anlo-Anlollío do )lachudo, C anexa o
resp"ctivo I(""l'itório i, freguesia de S. Joito Ba-
tista do J)otlTudinho, do IlWSIlIO IIlunicipio 6 ••

N. ~:l - Idc 2H de nlUr~'o d,c 'l'S~1O - Transfere pura U 1'1'('-
gllcsia da t'idade de Uhú a fU1.cntla dCIHJ'nli-
nnda - J)iullluntc . """ " . " .. "

:-;, 33 - de 2!1 de m",'~o de 1~90 - ~Iodificu u deer('\o
de C!'l de jarll':ro último e dá ,inslru~"ll's "'s ('0-

'Juissões de t' ..'itnlistiea "
Ilnsll'lI\'ões u (lue ,M~ rf.'l"('l'c o dl'l'relo ndlllu .

'11" 2 d" ahril (lI' lS!IO - Crê" a ('"nau'(,,, d"
\'"rginha ,. . ... , .
de I de "brilde I~~O - ,\!lllla a d('no,uin,,~ito
da COlllaITU do Hio_Do('c pal"H - COlllal'CU d(.
S, 1~lil!IH~1 ,I" Gnunhães . , , , , , , . , ...

X, :lü - tle I:.! de ahrll de 1890 - ,~tudu " denumlnll~ito
da fr"l':uesia ,lo Cu ,'!"ul ])"1-1\('1, IIIl1nil'1pio til'

Sahnrá, pal"ll llelo-'lIorizollte. . , , . • '
d" l~ de ahril de 11\90 - 'Crêa uma 1':'''"',1" "1'-

Ipublil'alHl nêstt' Estudo . , . " . , . , .
d" 15 de 'abril de ,18~() - I~tanda ohs!'l\'lI" o "('-
gulamento organiz,"lo pelo eonselho d" inl('n-
Illê.ncia de Layras pUl'a o sel'vi\o lio c{'lJllill'l"io
dlHIuelu cidade . . .. , ...

:\. :W - d.' 1:5 de ahril de 18UU - lApro\'a as instl'lIçt)f'S
orgal1izudns pelo cOIlS('lho de intcntlênciu do Illll-
Ilit'ipio .d'e S.• João };rpolllllccno, sÔhn' ('.st,.a.ot1u.s, I

l~alninhos Illllnici'pnis e polic:n 1'1Irul . • . • •
~. In - d(~ 115 de uhl'il de 'lSHO - Aprovu as in.slr\1\.i)~'s

l'onf('cdonncias pelo ('onselho de jnt~nd nriu do
1llunicipio de S. Jmio N(~pOnlllc('no, regulundo o
sel.\'i~'o de nrr,p'cudaçüo fh~ ilUposlos JltHIl1('le 111li..
nkipio . ' .

de Ir; de abril tI(' HI!lO - ür.'a o IllllniciJp!o ti" '1',....
dos e eleva tOsta fl"t..~tH'sla Ú l'atrKoria cl(" \'ila .
df' 'In ode abril de 19~Hl- Crêa unt dislritn dp
paz com a denomina~ito de - '~Inripá - no 1'0.
voado denominado - C()l'l'e~O do rMC'io - I11U-
rnil'illio dt' l~lar d(' Espanha .... " " ....
,k 1'1; d.' ah,'i1 de 1,8:10 - Ap,'o\'a '15 modifica_
~'-'rs feitas ás Jlosll1l'ns do Illllnil"'pio ti" ItaJllhú
na ,parie N'ft'l'ente a jOJ(os " .. .."."

,lI' li d" ahril de UlHn - )1I1',la 11 d,'nOlllinll\'ito d,'
vila do '.J"'I"Hui pnra Vila >;0\'11 do ,I('qllilai , ,
d'P. IN de ahril clt' 11R~H)- .Apro\'a 41S disposi~,rJ("s
d." posturas OI'HHlliuttias Iwlo ('olls('lho di' ill-
It'ndülu'in do mlluieilpio dn 't.l'isliIlH "
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iN. '1'3 - de 23 de janeiro de ,1890 - Gamnleo juro de li °1°

sôb,'e o ea'pital de 1.000 :000$000 á emprêsa que se
formar nesta eapltal sob a denolJllna~ão de

'Emprêsa Jnduslrial.'Agrleola de VilaJHiea . • . .
:-lo '1,1 - de 2,1 ,Ie jan(,iro de 1890 - Determina que fique

sobr('st.ado o clllllprinlt~I1to do artigo -i. 0, purilgrufo
19, n. ,111, da lei n. :J.'[}t)9, de 18SJX, stlbrt> ('Olll~es-

-são de auxilio a lnvradores IHll'a casn de colonos
:-l, 15 - de 2'8 de janeiro de 1890 - <Determina que o 1('fI'i-

tório do nÍleleo eolonlal de S. JOilO Del-Hei, na
IHu'tc eOlupl"t'{'ntlida na fl'egupsiu de Tiradentes, fi ....
que perlenl'endo it da cidade de S, .Ioi,o Del-Hei

~. 'lli _ de U de fe\'ereiro de 1'890 - 'Crêa o lJIunicipio de
,'i. João do 'Caratinga e eleva á ea!l'goria de fre.
lluesin os dislr'itos de .:\. S. do Hosúr.o (lc Entn'-
í>Mhas e de Santo Antonio do ~lanbuassÍl

:-;. 'li d(' 1'1 de fevereiro de 18Ull - Delimita o períme.
tro da cidade de \Jniz de Fo,'a , ,

~. 18 de 15 de fevereiro de 18\10 - '~landa anexar á fre.
guesia da cidude de C:,ullpanhu a fU1.l'uda dCllo ..
In:nudu - Bou 'Vistu, 1I'unsf{'I'ida dn do Call1-

huqllira . ' , , , , , , . , , ,
>;. I!I de 1,8 'li(' I'e\'e,'eiro de IS\lO - Regnla o se,'vi~o d('

vf'i(~1I1os nestu LU'I}jtul • . . . . . .
~.:lO de ~o (le f{'\'(,l'cil"o de 18HO - Cri\u o imposto de

:.!*OOO s<ibre cada 5 quilus de banha e 5$(HlO sôbre
eudu l'ahcçH (ie porco ROI"do exportndo do Illuniei.
pio 1((0 Sucrullu'1l1o, enquHnto dUI"ar a ('srussês

de gêneros alllllenticios , . . , . . , . . . , . .
de 20 de fevereiro de 1~!1(1 - Crêa o mnnicipio
d(' Snnlu-H.ila tlt' Cassiu (' f'1t"\'H ('sta fregllesiu
Íl ('a!l'goria de Vila , , . . , ,
df" 1." de 1I1al'\"O d(" 'lSnU - 'upl"il1u~ 1I111 dos Ill~

gUI'('s de segunidos ofidais du St'lTt'tur",Íu do governo
(ie Lu d(~ 1l1UI"flO de 18~)o - Creu o Illunicillio u("
S. Domingos do Pl"ulu (' ('It'va ('sta freguesia il
eategoria de "ila , , , " , ' , , . ,
dt' I d(' l11ar«;o de 18DU - TOl"t1u l'l'iv..alivo o lu_
~ar de oficial ,lo rel':isll'Cl ~"I'al de hipote,'as du co-
nUH(,U do IPinu ....l.'uha " ., ., •• " , •

"lei de llIar~o ,lI' 18!1tI - Ele\'a a \'lIa de ,Pal-
rnira íl categoria de eitladt' f' ('onl(>1I1 olltr'{IS IlH'_

didas dr estatistica . " .. .." .....
de 7 de llIar~o d(' 1~\lO - CI'Ca o llIun:cipio de S.
JOSt' cio ChopoU) f' (-'le\'a I'slu fref.(tH'!lõin iL catego-
ria de \'ila, l'Ol1l U (iCnOlllillu\'f\o dl" Alto .•Hio-lDoc('

A - de, '8 de llIar~o d,' 1'1,\111- Suprillle o lup;nr
de arqllivi.sla d,a insp{'loril-I g:('I~al tia inslruçno
lpúh1ica (' ('OnH'te as atl'Íhuit;c)('s duqurl~ cargo
aO I"t~SIH'divo porteiro. . .. .

~, 2i - li" 11 de IIlnr~o de 1'8!H) - D('el'll'a que a EIJI.
J)J't\su Industrial dl' \'ilu_Hica estú l'olllprcrlldidu
nu iSf'n~'úo h'v;ul de dil"l'ilos, que!" sôhrr: seus ron-
tl"utos, quel' (.m 1'('13\'üo H quaisqul'r ohjetos que
lh(' \'(-'nhum destinados . " , " .

~, 28 - ,1<' li ,Ie 1l1l1l'~O <lI' 1~!lO -Crêa O oficio pri "a.
tivo (lo I't'Kistro (il' hipot('(.us tlu ('OIlHlI"l'U tio
IPnrailHlna . . . " . " .... "

~, ~!I _ <le I,~ de llInr~() lIe IS\lO - ,\p"O\." os arligos d"
posturas eonfe('l'ionnllns pelo conselho lIe illtrndên.
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~ .. Ui - de 22 de abril de 18UO - ,ncvoga o decreto Uo 2,

üe a de dC.LClllbro ele J&t1, tlUC \:~U.u)Clece concun;,o
para o lugar oe .nspcU)r geral da IUslru~ao tiS
l'ullllCa , . o . . . ,

:.;, .li - ue 21 oe alll'Jl oe H;~O - COllceue a COlUvallJ1la
.c. uc J.•.• UCSLC di.: I •.\unas l)eruu~.suo lHua ,1JJ.'OlOU-

gUl' st:US lnUlO,'i ,ate fi lllurgclll eSllucrLiu uo lt.o
leurullul,ua, J.)t:.1l1 COUIO lllllUal" I,) tl'u~auo {lo H'C"
eno Ut:).SlUJUt.10 uo \..\110 ~. 1'runCJsco . . . . .. OS

~. 18 - de 28 de alJril deH!UO - Crêa uesta capital uma
cxpu.siçao lJCr.JlIullclne uos prol1utos n.aluralS agr!-
cOJus c Ull111S1nUlS úêste ;.l:.Mtul0 c ua lnstruçut',s
H respeJto . M~

lU - de :lU de abril de '18~U - LJctel'lll-na -que o lcrri_
t01"10 llo c,atao ulstl"llU de paz úCllOllllJH.L(10 - J."Oll-

cu .tl;tssa - luunicJ.plo tle ~aJlto_.\JllOIIlO lia ..\lU-
CUUlIO, 'lluSSC .u pertencer ctU :-,uus l'i,:'~lJCCl1 v,aS pur-
tes ~.... lrcgueslus <te OIH..1c101 UCSlllclll!)l'aL1o . UH

• , 'áll - dc :JO de ahril de IS'JU - 'fralLslere o distrilo de
ti, ~ehaslláo da l'olllC~ -uVa .oa vila do >Carmo
da 'UagagCJll vara a lrcguesla de S. .\ligue1 da
tl'onle-.:'aovu, lllunici.v. o (10 1SaeralllCulo UO

~, 51 - de 5 de maio de 118~0 - LJclermiua <Iue a Jazen_
.oa denoulInaua - !'on~-AlIa - va:;se a perten-
ceI' à IrcgueslU da Cidade ua Formiga o UO

~, ',,2 - ue ti de maio de 18~0 - (,;.rêa um uisll'ito de
pUlo na povuuçflo ucnUlllinudu - Varas - lllU ..

nicl1'lo Ou DlalUanlwa . . . . . o . . . . . o UI
L'l. á:J - xlI' (; de 1;lUio <1e l~UO - L'lauda aplicar a des-

a1'r()vna~áo ue úgllas para o a1JaslecillHlIlto Oas
c.duL1es, vihlls c povoações dê.slc ,1~sluuo o llro--
cesso eslabelecido 110 oecreto geral llo I ,6tH, de
'l.i <1e outllbro de 188;; , o o , . o , o . o o ., ~ 1

iN, "I - de ti de maio ue lS~O - Eleva a dislrlto de Vaz
o 'policial ÚCllollliua'uo - S. 'fOllluZ de AtlulllO,
olllUIÜCJVio de S. Sebastião do l..)uraiso . . U2

~ o 5á - llJe ti de maio oUe l8~0 - Crea um di,strlto de paz
na povoa~ão ucnunllllatla - ESl'irilo.Sauto Ditgua
ILinlpa, 111uJlicílJio de IS. José d'!t\.lélll ,l',a.rui1Ja .. U2

:lI;. ,,,ti - de i de maio oe 18~0 - Anexa o disll'; to do 1'0.
crane, freguezia de \Santo-Antonio du Jose Pedl'o,
lllulllciVio de S. João do Caratinga à freguesia de
\Santo ntollio do ~lanlmassú, do lUesmo lUuuiclVio U:J

~. ái - de i de lUaio de 18UO - Cr"a um distrito ue paz
na vo\'oação deuominada S, Scbastião do Pi-
ranha, JlIunlcivio do 11'()lUI>a . . , . . , . . " 93

.N, -58 -- de i de maio de 1&90 - Eleva a povoação de
S, Sebastião da Grula à categoria de freguesia, fi-
cando desmembrada da freguesia do Je'Iueri, um.
niciplo da ,1'0nte~Nova . . . . , o , ... , " UI

IN, 59 - iDe 8 de maio de 1890 - 'Hevoga o decreto n.
8, de 1'1 de jalleiro último, e chama para o excr-
.ei-eio das respectivas fun~ões os empregados da
secretar;u da exHnla assembléia provincial, os
'Iuais constituirão uma s,'cção adida áseerchl_
O'Ía do govêrno • o . . . . . , . . o . , . . o 95

iN. ÜO - de 9 de maio de '1&90 - ()rêa o lugar de super.
inlendente de toda.s os lrabalhos e melhoramen-
tos do munlclpio da capital ,~ colônias do Estado 96

v
IlEl:np.TO~

~. 61 - de 9 de IIwio d,' 18UO - Crêa UlII distril" ti" 1'uz
'na 'povoação <lenonlinndn - Providênciot IllunL

N. eipio da Leopoldlna , ., . . . , , . ,
1i2 - de 10 d,' maio de 18UO - Crêu u comur~a' d;'

-Sallto Antonio do ,~Iachado
~r. 63 - (ie 1'2 d(' tnuio de 1890 - 'EI(":~a. 8 •di.st~it~)'-d;

Ipaz 11 po,'onçáo dellonlinnlln - VerlnelhoJ:\l'o\'o
-: .fl'~HlIl'siade Silo FI.uIH'iseo do \'erfllelho, 11111-
11I"'1"0 <10 Caratlllga . , . , .... , , , ...

iN, 6.1 - de t2 de maio de 18!l0 - Ele\'a a di.strito d.,
pU1. o poll<:ial ,lenomlnado - P"I'tO dus Florcs
- tllunicipio c1e .Juiz d{' Fora . . . . . . . ..

:-<, 65 - dC,12 de muio del&!lO - Ele\'a il categoria de dis_
lflto de paz u po\'oação de Silo José dos ,\Ie-
gres, municipio da Cristina .

:-:. 66 - de 12 dc 1Jlal~ de t890 - Determina qne as fa-
zendas denonllnndas - Jorllão, Sil\'u, ,Barr'riras.
J.al(es. Il\lorel-rus, Quilomho e Toca, pa.sscm a Jler.
tencer ao -!H1l'nlcl'pio do Bonf,im . . . , , ...

X, 67 - de 12 <1e maio de 1890 - Crêa UI11 ,lislJ,ito de
paz no IUl(ar denominado - Sol('_<1ad(' - mllni-
<'ipio do '.\Iar <1(' Espunha . . . , . . , , .. ,

:--:. HS - de. ~2 de muio dI.' 1890 - IlrsnlP"lIIh,.u do Inllni-
CIPIO de S. (;ollçulo do SaJlucal e anexa ao d,'
S~lIIlo Antonio do ~Iadllldo li frl'l(lIeshl de S. Fran_
CISCO de Paula do ~Iuchadillho

:-<. 6!' de 12 de "!,ulo de 18.!10 - Crêa u~,,' disl'riio ;1': ,;u,:
nu Jlovonc;no d('nollllnada - S. S{'hustiiio dos 10'('1'_
reiJ'~st IllUlli<:ipio de SaJltulIH dos Ft'rros ....

N. 70 - dr. 1~ dr. mllio dr. 1890 - Apro\'1I 11 proJlosta fr.ita
pelo r.onselho de intendl'ncia de S, Sebustiiío do
Paralso, regnlamentllndo os ,'emit,'l'ios púhli<'os
daquele munlclplo . , . . , . . . . . . . . ,

N. il de H d,e maio de 1890 ~ Aprovu IIS modifieações
feitas as posturas mllnil'lpais de Aarhucena . . ,

:-<, 72 d<; 14 de muio de. 1890 - Oh instruções I)('o\'isó-
rlO!i parn o servlço a curJ(o dn supcrintt'llilclH"in
dos trabalhos e nl'Clhol'fUllentos do xnnnicipio da
capital e do servl~'o colonial do gstado . , . .

N. n - dr. 16 dr. maio <1e 1890 - Crêll Ulll distrito <lo.
paz na povollç1io de S, Pedro. rnunicipio ,Ie
.Tulz de Fol'o , . . . , . . , ., o..,.".

:-<. 7.1 de 17, de maio <1•. limO - Rel(ula fi exlrllçiío ,IIIS
loterias eoneedidas uo cidudiío Eugr.nio Foulllinha
e modifica o respectivo plu110 , . . . . , . . .

N. 75 de 19 de maio de 1l!90 - Crl'a o lugar privati\'o
de oficiai do l'''l(istro geral de hl,potecas ,Ia l'O~
marca da Leopoldln8 , . , , , , , , .. , . , .

N. 76 - de 20 ,~e maio de .1890 - Crêa um distrito dr. paz
na antll(u fre~nesla de S, Sehastliío. lllunlrll'lo dr.
Marinna, suprimida pelll \('i n. 1,998, de 1.1 de
novembro de t873 , , , , , , o • , . , , , o ,

N. 77 - de 20 de maio de 1&\10 - Aprova o aditamento
ós posturns municipais de Curvêlo , .. , . , .

N. 77 A - de 20 de maio de 1890 - Suprime um dos
-lup;ares ele 2.• s oficiais da diretoria de fuzeudn

:-<. 78 de 22 de maio de 1890 - Eleva a distrito de paz
os policiais de S. ,João do ~fanltuassú e de Sano
tona, pertencentes ao munlciplo do ~lanhuassú .

N, 79 - de 22 de maio de 1890 - Aprova as alterações
feitas pelo conselho de Intendência do munlclplo
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=-. 10(;

~. lUU d,' U dc junho de 18UO - Crêa u eomar~', da
Boa Vistu do Trt'llIedal
d~ 10. de juuho de 18llU :_: 'i"',;n~f;l'(: ,; 1:";"';1.;
dellC?ll1l1u!da - S .. los£> - da fl'ep;u('siu dn ddad('
d'.' .S.. Joao ~lel-lIei, pura" do llio do l'eix,', '''U-
nlelplo de Imtre-lIios

~, 102 - d~ 1~ de junho de '18Ún' ---: 1~I;va' i; ;lIl;'g~ri'll .Ie
,listr)l? de P~1Z o, polidal denominado - Santo
.\nto.111.0. do La.J'atln~n - freguesia dl' J oallt~siH,
1l1Ul1JClpIO de Santana dos Ferros

:S. 103 - tle 10 tle junho de 1890 - Tran~l'e;'e '(li've~ ,,;s '1'a'.
z~I.HI~s dn fr<,"~lIrsin ela l'idadt' elo Aruxú }lUI"U o
distrIto ~e. p.az de S, Pl'dro (h~ '\1l'unl-il:l, ,In n'c'i-
mo rllUJllt'IPIO , . . , , , • . • . .• . ....

~. IIJI - de 11-6-1890. - Tl'llnsferl' a fll7.<'ndll denolllinllda
- Pl'o\"ld~!lCln - do 1l111llielpio dl'stn ('apitai para
o de Bonfllll . . . . . . , . . . . . . . . . . .

~. 1115-. ,~e, l1-ti-PS\II~ - Elt"'ll it elllegoria d" dis!l'ilo de
paz o poItcull denOJuinudo - Bonito - perten-
cente no lll,unici,pio do Pr\'onha . . . . . . ..
dI' 11 d~ Junho dc lSUO - Conre,le aos ,'ilicul-
t?res l:eslll('nl<'s elll CII!as Ailns de ~llll0 Denlro
Cust?dI9 . Rodri~ll(~s BarJ'o{,u e Domingos Pint~
de l'lguell't'do, os pl't'llIioS de 5011$11110ao primeI-
ro e de 1 :OOU$OIlOlIO seglllHlo . . . . . . . . .

;0.;. 1117 - d~ 11 de junho de 18\JIl - Aprovll IIS llill'rllçiles
feitas ~elo c.onS('lho de intendêneill do llIunicipio
de :\hu'lunn as re,so,luç{)cs IIS. :L21n, dt' :\0 ele Ollw
tl1hr~ de 1~S8.t. e .Lblit, de 1.11 d{~ st'tf'mhro de 188M

~. 108 - de Ll de Junho ,I•. 18nO - Aprova o IIdillllllenlo
ás postlll'IIS llIunicipllis ,Ie lIajubâ . . . . . '..

- dc 14 de junho de ,1&ill) - Anexa ao 1<'rlllo de Sano
ta B~trhan~ o nllllllCipio d(~ S. Domingos do Prata

- de h de Junho ,Ie 18!l0 - C01l('('de rel'orma ao
e-;-alf('I'('s do ('xlinlo "OI'PO polidal, .José ClIudi-
di do de Oliv"iru

- de 17 de junho ;Ie' 1890 :-. C'rê;, 'Ul;' 'di~l~it~ 'd~
P:'7.. l?a POVO,lIÇÜO.denOlllinllt!a - Ipiranga - 1lI11-
IlU'IPIO do ClIrvclo

- d<; 18 de ju.uho, de limo.:'- 'Ai,,";':'; ,; l;lO'.Ii'fi~açii~
fella I?el.o ,0nS( lh~ de lIltendêncla do llIunicipio
de Uba as resolllçoes ns. 1.181, de 22 de d('zelll-
bco de 186& e 1.&:lli, de 10 de dezemhro ,Ir 1&71
A - de 1& de junho de 18!l0 - ApoS('nlll o cole.
tor l!e :\fl~r de ES}Hlnhn, d,., Carlos Thomaz (ie :\ln_
gnll~;,es (1~'lInes, ('orn o ol'denudo de' 2 :.t20$ anuuis

- d~ _O de JlInh~ de 1&90 - C,'('a nll po,'oação <lcno-
mIlH\.II~. \ l1~\"a -fregu('sia dr Ho\asw~o\'ns,
nlUJ1IC~PIO _ de Caeté, 111n distri10 til" paz ('on1 n
dcnollllnuçno de - União .
tle 20 de junho de 1&90 - Eslahelt'ce di\'islIs en-
tl"i' .n~ paróquias do - 1tHliaiussÍl e Hio•.:\lnllsn
lJIUnll'lp'O do Bonfim . . . '

- de 2~_ d,' junho de 1890 - .• \lI'el';' ~ i)l~n~ 'P';l";
extrnça,o de loterlas {'Olll'edldus no l'idadiío J os(~
Custodlo de Oliveira, por eontrnto de IH dt' nulio
tle 1888 . , . . . . .
de 21 de junho de 189'0'---: EI~\'l; ~ 'di~I;'it~ 'd~
paz o po.li~ial dcnominado - S. Sebllsllão da Bar-
ril, .nllIllH"'pio de Santll Luzill do Cal'angolll . .

- de 25 de Junho de 1890 - Aprova O lIdilameneo
ás ,POStUrIlS munidpais de Mllrianll • .
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da Leopoldina, ú labcla - A - dc imposlos a
'lue se refere a resolução 11. 3.828, de 1() de agôs-
lo de 1889 . , . . • . . . • • • • • • . . . .

:11. 8U - de 2:1 de maio de 1,890 - Eslabelece as tlivlsas ,'\l-
trIO a freguesia da "iln de Cambul e a do S,'nhor
illom Jesus de Congonhas, da'lncle munlcipio . .

~. 81 - tle 2:l de mui o de 18110 - Tra\lsfen' a fuzenda de.
nO'Jninulia - Pedl'a de Cevar - da freguesia da
Piedade dos Gerais, IlUIIlicipio do Honriul, pura li
da eldade de E\ltre-llios . . . . . . . . . ...

>lo 82 de 2,1 de maio tle 18110 - 1)ú inslruçi'>es para a
cobrança de imposlos de exporluçiio . . . . . .

~. 8:1 de 27 de maio de 18110 - Aprovu o código ,Ie pos.
htrns lllunicipais de Pitnnguí . . . . . . , , .

;0.;. 8,1 tle 28 de maio de 18110 - Aprova as alterações fei-
tas pelo conselho ,110 inle\ltlêneia da Leopoldlna it
l",solução n. I. :l~\5, de 5 de nov('mhro de 1886

:S. 85 - de 2,9 de maio de 18!l0 - Transfere a fazenda dc-
uOlIlinaua - Torre - da rre,guczia do Aventurei-
ro, rnl.lnicipio do ~IHr de Espanha, pura o da An_
guslura, lllunieipio de S. ,José (Ie Além Paraiha ..

~, 8li - de 2 dc junho de 18'llU Trallsferc a faz'cnda
denominada - Cerca-1ft - da freguesia da Gra-
ma [para n do Je'lueri, amhns do municipio du
Ponle-Nova . . . . • . • . . • . . . . . . . . .
de 2 de junho de 18110 - Crêa um tlislrilo tle pnz
no lugnr denominndo - Aliançn - lllunicipio
tle Calaguazei . . . . . . . . . . . . . . . .

_ l1e 2 de junho tle 18!l0 - Crêa um distrllo de paz
no hlf(al' d('nolnÍlUtUO - Vargcll\ do Pântano -
fregul'zia d,u Contagem, 1l111l1ieipio de Snhal'Íl . .
tle .1 de junho de 18\)0 - Crêu um distrito de
paz nu povoaçiio tlenol11inuda - Pil'aúlJa - lllU-
nieipio tle Pomba .
de .1 de junho de 18\IU - Eieva a Vila ~ova de
,JC'luitaí ú categoria de cidadt', COlll a dcnollllnuw

ção de - cllocaiuva . . . . . . . . •.....
tle ,I de junho de 18\10 - Anexa Íl Eseola de )linas
unI laboratório de unúlises de terras, ctc.a de que
tratntll as insll"lIf::ões de 2U de Junrço últinJo . .
de 4 de junho de 1890 - Crêa a comare" do
S"pucal . . • . . . . . . . . . . . . . • . . .
de 4 de junho de 1890 - Ele,'a 112 :800$000 os veu-
chllentos do secretitrio dn Escola de FUrIlJúcia
de ,i de junho de 1'8!l0 - ElevlI a 4 :'800$000 os
vencimenlos (lo secreloltrio da inspeloria geral da
instruçiio pública . . . . . . • . . . . . .
de 6 de junho de 1890 - Crêa O lugar privativo
de oficial do registro geral de hipotecas na eo-
llJurCa de Ubâ . . . . , . . . . . . . . . . . . .

~. % _ tle 7 tle junho de 1-890 - 'fl'Unsfere a faz~n,la
da GU111('1(~il'a, dn fl'cguesin do Jequitai, lllunicÍ-
pio do Bonfim, para o distrito de S. Gonçnlo das
Tahocns, têl":Ino do Curvêlo . . . . . . . .

:S. !l7 _ de 7 de junho de 18!l0 - Crêa a comarca tle TI-
radentes . . . . . . • . . . . • • . . . .

~. 98 _ de !l de junho de 18!l0 - Eslabeleee ns divi"" en-
Ire as freguesias de Sanla Luzia do Rio )Ianso e
S. Sehastiiio do lIatiaiassú, munieipio ,lo Bonfim

~. !l!l - de II de junho de 1890 - Crêa um tlislrito fIE
paz na povoação do - Coração de Jesus <la V;,ta-
Alegre, lllunicipio de Sete-..jLagôas, eom a d?uo-
uIinação - Cordisburgo da Vista Alegre • • • .
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s. 1:17 tIl' 8 d., jnlho ,te 18\111- Apruva u snhslituiçÍlo
feita pelo l"onsl'lho llt' illlt'lId~ndu do 111un\clplo
di' T1't!s-poulns, do~ artigos 1 t7 a li t, das r('.spt'-
(~ti\'l\s posturn~ . . . . . "•..•....

X. 1:18 .I,' 8 .1<' jnlho de 18\1() - .\llIpliu as disposições
do ,"" .•.•.10 n. 1:1, de 2:\ de janeIrO úllimo, quan.
to "O Jcvuntal1lf')lto do l'upital (In Eluprt'Sa Indus-
trial .\grit'ohl (11- Ylla-Hi('1\ e pt'I"luitt' i1. I'('ferida
f'lllprCsa (lxplorul' todas as indústrias que pnssanl
apro~'l'itur RS vúdns l)wtérills lll"iuuts f'Xistclltcs .

S. I:m ,te \1 ,lt' julho ,lt' 1890 -- AprO\'" aS alterações
ús postl1l'HS J11unicipnis de S. S('bnstif,o do l'ul'uiso

~. IllI ri,' U ,le julhO ,1e \8\10 T•.••nsl"',.e aS r,,'.en,llIs
perl('Ill'ellles uos cidutlfws Francisco de Assis Fer-
('('iI'u Carneiro P MUl1ol'l Fernandes ,de SO\lZI\, UU
gueúII ,lu cidadr de Olh"'irll pat'U a til' S. Fran-
<'isco tia Paulll . . . . . o . . . . . . . . . • .

111 de 9 ,Ie julho ,h' 18nO ~lalltlll u!rservnr nO\'1I
la.helo d~ \'encinH'utos pura OS t'lllprt.gutlos da Sf'_
crelaria do Govêrllo do Esludo . . . . . . . . .

:-;o 112 .le 15 ti" julho ,Ie 18\10 - Crêa ulll e",pregO' ,Ie
lIlél1h'o no l1úl'leo colonial c1el101l1illn~lo CCSHl'iu
.\I,"inl _ sito uu fl'('glWSiu til' Cuf'iltH'iI'H do CUl1lPO

X. 11:1 __ til' 111 ti,. jnlho d., 18\10 - Cr<'" U11l ,listrllo d,'
pUl. nu pnrte 110 lerritõrio (JlU' fica ao sul do di~w
trilo do ~1orr()) nO ll1unidlJiO de S. Frnncisl'O, ('0111.
u denolllinnc;flo de -- Cnnl'ci\'f\o lia Vuq('lU .

:\. 1II d,' 21 de julho ,le 18\10 - .\pro\'1I as 'ur,"l"s
feitas aO artigo 111 t' Hllihl1llcnto no IIL"ligo 1:~i,
,Ias posturas llIuni<'ipuis til'. So ,10,é '1" .\l~l\l ,'0-
rniba, pronllllKudas CUIU a n"sol1lt;"O 11. .L 1~t. dI"
18 de outubro tle 1883 .

11r. _ ~'" 21 de julho de 18\10 - Aprova o u,litalllelllo
as.posturas Illunicilluis ele S. JOSI~ de .lhl1 Pn-
nuha, prolllulgadus l"0111 n rt'S()lll~'fio 11. :L 181,
d. 18 de outubro de 1883 . . . . . . . . . . . .

X. llIi _ ~l<- 21 de julho de 18!10 - Aprova o aditameulo
as pOShU'HS lI11lJ1icipais de S. José de Aliou1 Pa-

lt-, ruiha ....•....•. , .
_ dI' 21 de julho ,Ie 1890 - .\prova o aditumeuto

ás poslulouS municipais de S .. José de Além 1'u_
raiba . . . . . . . . . . . . •.....

~ o 1.18 _ de 21 de julho de 1890 - Apro\Ou o aditumcnlo
ús postUI'HS llluniclpnls (te S. José de .AléJll Pu_
raiba . . . . . . . • • . . . •.....

, . I.IU _ de 21 de julho de 1890 - Apro\'a o uditulllento
ás posluras municipuis de S. ,José de Alêm I'u_
raiba ........•..•......... ,

X. 150 _ de 2.1 de julho de 18!!0. - Elevu. á calegoria tle
dlsll'lto de P"l, o pollclul denominado - Vistu-
Alegre _ munidpio de catuguaws . . ' . . ..

151 .le 21 de julho de 1890 - Crêu ,'om d,'nominaçiío
:lla~aúbas de Baixo - município do Bonfim,

uni distrito de pal, com n denonlinuçflO de -
Suuto Antoniu "a Vurgcm-Akgre . . . . . . . .

~. 1r.2 _ de 22 de julho de 1890 - E!t'\'a Íl categorill de
distrito de pu? o polleiul denominado - S. Joüo
Bulisla dos Possos, municipio d,' S. Sebustlão
do l)araisO . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, . 153 _ de 23 tle julho de 1890 - Aprova as alterações
Ceitas ás posturas municipais de Pltungul, cons-
üuites do dect'eto \lo 8ii. de 27 de maio úlllmo •.

239

191

Hl1

19:\

190

lSU

188

187

187

181i

181

VIll

11 f.t:Ht:r.T oS
N. 11'8 de ~n lho junho ile 1RUI) - 19uuln oS \,('lIl'iIlH'lllos

,los cJlcfes dp tH'cç{)es, l.us t' ~.ns ofkinis da 'Sf'_
",rctnria da inspetoriu gcrul da instruçilll púhli,'n
IIOS dos empL'ega,los de iguais ,'nI<'Kol'Ías tia dil'l"
torlu ti,. fuzendu ,lo Estado . . . . . . .....

11\1 _ de 26 dc junho de 1890 - Elevu a 792$ unuais
08 \'"cnchuentos do continuo da sl't'rctnria (lu inS.
petoriu geral dll instruçüo púhlicu . . . . . . .

S. 120 _' <I" 211 dc junho de 1890 - Aprova a ,'saitura
,Ie venda do privilégio coneeditlo í, Empl'l\Sa das
Aguas de Cuxumhú e Con1tlndas . . . . . . . . .

S. 121 _, de :lo de junho de 1890 - Prorroga por 18 n\l'-
seR o prazo lnurl'udo para cOllc1usfto dus ohras ('
Penfeitorius do estahelt'eimento hulneario ,Ie Ca_
Xllmhú c Contendas • . . . . o o . o o ....

S. 122 _ de 27 de junho de 18!l0 - Ele\'1I Íl eulego1'in dI'
distrito de paz, o policial denomina,l" - S. Ge.
raldo, do municipio do lIio Bruneo . . . . . . .

S. 122 _ A _ de 27 de junho de 1890 - Crt'U o "listrilo d,'
p~z denominudo Rio Doce, no Illunielpio d,' ~tu-
rutna, C (>stabelere as respectivus l\Ívisns . . . .

S. 123 _ dI' 27"de junho de 1890 - Crêa um dislrilo dt' PUI.
na povoação do Hecreio, llIunicipio da t,copohlinu

S. 12'\ _ de 28 de junho de 1890 - Apl>scnta o eontinuo
da secretaria do go\'êruo, Camilto d,' L"lIis Pe-
reira, com o ordenudo anual de 480$11lI0 . . o .

s. 12:, _ d., 20 de junho de 1890 - Aprova o ,,,\itunH'nlo
.:os postnras municipais do Ahut'lé . . . . . . .

~. 121i _. de 30 de junho de 1890 - Aprova o al'lil\o adi_
liVI) ás posturas municipais <Ia capitul . . . . .

S. t2i _ <le 2 de julho de 1890 - ~Ian<la udotar no mn-
nicipio de Poços de Caldus o código d,' postu-

. ras de Caldas • • . . • . ' . . . . . . . . . .
N, 128 _ de 2 de julho de 1890 - Apro\'u o conlrato re-

lebrado pelo conselho de intendência ,li, capital,
em 12 de dezembro <le 1889, com o dr. Agostinho
MaxiJ.Tlo Nogueiru P('ni<lo e o tenente.roroúel ,Iosé
!Bento Soures, para ubertura de llnla rua . . . .

:". 12\1 _ de 2 de julho de 1890 - Ele\'3 á ,'uu'goria de
distrito de paz o policial denominado - Sole-
dade _ sito na esta5ão de Congonhas, E. F. e,'n-
traI do Brasil, mumcipio da capital . . . . o .

:-.:. t30 _ de 2.de julbo de 1890 - Crêa uma romissf,o de
sete membros pura elahorar o projeto da cons-
tituiçlio dêste Estado • . . . . . . . . . . . .

S. 131 _ de 3 de julho de 1890 - Eleva á rntego
ria

de dis-
trito de paz OS policIais denominados - Santo
Antonio do Rio das ~Iortes, e S. Gonçalo do Bru-
mudo, pertencentes ao municipio de S. Joiio del-lIei

~. 132 _ ,Ie 3 de julho de 1890 - Crêa li comarca do
Paraiba • . . . . . • . • • . . . • • . . . . .

:-;. t 33 _ de 4 de julho de 1890 - Aprova os adilamentos
ás posturas munlcipal's de Bocaiuva . . . . .

X. t3~ _ de I de julbo de 1890 - Aprova as ulteraçÕCS
ás posturas municipais do Sacram,'nt~ .

N. 135 _ de 5 de julbo de 1890 - Reorguni7.ll a ,liretorLa
de fazenda do Estado . . . . . o o . . . . . .

N, 13G _ de 7 de julho de 1890 - Aprova as alteru5õcS
Celtas pelo conselho de intendência do mllltic'pio
do Rio Preto ás tabelas de Impostos dus resolu-
ções ns. 2.199. de 27 de novembro de 1875, e
3.222. de 11 de outubro de 1884 . . • . . . .
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de :!:! ,le ag,;slo de 18~U - Elevo it l""legoria de
distrito de paz o pOliciul dCIlOlllinado - PUl'I'U-
llC, pertencente no têrnlo do Caratinga c COIJlUrL'j\

tle ~lanhuassú . . . . . .•..•....

~. lil - A - de 22 de ngôslo de 18~O - Crêa um lnglll'
de nlllunllCIlSC llU secI'ctnria tia inspetoria g('l'ul
da instruçüo pública . . . . . . . . . . . .

~. 172 - <le 2:1 de agôslo <le 1l\!lU - Suprime um dos lu-
gares de t'ngl:'llh('iros ullxlliarcs uu pri.~n~iru co ..

'IHissüo dt' f'stalistit.'H, t' l'r{'n, t~1l1 sllhstltlll\'UO, o de
t'ngcnheiro ujudnnle . , , . . . . , ..... ,

:\. 17:J - de 2:\ de ugôsto ue 18~1I - lIegulu a urrel"uda\'üo
dus dlvidus de colonos ,'xislenlt's no Estudo tle
~tillus-Gel"llls . . . . .....•........

~. li I - de 2:1 de ag,;sto de 18!1II - !lcgula a •••.reeudu-
çi"lo do produto tia vellda de terras 110 Estado
de )linas..lGcl'uis . . . . , . , , . . . . . ,

~. 175 - de 25 de agôslo de IS~)() - Tnu;a as divisas tio
distrito de paz criado 110 .}LI~al' dellOJllinudo -
).lul'aClhas de Baixo, Illlllllcipio do Bonl'illl l~ co-
1l1UI'l'H de EntJ'(..'~Hios, com a df'nOlllinuçiu) de -
Santo .-\ntonio da \'uI'W'I1l_,\h'gl'e . , . . . . . ,

~. lili - de 21i de ugôsto de 18~H) - Truçu us ,Ii,,;sas ell'
tre as fl'l..'HlIt'sias dto Slll1tll -'laqt;al'Ídu, Ultlllidpio
de ~lunhnussú (' de S. J,,;,o de ~lalipoo e S. Jose
da Pedra Uonilu, IlHlllkipio d(~ .\bl"{'-{:nmpo ..

:\. 177 - de :1II ~Ie ugôslo de 18BIl - Crea UI11 distl"ilo d,'
pa:r. llU po\'oac;üo th'noluinuliu - S. Luiz -- dn
.I'rcgut:'ziu de ;\ngus1Llru, HHll1icipio de S, José de
.\){'lll Purailla e. l..'Omal'l'lI do Puruihu . . . , ..

~. 178 - de :1II de ugôsto de 1l\~U - Tl"llçu as divisas <lo
distrito de paz de Santo Antonio cIos Sil\'('iras,
l..;riu(10 no HUIUidpio (' COI1WI'CU do Pomha, por
dCt'l'cto 11. 1til, de HI do l..'orrente IlH~S , , • . •

17~ - de :lll de a!;ll"»ln de 18!11I- !I"gnla u l"olleessi"lo ,ho
hUl'gos agl'll..'olas nO Estado de :\tillas-Gt'rais . .

18U - de 1.° de selemhro de IS\HI - Determinu 'l"e u
intt'IHlt~ndll Jllunil'ipal da l'idade da \,i\'osu de
Santa Hita continue H rf'ger-se pelas PO:;tllI'US )lIU .•
nicipuis da ':\iUl'uocn, l..'ontitlns nns I'esolu<,:ilcs IlS.

~.117, de H de janeiro dt' lR75 , ,
:\. 181 - de .1 de sl'!emb,'o d., 18BIl - Trllllsl"ere 11 l"1l7.Clltla

denOlninada - S('sltlul'iu - da fregut'siu da ).Iu-
teus_Lcnlc pura li de Santuna ar S. .J oão AeiJuu,
H1uhas tio Jllunicipio (lo POl'ú. . . . , . , , . ,

:\. 182 - de 5 <1(' selembro de 18~U - CI"l'" 11111distJ'Ílo de
puz nu povoaç[\o denominnda - :\hucté ])iulnan-
tino, lllunidpio e C01lJnn'u llo Ahuet(~ , . , . , .

:\. IS:l - de 5 de selembro de 18UU- EI""lI aI: 1(111:':os \'('Il-
dmentos do port 'iro ,lu Escola. 'o,'mul d" Capital

~. 18.1 - tle (i <le setemhro de ISBO - Crell um distrito
de (>1170no lugar <lenominado - Capim Braneo
- 1l111l1kiplo tlt' SantU..lLuziu , , , .. , , ..

~. 185 - de l' de seh'nlhl'o de lSUO - Crêu 11111 dlstrl"o ....
puz nu poyoaçii.o denominada - Furiu-l.t'lnos -
mllllieipio de Sunla Luzia do CUl'ungoln ,

ISü - (te li do setelnhro dt' 18UO _.. \provH 11 elll('llda
fl'iln pelo conselho dt' iÍIIt'IHil'Iltt.' do IlIllnicipio
dI' I'itangui ao "rtigo Ui, do d"'"I"elo 11. ~;l. de
'1:7de nu.io últinlo . . , , , , , . . .....

187 - de 10 <I,' setembro de 18~U - C,'êa 1111I distrito
tle paz lia povoaç,io denominaua - Curralinl10

~. 171
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~. I" I d<; 21. ,~e julho de 18~U - Crêa um lugllr <le e,-
CI'ltUI'Ul"IO, l'OIlI O \'cncitllcnto unuul de 1 :800$ nu
prinH'irn t'omissflO de cstUtiStiCH tlêstc Estauo' ..

:\. 155 - ,!e 2ü de julho de 18~U - Elc,"" " clltegoria <1e
dlslrito de (>az o policial dellomina<lo - Passa.
gt"l11 - 1ll11llicipio de .:\tul'iulIU . . . . . . ...

:\. Lili - d'; 28 <le julho de 18~U - AprovlI 11 proposta
f cita pelo .l'ollselho de intellc.lêllcia do lllunicipio
do Parueatu, I'rgu)ulllClllando o serviço l1oIuéstico
daquele 1l111llicipio . . . . . . .

- de :IU de julho de 18~O - Estahelece <livisas para
o tlistrilo de paz c"i",)o pelo <lecreto n. 12:l, tle
de 2i de junho ÚltilllO, nu po\'oaçüo do Beerelo,
Illunicipio da Leopoltlina . . . . . . .•..•.

- de :11 de julho u,' 18UO - Eleva " categoria ele
uistrito de puz o policial dellominado - Agua-
Lilllpn - 1l111uil'ipio de Juiz de Forn .....

- de ti de ag6~to de 18~U - lIevoga os decretos ns.
3U e -lO, de 15 de abril tio ("OIT('l1tC alio .

- de 8 de agôslo de 18~1I - Tl"Unsfere o distrito
do Rio 1>0l'(', do 1l1unicipio de .:\lariana, puru o
o du POllte-1\ova . . . . . . . . . . . . . . .

- de ~ .de. agôsto ,de ,18~1I :-:- Creu ,UIII di siri to de paz
n? .a'.l"IlIal de S. Sebastlllo tio bngellho ~ovo, IIIU-
JlICl}110 e con.wJ"cn do )Iar de Espanha •... , .

- de 11 ,Ie ugosto de 189U - UeterllliJlu quc o dis-
Iril.o ~e puz, criado pelo deer,'lo n. n, de IG de
111UIO .ulthuo, ,nu povoaçilO de S, Pedro, Dluuicipio
de J UlZ de ~.ol'a c l'?IlI~I'CU do Paraibllna, pas_
se fi d('nOllllllur-se distrito de paz de S. Pedro
do Peqllt~rí . , , . . , , . . . . . . • . . : •

~. IH:l - de 18 de ug<isto de IS~IO - Desigllu o liia :lI de
outuhro de lMHU para ter ll1J(ar, SiuIlIHuueuIIH.'ntc,
() I'cct'nsrumento da poplllu\'àu t~nl todo o Estudo
do ~liIlHs-{it'l'ais • . . . . . . . . . . .....

:\. lü.1 - de I~ <le agústo de 18~O - Creu UIII dislrito de
paz !H.I po\'oH\'ão de Santo Antonio dos SilveIra'i,
llltllllCllHO tIo POlllhu e t"OIlIurCH do OJCSlllO nOl1W

:\. lü5 - de lU de ag6sto de t'8~1) - Creu um di'strito de
paz na po\'o.uç'flo tlenoluinada - S. J mio do Per-
nnlllbuc.'o, lllunici pio da Bou Vista do TreJlledul
c ('Olllal'en do JlU'SOlO 1l00ne , . , . , . , . , ..

:\. IHH - de 19 de agosto de 18UO - Creu IIIl1 distrilo de
paz na po\'ouC;iu) dt.'nonJinu(la - Brejo dos :\Iúr-
lires - IlIl1l1ieipio da !lou Vistu do Tremednl e
COUIUl'CH do lllCSIlIO nome

~. ](;7 de I!I de agôs!o de 18UlI ~. C're;, 'u,;, 'di'sl~ilo 'd;,
P:'z, na l)OVOfiç'uo denominu(la - Bonito - llluni.

'..•. 1"8 l"lplO da Boa Vista do Trellledul
., u - de 21 .d,' "g<isto de 18\10 - Transicr~ ~s 'fa'ze;ldll~

~en.onll,IIHdaS' - B~,tie~I'o, Bntieiro de Cinla, Onca e
ClIstod,us - <lo d"tl"lto <I. SlInto Antonio <111\'ar_
gC1l1 .\lt'gI't.~, lllunicipio de S, Domingos do Prata
pnn~ o ele Punia )lol"cirn, 11111l1ic1pio de .\tarianl;

:\. IliU - <le 21 de ugr;slo de 18UlI - Determina que 11 fll-
zcndu denolnirwda - Trilldnde - sita nos lituites
do ,distrito d,u sNle do 1l1unicipio do Pará e de S.
Jose da Vargll1ha, do luesnlO llHlnicipio, fique pcr-
tl'IH't'lUlo no segundo daqueles distritos , . . . .

:\. lil) d~ 22 de agoslo <le .1SYO - Eleva" (,lIlegoria tle
dlslrlto tle paz O pol,ellll denominatlo - Dores <lo
R!o José Pedro, pertencenle ao têrmo ,lo ~lanhnlls.
SU C COllHll'Ca do DleSrnQ nome . . . I •••••
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de 11 de oulubro de 181111- Aprova u orçamento
da receita e despesa do municipio do Araxá para
o ('xercieio de 18111 .

_ de 11 de outubro de 1890 - Aprova as altem-
ções Íls posturas municipais de ClIlll1Jul .....

_ de 15 de outubro de 1890 - 'Aprova os artigus
de posturas conf('ceionlldos pelo ('onselho oe In-
tendência do munlclpio do !l10 Prelo sôbre pesos
e medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ de 15 de outubro de Il!UlI - Trausferc do munici-
pio de Pouso_Alegre para o de Ouro"1'ino a fa-
zenda denominada - S,'grêdo . , .

_ de 16 de onlnbro de ll!llO - Aprova o rc~ula-
mento confeccionado l,el0 consl'1ho de intetHlent'Í"
lllunicipul 00 Hio-Pn'lo pat'u o ('('lllitério dutlUto)u
cidaúe . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ de 16 de outnbru de 18110 - Adia para i'poca '(Ul'
uportllnuluenlc será d('signudn, o I'Cl'CnSf'Ullu'1I10
.a que tinba de se proceder 1\ 31 do conenle.
nêste Estlld o . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- de 17 de oulubro de 18110 - Aprova o aditalllenlo
110 orçamento llIunicipal de S. Gonçalo do Sapu-
cai, do corrente exercido . . . . . . . . . . . .

- oe 17 de outubro de 18110 - 'l'ransfere a fazenÚll
denominada - Vargem-Grandl', do distrito de To-
cantins, municipio de Vbã, para o de S. Sebas-
tião do Piraúba, do municipio do Pomba ....

- de l8 de outubro de 18110 - Aprovll as 1I1lerações
fcllas pelo conselho de intendência do lIlunicipio
00 Pomba ás respectivas posluras . . . . . . .

- de ~O de oulubro de ISll0 - Apruva o código de
posturas Illunicipais du Pcdl'uAirnneu. .

- oe ~O de oulubro de 18110 - Eleva os \'encim('u-
los do secretÍlrio e porteiro ela intenc1ênciu IIJuni-
cipal de .Bocaiuva . . . . . . . . . .

- de ~~ til' outubro de 18110 - ,\neXlI os uficios
dt, escrivües de ÓI't'üos que até t'sta dnta deixa_
ram de ser providos . . . . . . . .

. li' 21 tl(~ outuhl'o de lS~O - ~\pl'o\'u as ultt'rl.l~'üt.'s
l.'cilas as po. LUI"US tlltlUiclpui de BUl'hact'lIa ...
de ~5 til outuhro de 189U - Aprov.u as ('oulas
da c"liula cUlUara municipal dt' Itajuh •.•• I't'lati-
'aS ao eXt'rl'iciu do 1889 . , . . . . . . ....
d" ~; d oulubro de 1. lO - Apro\'a o or,lInH'ul"
da ret't'itn :> lt'sl)P:sU (lo IlIUnicil io c.le ltnjuhá PUI'U

o c er-icio do 1~!l1 .
d :W 1,' outuhro cJ 1~mO - Tran~rt'n.~ u fazenda
d no.ndntuln St'IH Pei. f" da f'I'{'J(uesia dI' Pllll_
lo :\IOl'l'1J'U IHl1"" u dn SnÍlde, uJllba~ 110 lllUllici ..
lio d darianu , . , , . . . , , . , .. , , ,
d" ~8 de outuhro úr 1l!!l0 - Autoriza a intendcn-
da ululul'ipal le UbcJ'uhu H cunll'atHI' ('Onl o ('ida-
dlio Slllathiel Al\'t's dt' OliV"ira. ou COIll ,(uem nlt'_
lhores. cO.lldíçõ('s of,f'1"c('el" o servi~'o da ilUlllillll"
çi'ío pllhhcu e IHll'hcubll', (' de lIhaslt'('iuu'lIlo de
aguu put"vel purl\ I\'lue!a dl1ul1{, . . . . , . . .

- dt' ~8 <le outnb,'o de 1,8!10 - AUt'rl\ os urligos sr,
n U4, do cRpitulo fi,u, do l'{'glllallU:'I1to n, lHO) Sc)-
bre conferências jlcdagógicus . . . . . . . . ..

- de 29 (Il' outubro de 1890 -~ 'f,'uIIsfere a fazt'lIda
denolllinuua - CUpiVHl'j . do distrito da Con-
ceição do Foruloso, pUI'H I) tlu íBonfilll, amhos
pel'tencentes uo 1l1llUit'il'io dI) POlllhu ,
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- prriclU'l'lllc à fn'gllesin da Lagôa-Doul'Rd8t n1l1_
nidpio d~ Tiradentes . . . . . . . . .....

;0.;. 188 - de 10 de setembro de 18110 - Aprova o adita-
mento Íls posturas mnnicipais de ~Iontes-Claros

X. 18ll - de I~ de setembro de 18110- Aprova o código de
posturas Illllnicipuis de Três_Coraçõ<,s do lHo VeNh'

:'I. IllO - de III de setemhro de 1890 - Cr~n um distrito
de paz IIll povonçlio ,knominada - llicas - da
fl'egu('ziu do Espírito.Sunto, nlu.llieipi~ ?O ~lar ele
Espal1'ha, c lraçll'"ilhc 11S rrspectlyas (iJVJSHS

X. IllO - A - de III ,Ie ,,,'lemhro de 18110 - Crêa u pes-
soal necessário ao serviço de conservaçl,o de
úgnu e csgôtos du ('apitul. . . . . . . . . : : .

X. 1111 - de :10 de setembro de 18!10 - Apruva o ,"odlgo
de posturns lllunidpais de Crislina . . '. .

X. In -' de 20 de setembro de J8ll0 - EI('\'a a dIstrito
de paz o policial de Santo Antonio da Colun~"
do ffiunicipio de Peçanha e CoJllfil'Ca de S. ::\1)..
gnel de GU8nbiies . . . . . . . . . . .

:\. 1113 -- de ~2 de setembro de 18!H1 - Altera o decreto
n. 74, de 17 de maio último. 'lll(' regnla a ex_
Iraçflo das loterins l'oIleedidas ao cidadão BlI-
genio Fontainha . . . . . . . . , . . . . . . .

X. Ill:l - A - d" ~~ de s"lembro de 18!Jll - Eleva a
1 :100$000 os vt'ocimelltos dos porteiros da Escola
t1eFarmácia e tio LiCllll ~lineiro . . . . . . . .

:'li. J U ( - de 22 de selclubro de '1,890 - TnlIlSf(ll"e, eOlll H
<I"nonlinaçlio <le - Espirito Santo do Ponlal. a fr<:-
gnezia tio Espirito-Santo da Mutllca, tio mllnicipio
da CUlupuuha, pura O EspiritoJ..'iunlo da Var~inha

~. 1!l!i - <le 2~ tlc setembro de 18110 - Eleva á calegoria d"
distrito de paz o policial <lenominado - S. S"_
hastilio <lo Carangola. )'crleneenle ao munieipio
c (~OlnRrl'a do )lnnJluussu . . . . . . . . . . . .

~. 1,!15- A - de ~4 de setembro de 1890 - Eleva a
1 :100$000 anuais os vencimentos do portei.ro da
Diretoria Geral d" Obras Públieas I' a 79~$OOO os
do continuo da lllesnlR repartição . . . . . . .

~. lll5 - -B - de 27 de selt'mbro <le 18{10 - Aprova as alte-
rações feitas ás posturas municipais de Pitangul

~. I!Hi <le 29 de setembro de 1890 -Transfer" do muni--
eipio de S. Domingos do ,Prata para o de Santa-
Barba,'a a freguI'sia de S. ~ligLlel <lo Piraeicaba

N. 1!l7 - de 30 de setembro de 18110 - Transfere as fazen-J
das denominadas - Bueno, Vargem, Souza c ,Gual-
ter, (la freguesia da Barru-lLonga, para a da Saúde,
ambas do municipio de '~larjana . . . . . . . .

:'I. 198 - de 6 de oulubro de 1890 - Aprova o aditamento
-ás posturas municipais da 'capital . . . . ...

:-;. 199 de (i de outubro de 1890 - Crêa um di'stJ'ito de
paz no lugar denominado - Rio <Ias Pedras ~
pertencente ao têrmo da 'Bagagem . . . . . . . .

~. 20'0 - de 7 de ontubro de t890 - Traça as <livlsas da
freguezia do Amparo da Serra. do municipio da
Ponte-Nova . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:\. 201 - de 9 de outubro de 18110 -. Transfere a fazenda
denominada - Faeiio - da freguezia da Cacho-
eira, munici~,io da Varginha. para a de Três-Co_
rações do R,o Verde, municipio do mesmo nome

~. 202 _ de 9 de outubro de 1890 - Determina ficar perten-
t-endo á comarca do Rio Sauto Antonio o têrmo de
Santana dos !Ferros . . . . . . • • • • • . . . •
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de 30 de outubro de 1890 - lIlarea as divisas en-
tre a freguesia de Sanlana do Cupivari e a cida.
de Pouso.Alto . . . • • . • • . • . • . . . " .III~

- de :lO de outubro de 18~0 - Transfere da fregue-
zia da .'futuca para li tia cidade de Três-Pontas a
fllzcnllll denominllda - ~Ionjolinho . . 110

- de :10 d,' oulubro de 18!!0 - E1CVll á eall'go"ia de
di>lrilo de paz o polidal denominado - Agua.

Q,,,,nle - municipio do I1io Preto . . . . .. .110

- de :W de oulubro d(' 18!10 - Alterll a tabela 111'

imposlos do lllunicipio de ~Illr de Espanhll . . .
- de :lI de outubro de 18!!0 - Publica a consli-

luiçilO do Estado de ~linlls.Gerllis c provoca o pri.
luei 1"0 congresso . . . . . . . .. . . . . . . . . .

-- tlc li de novembro de 18!HI - Crê~ um distl'ilo de
paz nu povoação d('nouJinnda - S. Vicelllr 410
Gama - do Jllunidpiu da Vi~'osu . . . . . . .
de ü (le Ilovclnhro de 181..10 - Aprovu o OI'\'HllH~n-

to da ("cc'cita e despt'sa tio Illunidpio do .\lul' tit'

Espanha pura o exercido de 1891 .
- de lO d,' novcmbro de lWJO - Aprova as ronlas

da refeita c d{~spcsa da extinta eÚlIlura JllulliC'ipal
do .\tur de Espanhu, referentes ao ano tle lS8!!

_ dt' lO (Ie no\'enll)l'o de 18HO - Cn\n as COIllHI"-
ras da \'içosa, de Cutagullzes, do Carllngola e
dt' Pnhllira .

_ d,' I~ de no,.emhro de 1890 - Aprova li tabela
de impostos para o JlllIllil'ipio de SflO DOInill-

gos <lo Prata .••...............
- de 1:1 de lIovclubro dcl8HO - Crea as l'Olllal'ClIS

de Santu lUta de CUlublll e Sunta-{;aturinn . . .
- de J.I <lo novemb,'o de 18!1I1 - Transfere plll'a a

('Olllar('u de Pouso-Alto a fn'gllcsia da Virgiuia,
perteurenle ú da Cristina •...........

- de 18 <le novembro de 1890 - Aprova o orçu-
mento <la receita c despesa do municipio do Bon.
fiUl pura O c~el'cicio de tRHl o o • o • • o •• o

- de IX de novpulhl'o de 18!JO- Autoriza n intf'u-
tiênciu de Illnrhaccna u dCSUIJl'O[llojar os 1crl'C'Jlos
1If'('e~súrios panl a allPl'lllra de lima rUo nHqlu'-
la ci<lutle . • . . . . . . . • . . .

- <I,' 18 de novembro tle 18!lO - Autoriza o con-
selho de int"'l(lêneia de .Iuiz de Fol'll li alienar tlois
pr6pl'jos situados, () 1.° nu rllu lIalfeld, c o :!,i\
anexo ao ccnlilt:l'io público dn cidade o o o o o

- d,' 18 de no\'embro <11' 18UO - Suprime o di-slriln
<le paz de )Ionte.llelu, p,'rlell('enle ao municipio
111' Caho.J\'ertle .. .•...... .....

- d,' 18 de no\'emb,'o ,Ie 18!!0 - Autoriza a inll'n.
df~nl'ill lllunicipal de Lavras a ('ontrailo 11111eIIlIHcs-
limo de ~O :000$000, a juros de 6 "I" anuais . ..

- de ~o de novemhro dc 1'8!)() - Eslalwleee as In.
visas .lu fl'('J(IH'.sia de S .. Ioflo .'Batista lIas Clu:ho-
Cil'US, lllllllicipio de S. José do Paruiso o

- <le ~o de novemhro <le 1890 - Apr()\'l\ o ()r\'ll.
nwnto da receita c dcspesu .t1lllnicipal de .Juiz df'
IFol'n pnrH o exercido dt" 18B! ... o o • o • o •

- ti" 21 ti" )Io,'embJ'o tle 1890 - E1e,'a á catel!0l'ia
de distrito de puz us povouçües dt"IlOl11illurias
Siio JO'Hlllim e Santa Isabel - llf'rl"'H,,,"lt.S it
frt!J(lIrzin da COllceiçno da Boa 'Oj ,tu, llIunil'ipi)
til' J.eopoldinll . . • • . • • • . • . . . . .. .l~~
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