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LEI N. 3098—DE 5 DE SETEMBRO DE 1883

Autorisa o Governo a mandar pagar ao professor aposentado
de latim e francez da cidade de Abaeté o ordenado simples,
desde a data da suppressão da cadeira que regia. ate A de
ena aposentadoria

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presi1ente da
provincia do Minas Geraos FaQo saber a todo os seas
habitantes, quo a assernblea logislativa provincial de-
cretou, e eu sanccionei a lei seguinte

Art. unico. Fica o governo autorisado a maniar
pagar ao professor aposentado do latirn e franeez da
cidade do Abaetê o ordeado simples, correspondente, aos
rnezes decorridos desde a data da supressào da cadeira
quo regia, ate a data de sua apsentadoria ; revogadas
as disposices em contrario.

Mando, por tanto, a todas as autoriades a quem o
conhecimento e execuco da referida lei pertoncer, quo a
cumprarn e facam cumprir tAo mteiramente como nella
so contem. 0 secretario desta provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da preside ncia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos deco dias do mez de Setembro
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oitocentos o oitenta e tres, sexagesimo segundo da
Independencia c do Imperio.

ANTONIO GONQALVES CIJAVES

Sellada e publicada nesta secretaria aos 10 do Setem-
bro do 1883.

Carnillo A. M. de Brito
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LEI N. 3099—DE 17 DE SETEMBRO DE 1883

Autorisa o govorno a maiidar subinettor a oxanie das iiiaUIias
acrescidas pelo regulainento n. 84 a professora D. Francisca
Itotiorina dos ibis

A assomblea legislativa provincial do Minas Geraes faz
saber a todos os sous habitantes, quo ella decretou e, em
virtude do Art. 19 da lei do 12 do Agosto do 1834, mandou
publicar a lei seguinte:

Art. unico. Flea o prosidente da provincia auto-
risado a mandar subrnotter a exame das materias
acrescidas polo regulamerito n. 84 a prcfessora vitalicia
da cidado do Caldas, L. Fraricisca Flonoria dos Reis,
perante uma cornmisso riomeada polo governo e pro-
sidida polo inspector da comarca do Caldas ; revogadas
as disposiçes em coutrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem
conipetir o conhecimento da referida Lei, quo a cum-
pram e façam cumprir to inteiramento como nella
so contem. 0 secretario da proYineia a faça imprimir,
publicar o correr. Dada no pace da assemblea legis-
lativa provincial do Minas Geraes, aos dozosete dias do
moz do Setombro do Anno do Nascimento do Nosso
Senhor Jesus Christo do mil oitocentos a oitenta o tres,
sexagesimo segundo da Indopendoncia a do Iniporio.

BARXO DE COROMANDEL

Sellada a publicada na secretaria do governo
aos 26 do Setembro do 1883.

Camillo A. )i. de Brilo
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LEI N. 3100—DE 28 DE SETEMBRO DE 1883

Elova i categoriado cidade a villa do S. José d'AIem Parahyba
e a freguezia o districto da Conceicéo do Ri,o Acirna,ter-
mo do Santa Barbara.

0 Doutor Antonio Gooçalves Chaves, Presidente da
Provincia do Minas Gerass Faço 'saber a todos Os seushabitantes, quo a Assemblea Legisistiva Provincial de.
cretou, a eu 8anCcionei a Lei seguinte

Art. unico, Fca elevada a categoria de cidde, sob a
inesma denominaçao, a villa do S. José d'Alem Parahyba,
a a do froguezia, o districto cia Oonceiço do Rio Acima,
terino de Santa Barbara; revogadas as disposiçes em
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quem o
conhecimento e execuço da referida lei pertencer, qua a
cumpram e façarn cumprir tAo inteiramente como nella
so contem. 0 secretario desta provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Goraes, aos vinte e oito dias do mez de So-
tembro do Anno do Nascimento do Nosso Seuhor Jesus
Chrjsto do mil oitocentos o oitenta e tres, sexagesimo
segundo da Indepondencia a do lmperio.

ANTONIO GO NQALVES CHAVES

Sollada a publicada nesta Secretaria aos 29 Seternbro
de 1883.

Camillo A ugusto Maria de Brito
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LEI N. 3101—DE 28 DE SETEMBRO DE 1883
Fixa a força policial para o oxercicio do 84-.-85

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, Presidente da Pro-
vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos Os seus habi-
tantes, quo a assemblea legislativa provincial decretou, e
eu sanccionei a lei seguinto:

Art. 1.' A força policial desta provincia, para o ox-
orcicio do 1884 a 1885, é fixada em mil pracas, distribuidas
em estado malor e menor, cinco companhias do infantaria
o uma do cavallaria.

§ 1.' 0 estado major compor-se-ha do urn major corn-
mandante, urn capito cirurgio-mor, urn tenente ajudan-
te-secretario e urn alferes quartel-mestre.

As funcçOes do fiscal sero exercidas polo capitio
mais antigo, quo seth o mandante.

§ 2. 0 0 estado menor cornpor-se-ha do urn sargonto-
ajudante, urn dito mestre do musica, urn 2. 0 sargento-con-
tra-mestre, seis musicos do L a classo, novo do 2.& e nove
do 3.a

§ 30 Cada companhia do infantaria so cornporá do urn
capito, urn tenente, urn alferes, urn 1.0 sargento, dous 2.
ditos, urn forriel, seis cabos d'esquadra, urn corneta a canto
o sossenta praças.

§ 4. 0 A. companhia do cavailaria so cornporá do urn
capito, urn tenente, urn alferes, urn 1. 0 sargento, dous
2.°' ditos, urn forriel, quatro cabos d'esquadra, urn f'orra-
dor, dons clarins e oitenta e seis pracas.

Art. 2. 0 Os vencirnentos dos officiaes a pracas sero
Os da tabella annexa a presento lei.

§ unico. Aos offlciaos quo tiverem direito a caval-
gaduras seth abonada por cada uma a importancia men-
sal do 24$000, correndo por cotita delles o sustonto das
reforidas cavalgad urns.
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Art. 3. 0 Esta força tern o seu centro na capital, e
serà amovivol, conforme as necessidades publicas e ordens
do governo.

Art. 4. 0 Havorá tambem uma companhia do guardas
urbanos, composta do urn capito commandante, quatro
alferes, urn 1 0 sargento, dons 2. 0 ' ditos, urn forriel, oito
cabos do esquadra, urn corneta e cento cincoenta pracas,
cujos vencimentos serao os da tabella igualmente annoxa.

§ 1. 0 A guarda urbana continuará sob a immediata
inspeccio o direcço do chofe do policia, a quern compete
a nomeaco e demisso dos officiaes e engajamento das
praaS.

§ 2. 0 Os officiacs e pracas da guarda urbana nao
gozaro dos favoros outorgados polo § 4 ° do art. 1 . 0 da lei
n. 2262 de 30 do Junho do 1876, quo continua em vigor na
parte no alterada por esta lei.

§ 3.' 0 cirurgio-mor do corpo policial ê obrigado a
tratar das pracas enfermas da guarda urbana na mesma
enfermaria das do dito corpo.

Art. 5. 0 Em quanto o corpo policial no estiver
preonchido, poderá o governo autorisar o engajamento do
paisanos para o serviço da policia local, sern acerescimO
da despeza decretada.

Art. 6. 0 Fico rovogadas as disposicdes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o en-

nhecirnento e execuçLo da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteiramente como nella
so conteni. 0 secretario dosta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidoucia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos viute a oito dias do moz do Se-
tembro do Anno do Naseimeuto do Nusso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta o tres, sexagesimo Se-
gundo da Independencia e do Imperio.

ANToNIo GONçALVES CFIAVES

Sellada e publicada nesta secretaria aos 5 do Outu-
bro do 1883.

Camillo A. M. de Bito
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Palacio do Governo da Provincia de Minas Geraes, Ouro Preto, 28 de Setem-

bro de 1883.
ANTONIO GONQALVES CILAVES.
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Patacjo do Governo da Provincia do Minas Geraes. Ouro Preto, 28 do Setembro de 1883.
ANTONIO GONçALVES CIJAVES.
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LEI N. 3102—DE 28 DE SETENIBRO DE 1883

Crea uma escola de instrucço pviwaria elementar para o sexo
masculino no arraial da Barroira do Trinmplxo, do termo do
Juiz do Fora.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, Presidente da Pro-
vincia do Minas Geraes; Faço saber a todos os seus habi-
tantes, quo a assemblea legislativa provincial decretou,
0 eu sanccionei a Lei soguinto:

Art. unico. Flea creada uma escola do instrucço
primaria elementar para o soxo masculino no arraial da
Barreira do Triumpho, termo do Juiz do Fora; revogadas
as disposicoes em contrario.

Mando, portanto. a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuço da referida lei pertencer, quo a
cumpram o faam cumprir to iuteiraaionte como nella
so contem. 0 secretario desta provincia a faça impri-
mir, publicar e correr. Dada no palacio da presidencia
da provincia do Minas Geraes, aos vinto e oito dias do mez
do Setembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil citocentos e oiteata e tres, soxagesimo
segundo da - Independoncia edo Irnperio.

ANTONIO GONçALVES CIIAVES

Sellada a publicada nesta secretaria aos 5 do Uu
tubro do 1883.

Camillo A. M. de Thito

LEI N. 3103—DE 28 DE SETEMBRO DE 1883
Divide em dous o officio do tabo1lio do termo do Pouso Alto.

0 Doutor Antonio Gonçalves Chaves, Presidente da
Prov ncia do Minas Geraes: Faco saber a todos os sous
habitantes, quo a Assemblea Legislativa Provincial tle
crotou, a eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica dividido em dons o officio do ta
be1lio do termo do Pouso Alto; revogadas as disposiços
m contrario.

Mndo, portanth, a todas as autoridades a quoni o co.
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nhecimento e execuco da reforida lei portencor, quo a
cumpram e façam cuinprir to inteiramonte como nella
se contem. 0 socrotario desta provincia a faça iniprimir,
publicar o correr. Dada no paacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Gerae, aos vinte e olto chas do mez de Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos e oitenta e tres, sexagesimo segundo da
Independencia e do Imperio.

ANTONIO GONQALVOS CHIVES

Sollada e publicada nesta secretaria, aos 5 do 0u
tubro de 1883.

Camillo A. M. de Brito
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LEI N. 3104—DE 6 DE OUTUBRO DE 1883
Autorisa o governo i conceder aposentacloria d ex-prolesi1'

I). Maria Marcellina d'Avila Lima
0 Dr, Antonio Gonçalves Chaves, prosidento da

provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos oc sous
habitantes, quo a assemblea 1gs1ativa provincial deere-
tou, e eu sanccionei a lei sogu into.

Art. unico. Fica o governo autorisado a conceder 1
ex.-profossora, D. Maria Marcellina d'Av1a Lima, aposell-
tadoria corn ordonado proporcional a 15 annos do magis-
terio; revogadas as disposiçOes em contra rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o cc-
nhecirnento e execuco cia referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tao inteiramento como nella
so con torn. 0 Secretario desta provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia cia pro-
vincia do Minas Geraes, aos seis dias do mez do Outu-
bro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta e tres, sexagesirno segundo da
Independencia e do Imperio.

ANTONIO GONçALVES -'HAVES
Sellada o publicada nesta secretaria aos 20 do Ou tubro

do 1883.
Camillo A. M. de Thtf 0.

LEI N. 3105 - DE 6 OUTUBRO DE 1S
Autorisa 0 prosidente da pi'ovincia a aposentar o chefe do o(;I( do

snretaria da inspectoria goral 1a Enstrucçao publico
Manoel Alves de Oliveira Catão, e o professor, José I'elro da
Fonseca I3arreto.

0 Dr. Antonio Gcnçalves Chaves, presidento cia pro-
viricia do Minas Gerae : Fa(,-.o saber a todo.s Os SPUS
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tantes, quo a assemblea legislativa provincial decretou, e
eu sanccionei a lei seguinto

Art. unico. E' autorisado o presidente da provincia
a aposentar o chefe do secçIo da secretaria da inspectoria
geral da instrucço publica, José Manoel Alves do Oliveira
Catio, coin todos os sons venciinentos, e o professor publico
do instucço primaria da cidade do Santa Barbara, José
Pedro da Fonseca Barreto, coin proporcional ao
tempo do sorviço, seudo-iho c')ntado 0 em quo exerceo 0

magistorlo particular on cidade da Ponte Nova; revogadas
asdisposiçs ein contrario.

Mando, purtanto, a todas as autoridados a quoin o
conhecimnentI e execuçao da referida lei portencer, quo
a cumpram e façam cumprir tao inteiramente come
nolla so contern 0 secretario desta provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no palacio da presiden.
cia da provincia do Minas Goraes, aos seis dias do mez
do Outubro do Anno do Nascimnonto de Nosso Senhor Jesus
dhristo do mil. oitocentos e oitenta e tres, sexagesimo s e .

-gumido da Itidependencia e do Imperio.
ANTONIO GONQALVFS CHAVES

Sollada e publicada nesta secretaria aos 20 do On-
tubro do 183.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3106 —DE 6 DE OUTEJBR) DE 1883
Eleva i freguezia o districto da Estrella do Sill, desmenibrado da

freguezia de Nossa Senhora Mae dos liomens da Bagagern.
0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, prosidente da pro-

vincia do Minas Geraes, Faco saber a todos sons habitantes,
quo assemblea legislativa provincial decrotou, e on san-
cionei a lei seguinte.

Art. unico. Fica elevado a categoria do freguezia
o districto da Estrella do Sul, desmembrado da freguezia
de Nossa Senhora Mae dos Homens da Bagagem, munici-
pio do memo nomo; revogadas as disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quom o co-
nhecimento e execuçao da roferida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tao intoiramente como nella
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so contom. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Geraes, aos seis dias do mez do Outubro
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oiocentOS e oitenta e tres, sexagesimo segundo da
Independoflcia e do Imperio.

ANTONIO CxONQALVES CILAvES

Seflada e publicada nesta secretaria aos 20 do Outu-
bro do 1883.

Camillo A. M. de ThUo.
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se contem. 0 seeretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos seis dias do mez do Outubro
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitocentos e oitonta e tres, sexagesimo segundo da
Independencia e do Imperio,

ANTONIO GONçALVES CHAVES

Sellada e publicada nesta secretaria aos 20 do Outu-
bro do 1883.

Camillo A. M. de Brilo.
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LEI N. 3107—DE6 DE OUTUBRODE 1883
Determina quo o entroncamento da estrada do ferro do Caxanib(i

seja nas imrndiaçOes da polite da Soledade, e que a garantia
de juros a ella concedida iio so tornarà effectiva desde qu
nào seja executada a prcsene lei.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, prosidento da pro-
vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos seus habitantes,
quo a assemblea legislativa provincial decretou, e eu san-
cionei a lei seguinte.

Art. 1.0 0 entroncamento da estrada do ferro do
Caxambñ, a quo so refere a lei n. 2844 do 25 do Outu-
bro do 1881, se farà nas immediaces da ponte da Sole-
dade, sobre o Rio Verde.

§ unico. A garantia do juros on subvenço kilo-
metrica do quo trata aquella lei, no se tornará effectiva
dosde quo näo seja executada a presente lei.

Art. 2. 0 Rovogo-se as disposiçOes emcontrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o

conhecimento e execuço da referida lei pertencer, quo a
cumpram o facam cumprir to inteiramente como celia
so contem. 0 secretario desta provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos seis dias do mez de On-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos o oitonta e tres, sexagesilno
segundo da Independencia e do Imperio.

ANTONIO GONçALVES G1lvEs
Sell ada e publicada nesta Secretaria aos 22 de Outubro

do 1883.
Camillo Augusta Maria de Brito
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LEI N. 3108—DE 6 DE OUTUBRO DE 1883

Concede ao engonheiro Dr. Antonio Paulino Limpo do Abreo privi-
legio por 50 annos para a construcco, uso e goso de uma es-
trada do forro,de bitola estreita,quo, partiudo da cidado do Patos,
nesta provincia, e passando pela do Paracatii, vã terminar no pon-
to mais conveniente da divisa entre esta e a provincia do Goyaz.

0 Dr. Antonio Gonçalvos Chaves, prasidento da
provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os sons
habitantes, quo a assemblea legisiativa provincial deere-
tou, e eu sanccionei a lei soguinte.

Art. i.e E' o presidente da provincia autorisado a
conceder ao engenheiro Dr. Antonio Paulino Limpo do Abreu,
privilegio por cincoenta annos para a construcço, uso a
gozo do uma estrada do forro, do bitola estreita, quo, par-
tindo da cidade do Patos, nesta provincia, a passando pela
do Paracatü, vá terminar no ponto mais conveniente da
divisa eutre esta e a provincia do Goyaz.

§ l.° 0 privilegio do quo trata oste Art. compre-
honderã uma zona do trinta kilometros para cada lado do
eixo da linha.

§ 2. 0 No contrato que celebrar, em virtude da pro-
sente 101, 0 govorno concederá ao dito engenheiro todos
Os favores a priv1egios estabelecidos na legislaçao provin-
cial para as empreas do estradas do forro, excepto sub-
veno pecuniaria.

§ 3 0 concessionario obrigar-se-ha a cobrar, sem
remuneraço alguma, as taxas itinerarias e outrcs im-
postos ana1oos sobro Os passageiros e mercadorias qua
transitarem pela estrada.

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

nhecimento a execuco da roforida lei pertencor, quo a
cumpram e façam cumprir to inteiramonte como nella
se contem. 0 Secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraos, aos seis dias do mez do Outu-
bro do Anno do Naseimento do Nosso Sonhor Jesus Christo
do mu oitocentos a oitenta a tres, sexagesimo segundo da
independoncia e do Imporio.

ANTONIO GONçALVES OHAVES
Sellada e publicada nesta secretaria aos 20 do Ontubro

de 1883.
Camillo A. M. de Brit*.
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LET N. 3109—DE 6 DE OUTUBRO DE 1883

Autorisa o governo da provincia a despender diversas quantias corn
constvucces do pontes e concertos do estradas.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidento da pro-
vincia de Minas Geraes : Faço saber a todos os sons habi-
tantes, quo a assemblea legislativa provincial decretou, o
cu sanccionei a lei seguinte

Art. 1. 0 E' o governo da provincia autorisado a des-
pender:

§ 1.0 A quantia do 1:600$000 corn a construcço do
urna ponto sobro o corrego Rico,na estrada do Paracaté ao
Patrocinio; a do 1:500$000, pela verba—obras publicas-
corn a construcçao do uma ponte sobre o ribeirão do Santa
Rita, e 500$000 para os concertos da estrada do Morro do
S. SebastiAo, ambas na estrada quo segue para o Rio Preto,
no termo do Paracatü; a a do 6:000$000, desde ja, e pola
mesma verba, para a construcço da ponte sobre o rio Sa-
pucahy-mirirn, junto a povoaco dos Ouros, a qual quantia
será entregue a. camara municipal do S. José do Paraiso,
corno auxilio.

§ 2. 0 As quantias necessarias, pela verba—obras pu-
blicas—corn as construcçes das seguintes pontes: urna
sobre o ribeiro do Turvo, no lugar denominado Casa de
Pedra, freguezia do Inficionado, termo do Marianna; outra
sobre o rio Casca, abaixo do arraial dos Bicudos, uma a
rneia legua, no lugar denorninada Feixe de Pedra; outra
sobre o rio MatipoO, no lugar denominado S. Sebastiao
dos Ferros; outra sobro o mesmo rio, no lugar denorni-
nado Fazenda do Santa Maria, portencente a Bernardo
Torres, todas do rnunicipio da Ponto Nova; outra sobre
o rio Manhuass 1 deatro da eidade do rnernq none,o iu1-
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monte a necessaria quantia corn os reparos da estrada qua
do Cocaes so dirige a S. Goncalo do Rio Abaixo, termo
do Santa Barbara.

Art. 2. 0 Revogarn-so as disposiçes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o

conhecimento a oxecuçlo da referida lei portencor, quo
a cumprarn a facam curuprir to inteirarnoate como
nella so contem. 0 secretario desta provincia a faça im-
primir, publicar a correr, Dada no palacio da presiden-
cia da provincia do Minas Geraes, aos seis dias do mez
de Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
dhristo do mll oitocentos a oitenta a tres, sexa gesimo se
gundo da Indepondencia a do Imperio.

ANTONIO GONcALVES CHAVES

Sellada a publicada nesta secretaria aos 24 do On.
tubro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3110—DE 6 DE OUTUBRO DE 1883
Transfere para a freguezia do S. HuLa do Cassia, ternio e Cu-niarca do Pass®s, desannoxada da parochia do Atterrad, a fa-

zeuda dos cidadãos Thorné Morado (IC Azevedo, AnLouiu
Rodrigues Pinto, José Pirnenta do Abreo, Joaquirn Martins
Borges e outros, e marca as suas divisas.

0 Dr. Antonio Goncalves Chaves, Presidente da Pro-
vincia do Minas Geraos: Faço saber a todos os seus habi-
tantes, que a assemblea legislativa provincial decretou,
e en sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica pertoncendo a freguezia do S. Rita
do Cassia, do ternio e comarca do Passos, dosannexada
da paochia do Atterrado, a fazenda dos cidathlos Thomé
Morado do Azevedo, Antonio Rodrigues Pinto, José Pi-
menta de Abreo, Joaquirn Martins Borges a outros, na
seguinto dvisa: pela fralda da serra do Itambé au
ribeiro Tremodal, por este abaixo ate a sua barra no
Rio Grande a por este acima ate A antiga divisa da
froguezia do Santa Rita de Cassia.

Art, 2.o Revogam-se as disposiçOes em contrario.
Mando portauto, a todas as autoridades a queni o co-
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nhecimento e execuco da reforida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteiramonte come nella
so contem. 0 secretario desta provincia a faca impri-
mir, publicar o correr. Dada no palacio da presidencia
da provincia do Minas Geraes, aos seis dias do mez
do Outubro do Anne do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e tres, sexagesimo
segundo da Indepondencia edo lrxiporio.

ANTONIO GONçALVES OHKVES

Sellada e publicada nesta secretaria aos 24 do On-
tubro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3111— BE 6 BE OUTUBRO DE 188

Antorisa 0 governo da proviucia a iudeinnisar a Angtisto (H vni -
pit) do Carvailto da quantia (1(3 3:000$, do projuizos (ItlO S( ft
coin tuna petihora em sua pharniacia, a requeriinonto da [a
2enda provincial.

0 Doutor Antonio Gonçalves Chaves, Prosidente da
Prov ncia do Minas Geraes: Paco saber a todos os sous
habitantos, quo a Assemblea Legislativa Provincial do-
cretou, e eu sanccioriei a Jei seguinte:

Art. unic . Fica o governo da provincia autorisa..
do a indemnisar a Augusto Olirnpio do Carvaiho daquan..
tia de 3:000$000, do prejuizos quo soffroo corn urna pe-
uhora em sua pharinacia a requerirnento da faznda pro-
vincial; revogadas as disposicOes em contrario.

Maudo, portanto, a todas as autoridades a quem 0 CC-
nhecirneuto e execuçâo da roferida lei pertoncer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteiramente como nella
se contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidoncia da pr3-
vincia do Minas Geraes, ans seis dias do mez de Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos o oitenta e tres, sexagesirno Se-
gundo da Independencia e do Imperio.

ANTONIO GONçALVES CHAVES
Sellada o pub] icada nesta secretaria aos 24 do Outu-

bro do 1883.
(Jai110 A 3!. (IC Brjto
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LEI N. 3112—DE 6 DE OUTUBRO DE 1883
Cra diversas cadoiras do instrucco primaria em difiorontes

localidades.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, Presidento da Pro-
vincia do Minas Geraos: Faço saber a todos os sons habi-
tantes, que a assemblea legislativa provincial decretou, o
eu sanccionei a lei seguinte:

Art. 1.0 So creadas as seguintes cadeiras do instruc-
ço primaria para o sexo masculino: uma na povoacäo do
Chaves, freguesia do Santa Maria; outra na povoaco da
Esmeralda, fr'guezia do San'Anna dos Ferros; outra na
povoaco do Gordura, freguezia do N. Senhora do Carmo,
todas do municipio da Itabira; outra na povoaco do Born
Jardim, freguezia do N. Senliora do Carmo, termo do Pra-
ta, e outra no districto do S. Miguel do Virissirno, fregue.
zia do Dores do Campo Formoso, tormo do Uberaba.

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

nhecirnento e execuço da referida lei portencer, quo a
cumpram e facam cumprir to inteiramento como neib'
so contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Goraes, aos sois dias do mez de Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocontos a oitenta o tres, sexagosirno segundo da
Independoncia e do Imperio.

ANTONIO GONçALVeS CHAVES

Sellada e publicada nesta secretaria, aos 24 do Ou-
tubro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3113—DE 6 DE OUTUBRO DE 1883
Transfero a fazonda da Lavrinha,do propriedade do Appolinario

Gouçalvos do Mollo, do districto do Nossa Senhora do Destor-
ro, froguezia do S. Sebastião do Curral, pars, o distrieto e fre-
guezia do S. Beuto, da cidado da Itapocerica, ambas do mosmo
tormo, o as fazondas dos eidados Joaquini Teixeira do Mci-
relies o outros da freguezia do Rio Pardo para o districto do
Santo Antonio dos Thobas, termo da Loopoldina.
0 Doutor Antonio Gonçalves Chaves, Prosidente da
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Provincia do Minas Geraes : Faco saber a todos os seus
habitantes, quo a Assemblea Legisistiva Provincial do-
cretou, o en sanccionei a Lei seguinto

Art. 1.0 Sao transferidas
§ 1. 0 A fazenda da Lavrinha, do propriedade do A-

polinario Gonçalves de Mello, do districto do Nossa Se-
nhora do Destorro, freguezia do S. Sebastião do Ourral,
para o districto e fieguezia do S. Bento, da cidade do Ita-
pecerica, ambas do mesmo termo.

§ 2. 0 As fazendas dos cidados Joaquirn Teixeira
do Meirelles, Moysés Anonio da Silva, Elisiario An-
tonio da Silva, José Policiano da Silva, Joao Evan-
gelista dos Anjos, Maximo Antonio da Silva, capito Aza-
rias Antonio da Silva, Rodoipho Antonio da Silva e Mar-
tinianno Antonio da Silva, per suas actuaes divisas, da fre-
guezia do Rio Pardo para o districto do Santo Antonio
dos Thebas, termo da Leopoldina.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçes em contrario.
Macdo, portanto, a todas as autoridades a quern o

conhecirnonto e execuço da referida lei portencer, quo a
cumpram e facam cuinprir to inteirarnente como celia
so contem. 0 secretario desta provincia a faca imprirnir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraos, aos seis dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e tres, sexagesimo
segundo da Independencia e do Imperio.

ANTOIHO GONçALVES CHAvs
Sellada e publicada nesta Secretaria aos 24 de Outubro

do 1883.
C. A. M. deBrito

LET N. 3114 - DE 6 DE OTJTUBRO DE 1883
Autorisa o presideute da provincia a despender divorsas quantias

corn a canalisacäo d'agua potavel em differentes localidades,
bern corno corn a construeção do urn chafariz no arraial do
Casca, termo da Ponte Nova.
0 Dr. Antonio (}onça1ve Chaves, presidento da provin_

cia do Minas Goraes: Faço saber a todos Os SOUS habitantes,
quo a assemblea legislativa provincial decrotou, e on san-
cionoi a lei seguinte.
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Art. 1. 0 E' o presidonte da provincia autorisado a
despender.

§ l.° 1:000$000 para canalisacao d'agua potavel
povoaco da Canna Verde, municiio do Lavras; 5,000000
corn a do arraial do S. Romo, termo do S. Francisco;
15:000000 corno auxilio a camara municipal do Baepondy,
para a da froguezia do S. Thorné das Letras; 2:000$000,
pela vorba - obras publicas - para a da cidade do Carmo do
Paranahyba; 2:00000() para a da cidado do Prata; 2:000$000
para a da cidacle do Monte Alegre, o 5:000$, dosdo ja, para
a da cidade do Sabará.

§ 2 0 As quantias necessarias: corn a canalisaço d'a-
gua potavol da cidado do Paracatá, mandan'lo reparar
para esso flm, o canal denorninado Mestre do Campo;
corn a do arraial do Cattas Altas do Matto Dentro; corn
a da freguezia do Trahiras, pola vorba - obras pu-
blicas —; e pela mesrna verba, corn a construegao do
urn chafariz no arraial do Casca, termo da Ponta Nova.

Art. 2.° Ficarn revogadasas disposices orncontrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecirnento e oxecucâo da referida lei pertencor, quo a
cumpram e façam cuinprir tao inteirarnento como nella
so contem. 0 secretario dosta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da prosidoncia da pr---
vincia do Minas Geraes, aos seis dias do mez de On-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e tres, sexagesirnO Se-
gundo da Independencia e do Irnperio.

ANToNIo GONçALVES CHIVES

Sellada e publicada nosta secretaria aos 24 do Outu-
bro de 1883.

CaniUo A. M. de Brito

LEI N. 3115— DE 6 DE OUTUBRO DE 1833
Crêa cadeiras do instrucQo primaria em difl'erentes localidadeS.

0 DL'. Antonio Goacalves Chaves, Presidetite da Pro-
vincia de M i va s Geic: Faço saber a todos os sous habi-
tantS, quo a assolntlea legislativa provincial docretou,
e eu saiicCiOflei a Lei soguinto

Art. 1 . 0 Sao creadas as seguintes cadeiras do instruc-
do priniarii
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§ 1. 6 Para o sexo masculine na povoaco denomina-
da Eugenho, freguezia do Born Despacho, termo do San-
to Antonio do Monte; no lugar denorninado Vereda, dis-
tricto da cidade de Montes Claros; na povoaço ilenornina-
da Santa Rita, freguezia da Vargem Alegre, termo do
Marianna; na povoaco dos Lenheiros, freguezia do Oar-
mo do Paranahyba; no lugar denominado Esmeril, fre-
guezia do S. Sebastio do Rio Preto, termo cia Conceiço do
Serro; no lugar denorninado Matta dos Salgados, fregue-
zia do N. Senhora do Carmo do Paranahyba, torrno do
mosmo nome; na povoaço denorninada S. Joao, fregue-
zia o terrno da Christina; na denorninada Jurii, fregue.
zia o termo do Itajubà; na denominada Rio Verde, fre-
guezia e termo do Pouso Alto; na denominada Bicas,
froguezia de S. Miguel do Piracicaba; no districto policial
da Vista Alegre, tormo de Cataguazes; no districto da Pc-
nha, tormo do Caetè; no districto do Engahy, termo do La-
vras; e segundas : na cidade do BiniFirn, na do Born
Sticcesso o no arraial do Prados, termo do S. Josc d'El-Rei.

§ 2.' Para o sexo feminine: no districto do Rosario,
terrno do Lavras, no do Fidalgo, freguezia da Lagôa Santa,
termo do Santa Luzia.

§ 3. 9 Mixta: no arraial do Corrego do Meio, fregue-
zia do Espirito Santo, tormo do Mar do Hespanha.

Art. 2. 0 A cadeira do instrucço primaria creada
pe1alei n. 2912 de 25 do Setombro do 1882, no arraial Novo
do Porto do Guanhes, passa a ser mixta.

Art. 3.' Revogarn-se as disposiçes em contrario.
Mande, portanto, a todas as autoridades a quern o

conhecirnento e execuco da referida lei pertencer, quo
a cumprarn e façarn cumprir to inteirarnente como
nella so contem 0 secrotario desta provincia a faça irn-
primir, publicar e correr. Dada no palacio da prosiden-
cia da provincia do Minas Geraes, aos seis dias do mez
de Outubro do Anne do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus
dhristo do mil oitocentos e oitenta o tres, sexagesimo se-
gundo da Independencia e do Irnperio.

ANTONIO GO NcALVES CHAVES

Sellada e publicada nosta secretaria aos 24 do On..
tubro do 1883.

Camillo A. M. de Brto
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LEI N. 3116—DE 6 DE OUTUBRO DE 1883

Crêa uma escola normal na cidade do S. Joo dEl-Boy, 0 es-
colas nocturnas e de instruco primaria em diversas localidades

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da pro.
vincia do Minas Geraos: Faço saber a todos os sous ha-
bitantes, quo assemblea legilativa provincial decrotou, e
on sanccionei a lei seguinte:

Art. 1. 0 So creadas:
§ 1. 0 Escolas nocturnas do instrucço primaria para

adultos, cuja frequencia legal para a sua conservaço
serà do quinze alumnos, e funccionará duas horas, das
seto as nove, nas cidades do Araxá, Sacramento, lJbe-
raba, Prata, Monte Alegre, Lavras, Carmo do Parana.
hyba, Santa Luzia, Oaeté, Sete Lagoas, Piumhy, Cam-
panha, Varginha, S. Gonçalo do Sapucahy, Alfenas e
Tres Pontas, vencendo cada professor o ordenado do
tresentos mil reis annuaos; nas cidades do Diamantina e
Serro, quo serão annexas as primeiras cadeiras alli exis-
tentes, vencendo os professores, polo acrescimo do tra-
baiho, o ordenado marcadopara esse fim peloregulamento
ii. 100, uma vez provada a frequencia legal.

§ 2. 0 Cadeiras do instrucço primaria para o sexo
masculino: no povoado denominado Sumidouro, freguezia
do Brumado, tormo do Santa Barbara; segunda, na cidade
do Itapecerica; uma na cadea da cidado do Marianna, para
os presos;outra na povoaco denominada Almeida,freguczia
do Jaboticatubas, termo do Santa Luzia; outra na povoaQao
deTranqueiras, freguezia do Passa Quatro, termo do Pouso
Alto; segunda, na cidade do S. José do Paraiso; para o
sexo feminino: no lugar denominado Palmital, fregue-
zia do itambé, termo da Conceico do Serro; no districto
do Gloria, termo do Queluz; no bairro das Cabecas, fre-
guozia do N. S. do Pilar, torrno do Ouro Preto; segunda,
na cidade do S. Joao d'El-Roy; mixta, na povoaco deno-
minada José Correa, freguezia e termo do Ouro Preto.

Art. 2.' E' igualmente croada na cidado do S. Joo
d'El-Rey uma oscola normal, annexa ao externato alli exis-
tente e corn o mosmo regimen da da capital, quo funccionará
no predio contiguo ao d'aquolle estabelecimento, e quo tarn-
born é proprio iiacional,

§ L° As cadeiras, quo constituern 0 euro da escola.
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normal sero annexas as existentes naquelle externato,
polo seguinte modo.

I. A cadeira do lingua nacional e litteratura serà ro-
gida polo professor do portuguez.

II. A do arithmetica, escripturacâo mercantil o geo-
metria, peio do mathematicas.

III. A do pedagogia, instrucço moral, religiosa e ci-
vica, polo do latini.

IV. A do historia e geographia, polo professor do his-
toria.

V. A do francez, noçöes do sciencias naturaes, phi-
sica e chimica, polo do francez.

VI. A do dosenho linear o do imitaço, polo do inglez.
VII. Uma cadeira do ensino do musica, vencendo o pro-

fessor quatro centos mil reis annuaes.
§ 2. 0 Das cadeiras do instrucção primaria, existentos

na mesma cidade, sero, a juizo do governo, annoxadas a
escola normal, como aulas praticas, duas: uma do sexo
masculino e outra do feminino, percebendo Os rospoctivos
professores mais a gratificacão do duzentos mit reis.

§ 3 0 Os professores do oxternato percebero, alein
dos ordenados quo actualmente vencem, mais a gratifi-
caço do quinhentos mil rois polo service acrescido corn
o exercicio mas cadeiras da escola normal.

Art. 3•0 Revogam-se as disposicdes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimeuto e execuço da referida lei pertencer, quo a
cunipram e façam cumprir tio inteiramonte como nella
so contem. 0 socretario desta provincia a faça impri-
mir, publicar e correr. Dada no palacio da presidoncia
da provincia do Minas Geraes, aos seis dias do mez
do Outubro do Anrio do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e tres, sexagesimo
segundo da Independencia a do Imperio.

ANTONIO GONçALVES CHAVES

Sellada e publicada nesta secretaria aos 24 do Ou-
tubro do 1883.

Camillo A. M. do Brito
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LEI N. 3117—DE 17 DE OUTUBRO DE 1833
Orça a receita e fixa a despeza provincial para o exercicio de

188' a 1885
0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, piesidente da pro-

vincia de Minas Geracs: Faço saber a todos osseos habi-
tantes, quo a assemblea legislativa provincial decrotou, a
eu sanccionoi a lei seguinte:

Art. 1.0 A recoita provincial para o exerctcio do
1884 a 1885 é orada em 3,272:740$000, proveniente da
arrecadaço dos segui ntes i m postos:

§ 1.0 Direitos do 3 	 sobre generos de
exportaQo 	 .............92:000$

§ 2. 0 Quota do 4 % sobe o café . .1
'
 100:000$

§ 3 0 Direitos do 6 	 sobre generos de
producço a craço.........347:000$

§ 4 ° Imposto do industrias a proflsses 250:000$
§ 5. 0 Sello do heranças e legados . . 200:000$
§ 60 Novos a veihos direitos. . . . 141:000$
§ 70 Emolurnentos do secretaria . . 33:000$
§ 8. 	 Imposto do registro, transmisso

e verida do escravos ........220:000$
§ 9. 0 Escravos em servico de minera-

çAo 	 ...............I:500$
§ 10 Commerejo do escravos . . 	 5:000$
§ 11 	 Taxas itinorarias . . . , 	 600:000$
§ 12 SeIlo de patentos da guarda na-

cional ...............20:000$
§ 13. Imposto sabre o euro . , . 	 25:000$
§ 14. lrnposto sobre o sal . . . 	 50:000$
§ 15. Ptdagio ........1:000$

16. Tmposto de transito nas estradas
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do ferro, construidas na provincia por em-
prozas particulares . 	 . . 	 . 	 . . . . 	 .

§ 17. Rends extraordinaria .
§ 18. Multas por infraccäo do leis,

rgu1amentos e contratos
§ 19. ReosicOes e rostituiçOes
§ 20. Juros do quatro apolicos doadas

Aprovincia ...........
§ 21. Auxilio polo cofre geral a for-

9a policial
§ 22. Oobranca da divida activa
§ 23. Imposto do urn decirno por cern

sobre transmisso em linha recta, ascenden-
to ou doscendente .........

§ 24. Imposto do heranas o legados
do pessoas resideutes fora do imperlo.

§ 25. Irnposto do urn decimo por corn
sobre o valor dos contratos ou novaços para
construcçao de estradas do ferro o engenhos
centraes

Art. 2. 0 Durante o mosmo oxercicio, é
o presidene da provincia autorisado a des-
ponder a quantia do 3,272:740$000, em quo

fixada a despeza provincial, distribuida
polo seguintes serviços:

§ 1. 0 Represontaço provincial:
I. Subsidio aos doputados .
II. IndemnisaçAo do despezas do via-

gem aos mesmos
III. Pessoal da secretaria d'assomb]ea,

igualados, desde ja, os vencimontos do cor-
reio servente aos dos da directoria de fazenda

IV. Tachygraphia
V. Puh1icaço de debates e annaes.
VI. Expediente
VII. Acto religioso da iiistallacâo da

assemblea ...........

§ 2.' Secretaria do governo;
I. Pessoal. inclusive o augmeuto do

50:000$
500$

12:000
5:000$

240$

39:500$
30:000$

40:000$

$

10:000$

48:000$

22:000$

14:450$
12:000$
8:000$

700$

300$

105:450$
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quo trata o Art. 12 da lei n. 2892, do 6 do
Novembro do 1882

IL Expecliento e papel para impresses,
inclusive 600$000 para encadernaço do
papois findos...........

III. Gratificaço ao official do gabinete

§ 3.' Instrucço publica:
I. Pessoal da inspoctoria geral,inclusive

urn archivista, corn o voncimento do 1:200$
annuaes, conforme o regulamento n. 100.

II. Expediente ........
III. Curso do pharmacia, inclusive

2:400$ para os respectivos gabinetos-labora-
torios, conforme o regularnonto a. 97.

IV. Lyceo mineiro, inclusive a gratifi-
caço do 400$ a urn director, a do 200$ a urn
amanuenso e a de 360$ a urn servente, luga-
res estes creados polo citado reg. n. 100

V. Externatos da Diamantina, Sabará,
S. Joao d'El-Rey, Paracatü e Campanha,
conforme o mesmo regularnento .

VI. EscoIas normaes da Capital, Juiz
de Fora, Campanha, Uberaba, Paracatü, Sa-
bará,Diarnantina,Montm Claros e SJoo d'El-
Roy, segundo o regularnonto citado.

VII. Pequenos laboratorios annexos as
cadeiras do scioncias naturaes . .

VIII. Cadeira do instrucço primaria
da cadea da Capital

IX. Cadeiras do instrucco primaria
em cidades, freguezias e districtos, inclusive
do eusino commercial pratico e escola noc-
turna da fabrica do tecidos do Montes Claros

X. Fornecimento do Iivros e outros
objectos para meninos pobres, mobilia, uten-
sis o aluguois do casas para escolas

XI. Mobilia, utensis e alugueis de casa
para externatos 0 escolas norrnaes

XII. Gratificaçes oxtraordinarias a
professoros
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39:360$

5:000$
1:200$

45:560$

20:933$333
1:500$

18:980$

24:060$

34:300$

103:140$

8:000$

960$

700:000$

l0:000$

5.000$

5:000$
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XIII. Gratiflcaço ao bibliothecario
porteiro da bibliotheca da capital, sendo
500$000 ao 1.0 e 300$000 ao 2. 0 .

XIV. Escola agricola da ltabira.
XV. Assistencia do dous alumnos na

escola do rnins,e 840$ a urn outro nas aulas
de bellas artes na Corte .......

XVI. Auxilios aos seminarios do Ma-
aianna e Diamantina e casas do educandas
das mesmas cidades

XVII. Auxilio aos collegios particu-
lares do Congonhas do Campo, Pitanguy, Tres
Pontas; aos collegios Bressane e Concoico,
em S. Gonçalo do Sapucahy; ao collegio do
Coraçao do Jesus, do Carmo do Rio Verde; ao
do Santa Cruz, no Sacramento; ao do S.
Bento, no Itapecorica ; ao Oarrnolitano, no
Cambuhy, sondo : ao l.° e 2. 0 , 2:000$ a cada
urn; ao3.°, 1:200$ ;ao 4 0 , 1:100$ ; ao 5.0,
l:200$; ao 6. 0 , 7 0 , 8.0 e9.°, 1:000$acada
urn, e ao asylo do S Luiz, em Caeté, 2:000$

XVIII. Rodacçao da chronioa mineira.
§ 4. 0 Forca publica:
I. Pessoal do corpo policial .
II. Expediente ........
III. Cavalgaduras .......
IV. Remonta de animaos, conservaço

do arreios, forragens, ferragens, pastagens e
curativos do animaes ........

V. Tratamento do pracas enfermas o
enterranientos

VI. Aquartelamento e luzos.
Vii. Concertos do instrunaentos
VIII. Gratiu1caço a praças r000gaj adas
1X. Pessoal da guarda urbana
X. Expediente, aluguel do casa e luzes

para o quartet .
§ 3 ° Administraço e arrecadaço das

rendas:
I. Directoria da fazenda povinca1,

seiido igualados os vencimentos do director

800$
6:000$

2:280$

12:000$

13:600$
l:200$

536:405$750
600$

1:152$

12:000$

1:000$
10:000$

500$
8:760$

78:290$520

500$
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aos do inspector da thesouraria geral o os
dos chefes do secco aos dos da secretaria
do governo, e elevados os do contador a
3:600$000 annuaes ........ . 71:759$999

II. Expediente ....... . 4:000$
III. Pessoal das recebedorias, vigias 0

barqueiros, porcentagem aos aclministrado-
res,ajudantes e escrives e gratificaço a dous
fiscaos da fazenda, na forma da lei n. 2892. 160:100$

1V. Aluguel do casaspara recebedorias 	 9:000$
V. Papel para cadernosdetalies eutensis 	 2:000$
VI. Porcentagem a collectores e escri..

vos.............. 150:000$
VII. Conducço de fundos publicos. 	 1:000$
VIII. Passagem em estradas do ferro e

tolegrammas........... 4:000$
IX Contencioso provincial . . . 	 1,520$
X Custas judiciaes ...... . 500$
XI Fisca1isaço de arrecadaço. . 	 4:000$

407:79$999
§ 6. Obras publicas:
I. Possoal da directoria geral ......54$220$000
if. Expediente ............2:000$
III. Conservaço do estradas ......30:000
IV. Estradas, pontes, cadeas, navegaçâo do rios, obras autori-

sadas em leis especiaes,ou a juizo do goverrio, sendo: Para a conclu-
so das obras do cemiterio da capella do S. Francisco do Assis, da
capital, 600$; para as obras da capella do S. Francisco de Paula, da
capital, 1:000; para as alfaias da capolla do Alto da Cruz,da capital,
400$; para as obras da capella das Mercds, da freguozia do S. Bar-
tholomou, 400$; para as obras da capolla do Morro do Sant'-
Anna, da capital. 300$; para as obras da capolla de S. Joad, da
capital, 800$; para as obras da capella do Sant'Anna, do dis-
tricto da Chapada, da freguozia do Antonio Dias, da capital, 300$;
para concertos da capolla do districto do Brumado do Paraopeba,
300; para as obras da matriz do Rio do Peixe, do municipio do
Entre Rios, 300$; para as obras da matriz do Finheiro, muni-
cipio do Piranga, 300$; para as obras da capella de Santo Anto-
nio, da cidade do Entro Rios, 400$ ; para as obras da capella do
Rosario, da freguezia do Cattas Altas do Noruega, termo de
Quoluz, 300$ ; para as obras da niatriz do Lamim, terno do Que-
luz, 250$ ; para as obras da capella do Morro de S. Sebastiüo
da capital, 200$ ; para as obras da capella do Morro do S.
Joo, da capital, 200 ; para as obras da capella do Jcquitibà, da
freguezia do Cattas Altas de Noruega, do tormo do Queluz, 200$;
para as obras da capella do Rosario, da freguezia do Ouro Preto,
200$; para as Qbras do cemiterio da matriz do Quro Branco, 000$
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para as obras do cemiterio da ciclade do Queluz, 500$ ; para eana'
1isaço d'agua potavel da Cachoeira do Campo, na rua de Cima,
200$; para mobilia para as escolas publicas da treguezia de S.
Braz de Suassuhy, do tormo do Entre Rios, 200$; para auxilio da
construcçao da polite sobre o rio das Vellias, na estrada do Rio do
Pedras para o Tijuco, 200; para as obras da capella de Santa
Rita, freguezia do Antonio Dias, da capital, 200$; para as obraS
da matriz do Inficionado, 400$; da matriz do Bento Rodrigues,
400$; da matriz da Vargem Alegre, 500$; da Igreja da ordom do
S. Francisco, de Marianna, 400$; do Carmo, do Marianna. 500$; da
matriz do Forquim, 1:300$; da igreja de S. Gonçalo do Ubã, 500$;
da rnatriz da Santa Cruz do Escalvado, 1:000$; da matriz do
Sant'Anna do Abre Campo, 1:000$; para illuminaço da cidade d
Marianna, 500k; para obras do theatro da mesina cidade, 500$
para concertos da estrada da Joanezia, freguezia do tomb da Ita-
bira para a fregnezia do Antonio Dias-abaixo, 1:000$; par as
obras da matriz do S. Domingos do Prata, 400$; da matriz do
S. Joo do Morro Grande, 400$ (ambas do tormo do Santa Bar-
bara ) ; da matriz do Brumado, tanibem de Santa Barbara,
500$; da do S. Sebastiäo do Rio Preto, municipio da Conceiço
do Serro, 500; do Sant'Anna dos Forros o da cidade da Itabira, do
temmo do mesmonome, 500$ para a L a e 400$ para a 2.a; para
auxilio a camara municipal da Conceiço, para reparos da rua Direita
e construcQáo de urn chafariz abaixo da cadea da mesma cidade,
2:000$; para cana1isaço d'agua potavel na freguezia do Nossa
Senliora do Porto do Guanhães, na sua sédo, 200$; para as obras
do comiteio do Corregos, do municipio da Conceiçao, 50$; da
matriz do Morro de Gaspar Soares, 200$; da matriz do Itambé, 400$
(ambas do termo da Conceicao doSerro); da matriz do Cattas Altas,
termo do Santa Barbara, 250$; para o hospital do S. S. CoracAo de
Jesus, em Caet6,800$; para as obras da matriz do Roças Novas, em
Caeté, 600$; para as obras da matriz do lnhaéma, em SoLo La-
goas, 500; para a casa do caridado do Sete Lagoas, 600; para
a ponto sobre o ribeiro Taboca, na estrada que do Seto Lagoas
segue para o Curvello, 500$; para as obras do theatro do Cacté,
300$; dito de Santa Luzia, 400; para as obras das matrizes do
Santa Luzia, 1.000$; do Mattosinhos, municipio do Santa Luzia,
700$; da cidade do Soto Lagoas, 500$; do Pao Grosso, municipio do
Santa Lozia,400$; da capella da Sole dade,municipio de Sabará,300;
pars canalisacAo d'agua potavol na freguezia do Jaboticatubas,
400$; para as obras da matriz da Confusão, tormo do Abaeté,
500$; do S. Gonçalo do Pará, municipio do Pard, 400$; do Atterrado,
municipio do Dores do Indaiá, 500$; do Corrego do Anta, do
niesmo termo, 500$000 ; do Santo Antonio da Lagoa, e do
Paraüna, termo do Curvello, 400$ pars, cada nina; do Maravi-.
ihas, termo do Pitanguy, 500$; do Onca o do Pompéo, termo do Pi-.
tanguy, 400$ para cada uma; do Santo Antonio do Pequy, municipio
do Para, 500$; do Cercado,do Pitanguy, 400$; para compra do arame
o carretois pars as barcas dos portos da Bernarda,no rio S. Francisco
o Parà,entre Abbadia e Pompóo, 800$; para construeço do
uma ponte no rio Confusao, no arraial do mesmo nome,
municipio do Abaetê, 300$; para o theatro do Santo An
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tonio do Monte, 300$ ; para concertos das casas do cor-
reiçao da Abbadia e do Onça, termo do Pitanguy, 200$
para cada urna; para urn rologio para a matriz do Born
Despacho, termo de Santo Antonio do Monte, 300$; para
as obras da matriz da cidade do Boni  5:000$ ; da ma-
triz de S. Gonçalo da Ponte, termo do Born Firn, 300$; da
matriz da Lage, termo de S. José d'El-Rey, 250$;
para utensis e mobilia do externato e escola normal de
S. Joao d'El-Rey, 500$; para cana1isaço d'agua potavel
no arraial do Rio das Mortes, municipto do S. Joao d'
El-Rey, 400$; para iI1uminaço pnblica do S. José d'El-
Rey, 100$ ; paragratiuicaço ao bibliothecario de S. Joao
d'EI-Rey, 400$ ; para expediente da inspectoria da in-
strucço publica do Marianna, 100$ ; para as obras das
rnatrizes de S. José do ChopotO, rnunicipio do Piranga,
1:700$ ; da Conceiço do Turvo, do mesmo termo, 600$;
do Santa Rita, 800. ; do Quilombo, 560$ ; do Joao Gornes,
500$ ; do Mello do Destorro, 250$ ; dos liheos, 250$ (todas
do mnicipio do Barbacena); da matriz do S. Caetano do
Piranga, 500$; para agua potavel da cidade do Piranga,
500$ ; para auxilio ao professor da Conceiço do Turvo,
200$ ; para urna ponte no arraial dos Remedios, 800$; para
a bibliotheca deBarbacona, 300$ ; para auxilio do aluguel
do casa da escola regida pela professora B. Amelia Eu-
flavia Chaves.na cidade deBarbacena,100$;para as obras das
matrizes do Sapd, termo d'TJbá, 1:000$; do S. Sebastio da
Pedra do Anta, municipio da Viçoa, I:000$; dos Bagres,
termodo VisconledoRio Branco,l:000;de Nossa Senliora da
ConceiçEo dos Tombos do Carangolla,municipio do Carangol-
Ia, 1 :000$; pa raobrasdaigrejada povoaço do Santo Anto-
nio dos Téixeiras, municipio da Vicosa, 700$, para oncana-
mento d'agua potavel o chafariz na cidade d'Uba, 1:500$,
para auxilio a bibliotheca do Club Jeronimo do Souza,
na cidade do Pomba, 20$; para concertos da ponte sobre
o ribeiro do S. Manoel, na estrada quo da cidade do Porn-
ba segue para o Boni do Pomba, 550$; para as obras
das matrizes da cidade do Mar do Hespanha, 2:000$; da
cidade do Cataguazes, 1.000$; da freguezia da Madre de
Deus do Angñ, termo da Leopoldina, 1:000$; da freguezia
dos Thebas, do mesmo termo, 500; da freguezia do La-
ranjal, municipio do Cataguazes, 500M; da freguezia do
Rio Pardo, termo da Leopoldina, 500; da freguezia do
Dores do Monte Alegre, municipio do S. Joo Nepomu-
csno, 500; para compra do alfaias para a igreja do Nossa
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Senhora da Piedade, do municipio da Loopoldina, 00$;
para canalisaçäo d'agua potavel da freguezia do S. Sebastio
da Estrella, municipio do S. José d'Alem Parahyba, 500$ para
concertos da ponte grande, na cidade do Rio Novo,2:500$;para
construcço da ponte denominada Campello.sobre o Rio Novo,
no municiplo desse nome,1:500$;para as obras das matrizos do
Chapdo d'Uvas,l:SOO$;para asobras da matriz da freguezia do
Rosario, 1:500$ (ambos no municipios do Juiz do Fora) ; para
concluso dos concertos da estrada quo do Santa Catharina so-
gue para Christina, 2:000$; para as obras da matriz da cidade
da Christina, 1:000$; para as obras da matriz de Santa
Rita do Sapucahy, :000$; para compras do alfaias para
a matriz do N. S da Conceiço dos Duros, 300$; para corn-
pra do lampeses para i11uminaco publica do Itajubá, 600$;
para auxilios as obras do cemiterio do Carmo do Rio Ver-
de, 300$; para abertura do uma estrada entre as fregue-
zias do Virginia e Passa Quatro, 500$; para as obras da
matriz da Virginia, 500$ ; para encanameuto d'agua po-
tavel na freguezia do Livramonto do Ayuruoca, 1:000$;
para os obras do cemiterfo de Sorranos, do mesmo munici-
pio, 300$; para as obras da matriz d'Ayuruca, 500$; para
as obras da rnatriz do Baependy, 500$ ;para a matriz do S.
Sebastiao da Encruzilhada do municipio do Baopendy, 300$;
para o aluguel da casa do escola do instruncço primaria
do sexo feminino da cidade do Pouso Alegre, regida pela
professora D. Constancia Vilhena do Alcantara, 200$; pa-
ra as obras da matriz da cidade do Jaguary, 800$; idem
da cidade do Alfenas, 500$; para auxilio das obras do
encanamento d'agua potavel na cidade do Cabo Verde,
1:000$; para as obras da matriz da cidade do Cabo Ver-
de, 900$ ; idem do S. Sebastiao do Paraiso, 500$; para as
obras da ponto do Pinhoirinho, em S. Sebasti10 do Paraiso,
400$; para as obras do encanamento d'agua potavel do
Ouro Fino, 500$; para concertos daestrada de S. Sebastiao
do Paraiso a Monte Santo e Casa Branca, 500$; para as
obras da igreja do Atterrado, 300$; para as obras da igre-
ja do S. Sebastio do Jaguary, 400$; para auxilio das
obras do theatre da cidade do Lavras, 2000$; para as
obras da matriz da cidade do Lavras,800$; paraa igreja das
Dores, da cidadeda Campanha, 200; para as das igrejas do
Rosario e Mercês, da cidade de Lavras, 500$, divididos em
partes iguaes; para as obras da freguezia do Espirito Santo
dos Coqueiros, 400$; idem da capella da ordern 3. do S.
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Francisco e Santo Antonio, da cidade da Itapecerica, 400$;
para as obras do cemiterio da froguezia do Porto Real de
S. Francisco, 500$; para alfaias da matriz da freguezia
dos Arcos, 400$; para a capella do N. S. da Goiiceico
do Bambuhy, 400$; para auxillo das obras da igreja rna'
triz da cidade de Piunhy, 1:000$; para auxilio das obras
da igreja matriz da cidade de Dores da Boa Esperança,
1:000$; idein idern da igreja niatriz da cidade da Formi-
ga, 600$; idern idem da igreja matriz da freguezia da Yen-
tania, muoicipio do Passos, 400$; idern idern da igreja
do N. S. das Dres, da cidado da Campanha. 300$; para
construcçäo do urn chafariz na cidade do Uberaba (au-
xilio a carnara municipal), 1:500$; para auxillo ( a es-
ma carnara) do concerto e calcawonto da rua (10 ambos os
lados da igreja matriz, comprehendendo o adro da mesma,
1:500$; para as ohms da capella do N. S da Abbadia, da
cidade do Uberaba, 500$; para caualisaçao d'agua potavel
da cidade do Prata e eonstrucço do urn chafarz no
largo da matriz, 1:000$; para as obras da matriz cia cidade
do Prata,500$; idem da cidado do Monte Alegre,500$;para
as obras do cewiterio do Prata, 300$; pa. a construcço do
uuia ponte sobre o ribmro S. José, no lugar denomi-
nado Váo do Mannel Roque, na freguozia do N. S. do
Carino do Prata, 700$; para canstrucçao de unia ponte
sobro o corrego denorninado - do arraial, na sedo
da freguizia do N. S. das Dires do Campo For-
moso, na passagetn para o Barro Alto, 500$; para
construcçoo da ponto sobre o rio Escuro Grande,
na freguezia da ConcoiçAo, estrada do Patos a Paracati, :300$
para reparos na igreja do Nossa Sonhora Sant'Anaa, da cidade
do Paracaté, 600$ , para concertos na rnatriz do Carmo da Ba-
gagorn, 600$ ; psi's auxilio ao colleglo do iustrucção secun-
dana quo so fundar, on na villa do Patos, on na cidade do Pa-
trocinio, 1:000$; pa pa construcço de urna casa em quo funeciono
a oscola prirnaria do sexo masculino em Santo Antonio dos Patos,
I:000$ ; para as obras da rnatriz da Bagagern, 500$ ; idorn da
igreja do Rosario, do Patos, 500$; para o gabineto do leitura
do Patos, 500$ ; para canalisaçzo d'agua potavel em Montos
Claros, 3:000$ ; para auxilio ao seminai'io da Diarnantins, IQ00$
pa p a auxilio ao collegio das irni gs do caridade da Inesma ci-
dade, 1:000; para illurninaço publica da Diarnautina, 1:000; para
as obras da matriz do Rio Preto, termo da Diamantina, 200; idem
do S. Joo da Chapada, do masmo terrno, 200$; idern da froguezia
de Jequitahy, termo do mesrno nome,I00$;para asob-as da capella da
Luz, da cidade da Diatnantina, 200$; para as obias do eerniterio
do arrajal do Born Fim, municipio do Joquitahy, 300$; pars coc-
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strucco do cemitorio do Serro, 1:000$; para auxilio d professora
da oscola municipal do Porto Padilha, no Serro,4003;para as obras da
matriz do S. Gonçalo, doSorro, 500; idtn do Itambó,do Serro,500$;
idern do Patrocinio do Guanhies, 500$; idem do Doros do Guanhdes,
500$ ; idom do Baraénas e Coqueiros,termo de S.Miguel do Guanhes,
300$ acada uma; auxilio a matriz da cidade do S. Miguel, paracompra
o collocaço do urn regulador publico, 1:000$; para construcçâo
do uma copellinba no cemiterio da cidade do S. Miguel, 1:000$;
para concertos cia Bocaina, entre Milho Verde o S. Gonçal°
do Serro, 00$; para a casa de instrucço,na cidade do Sassuhy, 500$;
para a capella do Rosario, em S. Goncalo do Serro, 300; para re-
pares da ponto sobre o rio Fanado, na cidade do Minas Novas,
1000$; para reparos da ponte sobre o rio Itaniaran{iba, na ostra-
da do Minas Novas a S. Joao Batista, 700$ auxilio a camara mu-
nicipal de Arassuahy, para construcco do urna casa do mercado
na mesrna cidade, l:000$; para roparos das matrizos das freguezias
do Santa Cruz da Chapada. da Capollinha da Graça, Sucurii a Agua
Limpa, do municipio de Minas Novas, 2000$ (sondo 500$ para
cada uma) ; para as obras da matris da cidade do Theophilo Ottoni,
800.; idom da cidacle do Arassuahy, 1:000$; para obstrucçao das
vallas existentes nas ruas do arraial da Capellinha, rnunicipio de
Minas Novas, 500$ ; para pagamento do torreno em quo foi odifi-
cado e comiterio publico da cidade do Arassuahy, !00$; para as
obras da igreja do N. Sonhora da Abbadia, da freguozia
do S. Româo, do rnunicipio do S. Francisco, 1:300$; para as obras
o alfaias da igreja do S. José quo servo do matriz das Padras dos
Angicos, cidado de S. Francisco, divididos em partes iguaes,
1:000$; para a capella da Senhora das Mercés de Ouro Proto, cha-
mada Mercés do Cima, 2:000$; para a capella do districto dos
Confins, froguezia do Santa Luzia, 200$; para a capella da Gloria,
froguezia da Capella Nova, 300$; para comeco da construcco do
urn comiterio no arraial de S. Sebastian do Paredao, municiplo do
S. Francisco, 600$; para compra do mobilia para a casa da camara
da villa da Boa Vista, 400 ; para pagamento do aluguel das
casas em quo funccionam as cadoiras rogidas polos professores
Jesualdo da Silva Brandao a D. Ursula Maria do Alkrnirn ( sondo
400$ para cada urna). 200$; para construccäo da cadea
da cidado do Uboraba, desdo jd, 40:000$; para concertos da
cadea da cidado do 	 Baependy, 4:000; para csnalisaçao
d'agua na ciclade do Morites Olaros, 5:000$; ideni do S.
Miguel do Guanhes, 2:400$ ; para subvençao a empreza
do navegaço do Ria do S. Francisco, 3:000$ para coa-
strucco la cada do Patrocinio, 10:000$ ; para as obras
do cornterio da cidade do Turvo, 10:000$ ; para canalisaço
d'agua potavel na cidade da Oliveira, 5:000$ ; para con-
strucço do urn hospital nesta cidade do Ouro Proto, pagos
em tres prostaçes, 20:000$; ..... 312: 144$278

398:364$278
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7. 0 Saude publica

Auxilio aos hospitaes e hospict do aiio
nados, segundo a lei n. 2815, e :000$ au do
Passos, dividindo-se a quota do do Marianna
em duas partes iguaes, uma para aiix i No ao
hospital do irmas do caridade, e outra para
concertos do encanamento d'agua potavel na
na mesma cidade, e destinando-se A compra
de leitos e utensis a consignada para o hospi-
tal do Baependy . . . 	 . . . . . . .

§ 8. 0 lIluminaço publica
Da capital, por meio do luz electrica, ou

qualquer outro systema .......
§ 90 Culto publico:
Festejos nacionaes . . . . . . . .
§ 10. Aposentados e reformados, in-

clusive os quo so aposentarem ou reformarem.
§ 11. Divida passiva
I. Juros e amortisaço do apolices.
II. Juros e amortisaçâo do emprestimo.
III. Exercicios findos

§ 12. Despezas diversas:
I. Presos pobres
H. Indemnisaco a in.dividuos em leis espe-

&aes 	 ........	 . 	 . 	 .
III. Restituices e reposices
IV. Dotacäo a orphs pobres
V. Adiantamento pars monte pie a empre-.

gados provinciaes
VI. Publicacôes do actos ofllciaes.
VII. Diligeacias policiaes 	 ......
VIII. Eventuaes

DISPOSIçOES TIIANSITORIAS

I
49:000$

20:000$

400$

140:330$787

186:560$
108:333$333
20:000$

314:893$333

140:000$

5:000$
4:000$

600$

4:000$
12:000$
6:400
2:000$

174:000$

Art. 3.0 Fica o presidente da provincia autorisado, no oxer-
cicio d'esta lei

1.0 A abrir creditos supplementares, corn as formalidades
prescriptas no Art. 18 da lei n. 2314 do 11 do Juiho do 1876: a 
Art. 2., § 2.°, n. 2.--Expedionte pars a secretaria do governo e pa-
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pel 	 presso; ao § 4.° no. 4 e 6.---Remonta de ani11ac;, con-.
serv 	 ie arreios &, aquartelamouto e luzes; ao § 5 , ri-,. !.n	 --Expedionte cia diroctoria do fazonda, pessoal das reco-bed 	 vigias &, aluguel do casas para recebedorias, papol para
cad 	 do ta1os o utonsis, porcentagoni a collectores e escriväos;
ao 	 n. 4.---Estradas, pontes &; ao § 11 a. 1.--Juros e arnorti-

-aaçäo de apolices; ao § 12 n. I .--Presos pobros; e bern assim ao a.
I 4.doAit.2. 0 da loin. 2815; aos as. 1 , 6 e884e aos ns.4o
S § 50 da de a. 2892, corn a quantia necessaria, nüo excedendo do
2 1 0:000 a importancia maxima do todos os creditos.

§ 2. 0 A olevar, desde ja, a verba do § 4•0 as. 2, 3 e
6 do Art. 2.0 da lei a. 2815 do 22 do Outubro do 1881
coin quantia do 6:551$155 para pagamento do
expediente do corpo policial, cavalgaduras, aquartola-
monto e luzos, e a pagar as quantias do 112$545, dospen-
dida corn os crncortos do compartitnento da secretaria da
inspectoria geral dainstrucçao publica, e26:535$190 corn
o armarnento enviado pela intendencia da guorra c'm
destine ao corpo policial, elevarido igualmente os creditos
do § 30 ns. 1, 2, 4 o 7, § 5. 0 ns 2 0 5. § 8.0 n. 1, § 90
a. 1 do art. 2.° da lei n. 2815 citada, corn as seguintes
quantias: 183$829, inspectoria geral; 350$540, expeiiento
da mesma; 1:203$780, lyccu mineiro; 190$560, escolas
normaes; :090$735, oxpedionto da directoria de fazorida;
1:273$255, papel para cadernos do tales a utensis;
1:819$400, illumioaçao publica da capital ; 7$000, fes-
tojos nacionaos; os do § 1.0 a. 6, § 3•0 a. 2, § 5 0 n-. 2 e 5,
§ 11 n. 3, do Art. 2.° da lei a. 2892, corn as seguintos
irnportancias : 327$285, expediente da assemblea; 596$960,
expediente da inspectoria geral ; 616$660, expodiente da
directoria do fazenda ; 1:567$040, papol para cadornos do
tales e utensis ; 21:341$413, exorcicios fades § 1.0 as.
1 e 4 do Art. 2.° da mesma lei a. 2892, corn a quantia
necessaria ao pagarnento da prorogaço da actual sessAo
da assernblea.

§ 3.° A usar, desdeja, da autorisaço concedida polo
§ 1. 0 Art. 3.° da lei a. 28i2, sern limitacao de 40°/ nella
consgnada.

§ 4•0 A usar igualmente, dontro do exorcicio desta
lei, dii autorisaçae coricedida no § 3. 0 Art. 3. 0 dii lei n. 2892
citada, na parte em quo manda pagar, Coin as sobras da
renda, as despezas quo so fizerem coin a ex'cuço das obras
contratadas, on, no caso do insufliciencia das mesmas
sobras, a fazer operação do credito cara esso fim.
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§ 5. 0 A fazer taxnbem operaçio do credito, ija forma
do Art. 23 da lei n. 2545, no exercicio vigente o no dosta
lei, somente para as seguintes despezas:

I. Subvençes kilometricas e juros garantidos a estra-
da do ferro.

II. Juros garantidos a fabrica do tecidos do Montos
Olaros, nos termos da lei n. 2389, a contar da data da do
n. 2716.

III. Subvenço pela introducçäo do colonos na pro-
vincia, em virtude dos contratos ja celebrados, revogada
nesta parte a lei n. 2619 do 24 do Outubro de 1881,

§ 6. 0 A. fazer operaçio do credito para cobrir o de-
ficit, quo occorrer no exercicio da prosonto lei, caso seja
a importancia total da receita arrecadada inferior a des-
peza fixada.

§ 7,0 A dar regulamonto It escola agricola da Itabira,
do maneira a aproprial-a somente para o ensino pratico.

§ 81 . A croar, desde jIt, nos pontos quo ,julgar mais
j convenientes, feiras para a venda do gado quo tiver do ser

/\ exportado,podeudo despender para esse fim ate It quaritia
do 10:000$.

§ 90• A mandar pagar, desde jIt . a camara municipal
da Ayuruoca, a quantia do 3:235$640, do despezas feitas
corn o sustento do presos pobres desde 1874 a 1882, corn-
forme a conta ja apresentada It assemblea.

§ 10. A desapropriar, precedendo orçamento do en-
goiro, as pontes sobre o Sapucahy. junto It Santa Rita do
Sapucahy, e sobro o Lourenço Veiho, na estrada quo dos
Alegres segue para Itaj ubIt.

§ 11. A contratar corn quem meihores condiçOes
offerocer a publicaçao dos actos officiaes.

§ 12. A despender, desde jIt, a quantia do 40:000$,
deduzida da verba—obras publicas—, Corn a construcço do
uma cadea central na cidade do Uberaba.

§ 13. A desponder, desde jIt, a quantia votada na lei
n. 2892, Art. 2. 0 , § 6, 0 u. 4, para canalisaçao d'agua p0-
tavel do arraial do Pasa Tempo, emprogando-a nos con-
certos dos desmoronameutos quo ameaçam aue1la povo-
açao.

§ 14. A desponder, desde jIt, a quantia votada no
mosmo n. e da citada lei para os concertos da ponte
grande sobre o rio (Jorrentes e para o da dos Gomes, e
para coutrucço do uma capella na cidade do S. Miguel,
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empregando-a na catia1isao d'agua potavol da mesma
cidade.

Art. 4. 0 Ficam, desde jà, isentos do impostos pro-
vinciaes os materiacs importados para as obras das ma-
trizes do Mar do Hespauha, e S. José do Rio Preto, muni-
cipio do Juiz do Fora. Os materiaes despachados para as
reforidas obras serao consignados as respectivas irroanda-
des ou commises, sob cuja direcço estiverem as obras.

DISPOSIç5ES PERMANENTES

Art. 5. 0 Ficarn estabelecidas as seguintes dispo-
siçöes:

§ 1. 0 Do café escoiha cobrar-se-ha a taxa na razo
do metado, modiuicado nesta parte o Art. 6. 0 (Ia lei n. 2892.

§ 2. 0 Sobre o valor dos contratos escriptos ou ver-
bacs, de 1ocao do escravos para serviço do mineraçao
cobrar-se-ha oimposto do 5%, a quo ficam sujeitas as
companhias quo os empregarem.

§ 30 Sobre o valor dos contratos ou novaçes, con-
cedendo privilegios para construcço da estrada de ferro,
cobrar-se-ha o imposto de 0,10/a,

§ 4•0 Os emolumentos das patontes do offlciaes da
guarda nacional sero cobrados na razo do 1/3 do soldo
inensal dos officiaes do exercito.

§ 5•0 A cobrança do imposto creado polo Art. 26
da lei n. 2892, do 0,1°/ sobre trausmnisso em linha
recta, ascendentes ou desceudente, sorâ rogulada da ma-
neira seguinte

I. Nas transmisses ab intestado ou testamento, este
imposto serà exigido em inventarios e partilhas judici-
almente feitas, on em partilhas atuigaveis por escriptura
publica ou sentença judicial.

II. No caso do urn so herdeiro major, so procederá
A sua cobrança por meio do avaliaço requerida polo
collector do municipio, salvo ao interessado os recursos
administrativos, estabelecidos em lei.

III. 0 governo regulamentará a sua cobrança, im-
pondo multas aosjuizes e escrives ate 100$, e propor-
cionaes aos interessados ate 50 %, alem do imposto a quo
forem obrigados.

§ 6.' So igualados os vencimenios do director da
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fazenda provincial aos do inspector da thesouraria geral
0 05 dos chefes do secçLo aos dos da secretaria do governo
e elevados os do contador a 3:600$ para o eieroicio do
1884 a 1885 em diante.

§ 7. 0 E' o governo autorisado a criar:
I. Escolas do ensino commercial pratico nas cidados

da Ponte Nova, Patos, Itabira, Baopondy, Barbacena,
Santa Barbara, Itajubá, Lavras, Araxá, Formiga, Pomba
o Serro, nas quaes so leccionarâ portuguoz, arithrnetica,
geographia e escripturaço mercantil, voncendo os res-
pectivos professoros a quantia do 1:200$ annuaes.

Estas escolas serao providas por meio do concurso,
o toro proferencia os professores cujas cadeiras foram
supprimidas pela lei n. 2892.

II. 0 lugar do fiscal nas Aguas do Caxarnbt, corn o
vencimonto do 200$ annuaes.

§ 8. 0 So approvados:
I. Os regulamontos us. 99, 100 a 101, sendo o do it.

100 corn as seguintes modificaç5es:
A) Ao Art. , 54 do mesmo regulainento acrescento-se:

Nas localidades em quo tal diviso utlo for conveniente. o
inspector municipal podorá determinar quo o tempo
lectivo seja das 10 horas da manha as 3 da tardo.

B) So olovados a 360$ os vencimeutos dos serventes
das escolas normaes, cuja despeza correrá por conta da
rubrica do § 3.° a. 6 do Art. 20.

C) E' suprimido o Art. 129 do dito regulamento.
II. Os actos do governo do 26 do Dezembro do anno

p. passado, 19 do Fevereiro a 21 do Abril ultinios, pe-
los quaes foram abertos os seguintes creditos supplomen-
tares: do 1:133$333 ao n. 5, § 1, 0 ; do 9:000$ ao it,
4, § 4.0 a do 60:000$ ao a. 4 § 6. 0 do Art. 2. 0 da lei a.
2815.

III. 0 acto do 11 do Junho p. passado, polo qual
foi corrigido o engano do somma havido na rubrica do
n. 14 § 3. 0 do Art. 2 ° da lei a. 2892, e tambem o acto
do 11 de Sotembro ultimo, polo qual foi corrigido o
engano do soznrna quo so nota no total dos § § do Art.
2.° da mesma lei.

1ST. 0 acto do 31 do Maio p. passado quo croou na
estaço central da estrada de forro D. Pedro 11 uma ra
paruçao fiscal minoira,
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, 	 Art. 6.0 E' o prosidente da provincia autorisado
para conceder juros do 7 ao anno, por 20 annos, so-
bra o capital maximo do 1,500:000$, as emprozs quo
se propuzerern a estabelecer engenhos centraes para fa-
bricar assucar do canna, medianto o omprego do appa-
reihos e processos modernos os mais aporfeiçoados.

§ 1. 0 0 capital garantido para cada engonho cen-
tral, quo deverâ tar a capacidade minima para moor
diariamente 180,000 kilograinmas do canna efabricar
arinualniento urn milho do kilogrammas do assucar,
no excedert do 500:000$.

§ 2. 0 A empreza do engonho central podera esta-
belecer junto delle qualquor industria manufacturoira,
em quo seja empregada como matoria prima a canna
do assucar on qualquer do sous productos.

§ 3. 0 Nos contratos quo o prosidente da provincia
colebrar corn as omprezas do engonhos centraes so inclui-
ro as seguirites clausulas:

1. 1, A empreza so obrigarâ, som restriço alguma, a
manter junto do engenho central urna oscola pratica
do agricu1tura na qual sero admittidos 20 meninos p0-

bras on ingenuos, designados polo presidento da provincia
2. 1- Logo quo os dividendos da ompreza excoderem do

8 °,', o excesso sera repartido em partes iguaes entre a pro-
vincia e a empreza, cessando essa diviso, desde quo a
provincia estiver reembolsada dos capitaes adiantados.

§ 4. 0 Em tudo quo no for expressamente revogado
pola presonte lei, observará, no quo for applicavel a pro-
vincia, o decreto n. 8357 do 24 do Dezembro do 1881)
quo approva o rogulamento para as concesses de engenhos
centraes.

§ 5. 0 0 presidonte da provincia expedira regula-
mento, tanto para as concossGos dos engenhos contraes
nesta provincia, como para as escolas agricolas do quo
trata o § 3 0 n. 1.

Art. 7. 0 Fica a presidente da provincia autorisado
a mod ificar, desde já, o contrato do 23 do Abril de 1880,
celebrado entro o governo da provincia a o engenheiro
Miguel do Teive a Argollo, no sentido somente do conce-
der a estrada do ferro Bahia o Minas, em lugar do subven-
çao kiloxnetrica do :000$, estabelecida no Art. 2. 0 da
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clausula 1. , do referido contrato, a garantia do juros de
7% sobre o capital maxirno de 6.000:000$.

§ 1 . 0 Si o capital garantido for levantado em paizes
estrangeiros, regularã o camhio do 27 drnheiros por mu
reis para todas as operacd 3s da companhia, e a garantia
da provincia serã de 5 %.

§ 2 0 Para a obtenQão d'estes favores, a companhia
so obrigará a concluir toda a oxtenso da linha, no prazO
improrogavel do 5 annos, e a restituir, desde já, a pro-
vincia a quantia do 90:000$ da subvenção kilometrica
quo ihe 101 paga.

Art. 8. 0 Os favoros concedidos pela lei n. 2752 do 18 de Do-
zombro do 1880 a Thomaz Jaime Wood sEo transferidos a quern SO

obriguo, dopois do celebrado contrato corn o Dr. Domingos Martins
Guerra, director da escola agricola do Piracicaba, ao fabrico das
obras do ferro para o mesmo estabolecimento.

Art. 9. 1) 0 Govorno supprimirã as cadeiras do lyceo rnineiro
o extornatos quo no tiverem a frequencia legal, preferindo ?
respectivos professoros para as cadoiras do iustrucçEo secundaria
quo vagarern ou estiverem creadas.

Art. 10. Os lugares do chefe do sessEo em todas as roparticö'35
provinciaes, excepto os da socrotaria do governo, que continuam
a ser nomeados, na forma do regulamento a. 82, serEo provi dos
por rneio do concurso.

Art. I].. Fica concedida a quantia do 1-000 ,,%,para a construccEo
do uma casa em quo funecionem as escolas publicas da froguezia
do S. Braz do Suassuhy, muncipio de Entre Rios, deduzida da verba
do obras publicas.

Art. 12 São autorisadas, desde jã, as despezas corn a reor-
gani8aco do casino publico, do conformidade corn o regulamento
a. 100.

Art. 13. E' revogado o Art. 6.° da lei n. 2716 do
16 do Dezembro de 1880, na parte em quo reduz os Yen-
cimontos do director das obras pub1icas dos engenheiros
dos districtos e concede-hes ajuda do custo.

Art. 14. Rovoga rn-se as disposic$es em contrario.
Mando portanto, a todas as autoridades a quem o 00-

nheciinonto 0 execuçao da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tao inteiramento cmo nella
so cnttim 0 secretaro desta proviricia a faça imprimir,
publicar o correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Geraes, aos dezeseto dias do mez de 0' 1-

bro dø Anco do Nacimento do Noso Sonbor Jesus Christo
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de mil oltocentos e oitenta e tres, sexagesimo segundo da
Independencia e do Iwperio.

ANTONIO G0NçAI..vEs CHAVES

Sellada o publicada nesta secretaria aos 23 de Outu-
bro de 1883.

Camillo A. M. de Brilo
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LEI N. 3118—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883

Autorisa o presidenLo da piovincia a contratar corn a companhia ou
inclividuo quo meihores vantagens offerocer, a fundaçâo do
urn estabelecirnonto, zootechnico corn urna escola agricola
theories e pratica.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presiclente da pro-
vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos OS SOOS habi-
tantes quo a assemblea legislativa provincial decretou, e
eu sanccionei a lei seguinto

Art. 1,0 Fica o presidente da provincia autorisado a
contratar corn a companhia ou individuo quo melhoros
vantagens offerecer, a fundaco do urn estabolecirnento
zootechnico, corn urna escola agricola, theorica e pratica,
sob as seguintos condiçes:

§ I. No estabelecimento serão recebidos 250 meno-
res pobres, de dez a trese annos do idade, vaccinados, ro-
bustos e fortes, preferindo-se as flihos do lavradores e os
ingenuos. Cada alumno pormanecert durante cinco annos
no estabelecimento,

§ 2 0 0 contratante fornecerá gratuitamente ao alu-
rnno, no prazo acima declarado, a quo for modestamonte
necessario para a sua manutençzo no ostabeecirnentO, in-
clusive papel, pennas, tirita, livros, instrurnentos agra-
rios, botica e medico.

§ 3,0 0 alum no quo, tondo entrado sâo o forte para o
estabelecirnento, adoecer do molestia chronica, sem ter, di-
recta on indirectamente, meios do tratar-se, serà ahi con-
servado e tratado gratuitarnento, ate completar a prazo
de cinco annos,

§ 4. 0 0 alumno quo se conservar robusto e forte
duraateos 5 annos, bern como a do quo trata a con-
diço precedente, to somento no caso do ter ficado
impossibilitado, em consequencia do serviço do estabe-
lernmeao, receberá em dinheiro do' contratante, ao
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complotar o tempo do aprendizagern, a quantia do 200$
a 400$, quo será dotorminada no respectivo contrato.

§ 5.' 0 govorno garantirã juros, nio excedentes do
7 O,/ annuaes, em mooda do paiz, por espaco do 20
annos, sobre o capital inaximo do 250:000$, tornando
effctiva a garantia desde, a data em quo o estabele-
cirnonto estiver unecionando. Neste caso, o juro garan-
tido será contado, desde a data do emprego do dinhei-
ro, provado esso .emprego por balancos e contas corren-
tes, extrahidas dos livros do escripturaço do estabo-
lecimento.

§ 6° 0 presidento da provincia convencionará corn
o contratante quanto It localidado em quo o esbelecimento
dove ser fundado, precedendo exames e estudos, o quo
mandarà procedor por engenheiros e medicos do sua
escoiha,

§ 7.° Todos Os annos niandará o presidonte da pro-
vincia inspeccionar o estabelecimento por agentes do sua
confiança.

§ 8. 0 Si, tres annos depois do aberto o estabeleci-
mento, este nao der juros, polo menus do 4/ annuaes,
cessarà a garantia dojuros, corn a obrigaço, por parte do
contratanto, do indemnisar a provincia, no prazo quo for
marcado no contrato, do toda a quantia por ella despendi-
da corn o esbelecimento.

§ 
90 Si, passado dez annos, a contar do dia em quo

findar o prazo do § 5. 0 , nao estiver a provincia indemrrisada
das despezas fitas corn o estabelecimeuto, a titulo do
garantia do juros, ficarâ o mosmo estahelecimento sendo
propriedade da provincia, som quo o contratanto tenha
direito a indemnisaço algurna.

§ 10. Qualquer renda liquida quo tonha o contra-
tante, serâ abatida cm favor da provincia, como reduc-
ço da taxa do 7 °/0 dos juros garantidos.

0 excesso em qualquor quantidade da renda quo ti-
ver o contratante sobre 7 °/0, será dividida ow duas par-
tes iguaes, uma das quacs reverterIt para a provincia,
COtfl() indetnuiacau das despezas, quo tenha feito, e a
outra pertencerá ao contratante.

11. Os ostatutos, plos quaes so reger o estabole-
cimento, serio enviados ao governo, quo poderIt exigir
qualquer a1teraço, no sentido do facilitar o exame e



OLRA NIJMETIO 9	 49
verificar a vordade das coutas, para pagamento dos juros
garantidos.

§ 12. Os trabaihos da 1undaço do estabolecimento
começaro dentro do prazo do dons anuos, a contar da
data da assignatura do con trato, o devero estar conclui.
dos dous annos depois. Si, por motivosjustificados, nLo 0
estiverem, o govorno marcará mais doze mezes, findo os
quaos, cessará a existencia do contrato e garantia do juros,
sem prejuizo para a provincia.

Art. 2. 0 Revogatn-so as disposiçes em contrario,
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e oxecuco da referida lei pertoncer, quo a
cumpram e façam cumprir to intoiramento como nella
so contem. 0 secretario desta provincia a faca iniprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos dosoito dias do moz do Ou-
tubro do Anno do Nascimento de Nusso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos o oitenta e tres, sexagesimo se-
gundo da Independencia o do Jmperio.

ANTONIO GONcALVES CHAVES

Sellada e publicada nesta secretaria aos 25 do Outu-
bro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3119—DE DE 18 OUTUBRO DE 1883
Divide em dous o cartorio do orphos da cidade do Juiz do Fora

0 Dr, Antonio Gonçalves Chaves, presidonte da pro-
vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos Os sous ha-
bitantes, quo a assemblea legislativa provincial decretou,
o eu sanceionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica creado na cidade do Juiz do Fora
o 2. 0 officio do orphos e annexos daquelle termo, e
dividido assim o actual cartorio; revogadas as disposi
ces em contrario.

Macdo, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhecimento o execuço da referida lei pertencer, quo
a cumpram e facam cumprir to inteiramente como
nella so contem. 0 secretario desta provincia a faça im-
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primir, publicar e correr. Dada no palacio da prosiden-
cia da provincia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez
do Outubro do Anno do Nascirnonto do Nosso Senhor Jesus
dhristo do mil, oitocentos e otenta e tres, sexagesimo [se-
gundo dalndepeadencia e do Imperio.

ANToNIo G(NQALvEs OHAVES

Sellada e publicada nesta seeretaria aos 25 de Ou-
tubro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3120—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883
Autorisa o prosidoute da provincia a conceder privilegio, sem onus

para a provincia, a quern construir urns estrada do forro do
tracço a vapor, pelo systema inventadopor Jose Maria do
Mello Freitas, ou por outro systema mais conveniente, entre
o arraial do Quilombo, no munieipio do Juiz do Fora, o a ostra-
da do forro D. Pedro II.
O Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da pro-

vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos Os seus habi-
tantos, quo a assemblea legislativa provincial decretou, e
eu sanccionei a lei seguinte

Art. 1. 0 Fica o presidonto da provincia autorisado a
conceder privileglo, sem onus para a provincia, a quern
construir urna estrada do ferro do traccao a vapor, palo
systema inventado por José Maria do Mello Feitas, ou por
outro systerna mais conveniento, entre o arraial do Qul-
lombo, no rnunicipio do Juiz do Fora, e a estrada do ferro
D. Pedro II, podendo o concesioflariO construir ramaes quo
ponham a mesma estrada em cornmunicacao corn as fazen-
das e outros estabelecimentOS industriaes. 0 concessionario
obrigar-se-ha, no respectivo contrato, a nao podir auxilios
pecuniarios t provincia, sob pena do incorrer na multa
do dez contos do reis.

§ unico. A. estrada compreheflderá uma zona do quinze
kilometros para cada lado do eixo da linha.

Art. 2 ° Revogaifl-SO as disposicOes em contrario.
Mando, portanto. a todas as autoridades a quem o co-

nhecirnento e execuQão da referida lei portencer, quo a
cumpram e façam cumprir tao intoiram ate como nella
so contem. 0 secretario dosta provincia a faca impri-
mir, publicar o correr, Dada no palacio da presidencia
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da provincia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez
do Outubro do Anno do Nascimonto do Nusso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e tres, sexagosimo
segundo da Indepondencia edo Iwperio.

ANTONIO GONçALVF.S CHAVES

Sellada e publicada nesta secrotaria aos 25 do Ou-
tubro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3121—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883

Crea a comarca do Pomba.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, Presidente da Pro-
vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos Os sous hab-
tan0s, quo a assomblea legislativa provincial decretou,
o cu sanccionei a Lei seguinte:

Fica creada a cornarca do Pomba, composta do mu-
nicipio do mesmo nomo, desmembrada da do Rio Novo;
rovogadas as disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuco da reforida lei pertoncor, que a
cumpram e façam cumprir to inteiramente como nella
so contem. 0 Secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palaclo da presidoncia da pro-
vincia do Minas Geraos, aos dezoito dias do mez do Outu-
bro do Anno do Nascimonto do Nosso Senhor Jesus Christo
do mll oitocentos o oitenta e tres, sexagosimo segundo da
independencia o do Imperlo.

ANTONIO GONçALVES OHAVES

Sollada o publicada nesta secretaria aos 25 de Outubro
do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LE1 N. 3122—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883
Crea a coniarca de Piumhy.

0 Dr. Antonio Goncalves Chaves, presidente da pros
viacia do Minas Geraes: Fao saber a todos os Seos habi..
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tante, quo a assemblea legislativa provincial decretou, e
en sancconei a ml seguinte:

Art. unico. Fica creada a comarca de Piumhy,
composta do rnunicipio do mesmo nome, e do do Barn-
buhy, desmembrados da comarca do Rio Grande.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposices em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quom o co-

nhecimento e execucäo da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tio inteiramente como nella
so contom. 0 secretario dosta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez de Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta e tres, sexagosimo segundo da
Independencia e do Irnporio.

ANTONIO GONçALVOS CHAVE5

Sellada e publicada nesta secretaria, aos 25 do Ou-
tubro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3123—DE 18 BE OUTUBRO de 1883
Croa a comarca de Monte Alegre

0 Dr. Antonio Gonçalvos Chaves, presidente da pro-
vincia do Minas Goraes: Faco saber a todos os SOUS habi-
tantos, que a assomblea legislativa provincial decretou, e
eu sanccionei a lei seguinto;

Art. unico. Fica creada a comarda do Monte Aigre,
composta dos municipios do Monte Alegre e Brejo Alegre,
este desmembrado da da Bagagern e aquolle da d'. Prata;
revogadas as disposicOes em contrario.

Mando portanto, a todas as autoridades a quem 0 co-
nheciinento e execuçao da referida lei pertoncer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteirarnente como nella
so contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Geraes, aos dez )lto dias do mez do Outu-
bro do Anco do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta o tres, soxagesimo segundo da
Independencia e do Imperio.

ANTONIO GoI'çALvEs CiAvEs
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Seflada e publicada nesta secretaria aos 2:3 do Outu-
bro do 1883.

Camillo A. M. de Brilo

LEI N. 3124—DE 18 DE OUTUI3RO DE 1883

Crea a cornarca do Rio Doce
0 Dr. Antonio Gonçalvos Chaves, presidente da pro-

vincia do Minas Geraes : Fag ,) saber a todos os sous
habitantes, quo a assemblea legislativa provincial do-
cretou, e eu sanccionei a lei seguiflte

Art. unico. Fica creda a cornarca do Rio Doce,
coinposta dos municipios (10 Guanhes e Suasuhy, des-
meinbrados, este da do Itarnarandiba, e aquelle da do
Servo; rovogadas as disposices em contrarto.

Mando portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento o execuço da referida loi pertencer, quo a
cumpra!n e façarn cumprir to inteiratnente como nella
so contem. 0 secretario Oesta proviocia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do Outubro
do Anno do Nascirnento de Nosso Seahor Jesus Christo do
mil oltocentos o oitonta e tres, sexagesiino segundo da
Independencia e do Imporio.

ANTONIO GONçALVES CHAVES

Sellada e publicada nesta socretaria aos 25 do Outu-
bro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3125— DE 18 DE OUTEJBRO DE 1883

Denomina—comarca da Panto Nova a do Rio Turvo

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da pro-
vincia do Minas Geraos: Faco saber a todos sous habitan-
tes, quo a asssemblea logislativa provincial decretou, e eu
sanccionei a lei seguinte;

Art. unico. A comarca do Rio Turvo denominar-
se-ha comarca da Ponte Nova; revogadas as disposi-
çes cm contrario.
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Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuçao da referida resoluçao perencer, quo
a cumpram a façam cumprir tao inteiramente como nella
so contem. 0 secretario dosta provincia a faça impri-
mir, publicar a correr. Dada no palacio da presidencia da
provinciade Minas Geraes,aos dezoito dias do mez de Outu-
bro do Anno do Nascimento de Ncsso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos a oitenta a tres, sexagesirno segundo da
Independencia a do Imporio.

ANTONIO GONQALVES CH4VES

Sellada a publicada nesta Secretaria aos 25 de Ou-
tubro do 1883.

Camillo A. M. de T3rito
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RE.OLUçA.O N. 3126—DE 18 DE OUTUBRO DE 1833

Orçaa renda e fixa as despezas das carnaras muuicipaes, para o exer-
cicio do 1884

0 Dr. Ant . no Gonçalvos Chaves, presidente da
provincia do Minas Goraes Faço saber a todos os se--is ha-
bitantes, quo a assemblea legislativa provincial decretou
a roso1uço seguino

Art. I.° E' orcada, para o oxorcicio cle 1884, em 522:712$540
a renda municipal das seguintes camaras:

	

§ 1.0 Camara de Jaguary.	 9.850

	

2. 0 	19	 da Christina ....6200$

	

§ 3•0	 <	 do Theophilo Ottoni 	 5.528$

	

§ 4o	 <	 de Ouro Fjrio....475()

	

5. 0	4	 do Rio Clare. 	 .	 1600$

	

§ 6.0 	 da Itabira. 	 .	 8267$

	

§ 70 	 do Lavras. 	 . .	 7.921

	

§ 8.° 	 o	 do Patrocinio 	 I .670$400

	

§ 90	 da Boa Vista 	 . 	 ', . 000$

	

§ 10.	 da Januaria ... 	 3670$
§ 11. do Serro .....10032$
§ 12. do S. José do Paraiso 	 6230$

	

.§ 13. 	 de Barbacena . . 	 18800$
§ 14. <<	 da Ponte Nova .... .2000$
§ 15. 19 	 do S. Miguel do Gua-

nhes . 	 .	 . . 	 2600$
§ 16. <	 do Santa Luzia. . 	 3.450$
§ 17. do Rio Pardo •..	 1.050S
§ 18. <	 da Leopoldina . 	 . 	 .	 21 000$
§ 19. do Pouso Alegre . . 	 7.433k
§ 20. (10 Mar do Flespauha . 	 19300$
§ 21. do 1Eajub 	 . 	 . 	 .	 .	 10.036$115
§ 22. do Turvo..... 5000$

	

3.	 <	 de S José d'El-Rey . 	 2.812$

	

21. 	 e	 do Rio Novo. . . . 	 8000$

	

§ 25	 1	 do S. Paulo do Muriahé 	 6500$

	

§ 20.	 do Uberaba	 .	 . 	 9.500$
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27. Camara do Pitanguy 	 2.780$
28. do Sete Lagoas 	 3.500$
29. <<	 do S. Antonio do Monte 	 4.650$
30. do Pates . 	 1.258$
31. Piurnhy .....2.969$625
3.	 <	 do Rio Preto 	 7.638$
33. c	 da Dianiantina 	 20.50$
34. <	 do Minas Novas 	 2.300
35. <	 do S. Joio d'El-Rey 	 16.000
36. €	 do Suassulty.	 .500$
37. e	 do S Francisco 	 1.591500
38. <	 do Ubá .....8.876$
39. 4	 doS Barbara 	 7670$
40. de Sahara 	 8.700$
41. deGrão Mogol 	 .860
4.	 C	 do Tres Pontas 	 2.590$
43. 	 4 	 do Araxa.....4.!i93$
41	 <	 da Bagagem 	 4.464$

§ 45. do Ahaeté. 	 1 .680
§ 46. d'Ayuruoca 	 9.693

47.	 <	 de Carangola 	 3.600$
§ 48.	 do I)ores do Indaiá 	 1.900$

49. do Itapecerica 	 4.070$
50. do S. Gonçalo do Sapu-

cahy .....7.000$
51. do Juiz de Fora 	 42.810$
52. do Campo Bello 	 1.370$
53. c	 do Born Firn 	 2798$
54. €	 do Pomba 	 15.000$
55. ' 	 do Caeté.....
56. <	 da Formiga 	 5.894$
57. c	 do Born Successo 	 2.000$
53. 	 o 	 do Arassuahy 	 4000$
59. de Marianna 	 6.750$
60. da Coneeico 	 4.875$

§ 61. de Caldas. 	 4.500$
§ 62. 4K 	 do Sacramento 	 2098$
§ 63. c	 do Pouso Alto 	 8135$
§ 64. €	 da Bagagem 	 4480$
§ 65. da Oliveira 	 8.850$
§ 66. do S. .Ioão Nepomucono 	 7.985$
§ 67. €	 doPará .....3 516$
§ 68. K	 da Capital 	 20.000$

69.	 <	 daCampanha 	 15700$
§ 70. <	 do Rio Branco 	 6.112$
§ 71. 9	 do Baependy.	 9.741t$178
§ 72. <	 do Paranahyba 	 1883$
§ 73. do Curvello 	 4.368$722
§ 74. 4	 do Quehiz. . . . . 	 9.080$

Art. 2. E' orçada, para o exercicio do 1884, em 522.712$540 a
dospeza das seguinte camaras:

§ 1.0 Camara do Jaguary:
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1 Secretario 	 .
2 Fiscal da cidade......
3 Ditos de Cambuhy, Santa Rita da

Extrema e S. José do Toledo, a
200$ cada urn.......

4 Dito do Born Retiro
5 Porteiro ........
6 Procurador
7 Aferidor .. . 	 .	 .	 . 	 . 	 .	 .
8 Expediente eeleicôes .
9 Illurninação a limpeza da cadea.

10 Jury
11 Jornal official.......
12 Custas .........
13 Aposentadoria ao juiz.
14 Diidas atrazadas .....
15 Eventuaes . 	 .	 .	 .	 . 	 .	 .	 .
16 Obras publicas ......

§ 2. 0 Camara da Christina:
1 Secretario, continuo e fiscal
2 Porcentagern ao procurador
3 Custas ..........
!J Agua, luz e encanarnento.
5 Expediente eeventuaes.
6 Compra de mobilia para as esco-

600
600$

600$
100$
120$
900$
200$
100$
120$
50
15

500$
200$
500
100$

5.145;
9.850$000

1.110
620$
600
190$
200

lasdacidade ......200$
7 Obras publicas ......3.280

§ 30 Camara do Theophilo Ottoni:
1 Secretario . 	 .	 . .	 .	 .	 . .	 400$
2 Procurador .......200S
3 Porcentagern do 20 % ao rnesmo 	 1A05$600
4 Fiscal .........300$
5 Continuo 	 .......200$
6 Custasjudiciarias .....200$
7 Jury e e1eiçes ......200$
8 Agua, luz e limpeza.....200$
9 Eventuaes........58251

10 Abastecirnento do agua. . . 	 1.600
11 Deficit da carnara anterior. 	 1.064$149

6.200$000

§ 40 Csrnara de Ouro Fino:
I Secrotario.......
2 Porcoutagem an procurador.
3 Fiscal da cidade.....
! Fiscaes das freguezias.
5 Portoiro e carniuheiro.
6 Expediento
7 Jury e oleiçes.....
B Custas judiciarias .

5.528$000

500$
•	 712500

220$
•	 300
•	 230$
•	 100k
•	 100$
•	 150$
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9 Agua, luz e limpoza .
10 Evontuacs 	 . .	 .
ii Pagarnento ao oscrivo Joo Mar-

tins do Meirelles Leito
12 Obras publicas ......

120$
100$

501$170
1.716$330

4.750,5000

§ 50 Camara do Carmo do Rio Claro
I Secretario . 	 . 	 . 	 . 	 .	 . 	 .	 .	 250$
2 Fiscal .........200$
3 Continuo ........100$
4 Zelador da agua ......100$
5 Luz, agua e lirnpeza . . .60$
6 Custas .........50$
7 Caminheiro . 	 .....	 80$
8 Expediento, aposentadoria do juiz

e eleicOos .......I2O
9 Festojos nacionaes .....30$

10 Forniiguoiros o fogos . . . 	 . 138$
11 Porcentagem ao procurador . 	 332$
12 Obras publicas ......200

1.660$000

§ 6. Camara da Itabira:
1 Pessoal e portoiro aposentado
2 Procurador, 12 %
3 Eleices e jury......
4 IlIuminaco da cidade e cadea
5 Custas . 	 .	 .......
6 Formigueiros.......
7 Auxilioá escola rural .
8 Expediente

Auxilio ao hospital de N. S das
Dores

10 Obras publicas

§ 7: Camara do Lavras
1 Socretario, fiscal, porteiro e cami-

nheiros 	 . 	 .......
2 Agua, ma a limpoza .
3 Custas a eventuaes 	 .
4 Remedios a alifflentaçäo a pobres
5 Formigueiros
6 Qua1i1icaces, e1eiçes, jury

pediento .......
7 Amortisação do 10 % do em-

prestirno ........
8 Porcontagem so procurador
9 Reparos a conscrvacEo do cemite-

rio publico da cidade
10 Obras publicas .....

1 .500$
092$0'0
100$

1100$
500
300$
200
120$

400$

	

3.054$960 	
8.267$000

990$
150$
600$
400$
100$

150$

1.800$
600$

200$

	

2.931$ 	
7,921$000
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§ 8. Camara do Patrocinio:
Secretario, fiscal da cidade e
Porteiro
Porcentagern do 13 % ao procura-
dor .........

Vigia o caniinhoiros .
Fiscaes dos districtos.
Expodiente .......
Evoutuacs........
Luz a limpeza da cadea
Custas.........
Obras publicas ......

9. Camara da Boa Vista
I Socretario, fiscal e porteiro
2 Fiscal do Lencoos.....
3 Expediente, jury a eioiçdos.
4 I11urninaço e asseio da cadea
5 Custas judiciarias .....
6 Caminheiros ......
7 Porceutagern ao procurador
8 Obras pnblicas ......

RA

3
4
5
6
7
8
9

1170$

2266400
70$
60$
50;

1 00
100$
200$
400$

1.676$400

300$
40$

110$
50$

150$
30$

200$
10$

§ 10. Camara da Januaria:
I Secretario, fiscal a portoiro
2 Fiscal do Amparo 	 .
3 Procirador, 10 % .....
4 Escrivio do jury
5 Estafotas .........
6 Luz da cadea .......
7 Jury a e1eiç5os ......
8 Remedios a presos pobres
9 Expostos .........

10 Papal a pennas a meninos pobres
11 Expediente e mobilia .
12 Evontuaes ........
13 	 Custas .........
14 Jornal official.......
15 Obras publicas ......

§ 11. Camara do Serro
1 Secretario, fiscal a porteiro.
2 Sate liscaes do districtos.
3 Porcenl;agem ao procurador
4 Expediente, jury a eleiçes
5	 Custas ...........
6 Iiluminaço da cidade .
7 Illuininaço do cadea, agua a

limpeza
8 Escolas rnunicipaes .....
9 Obras pubiicas ......

1.000$

680
50$

367
100$
30$

100$
60$
25$
25$
50

240$
I 00
300

15$
1.528$

3.670$

4200$
700$

1.000$
200$
500$

1.400$

120$
1.0606
3912$

10.032$



1.2505
500$
150
150
400

80$
l.000$

100$
30$

300$
200$
397800
872200
800

6.230$000

2.700$
3.000$
1.800

200
300
120$
180$
600$

3.300$
600$

6.000$

1.400$
200$
250$

50$
2,200

100$
700$
200$

20$
20$

I 00
l.000$
1.018$800
4.741$200

680$
280$

18.800$000

12.000$000

00
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§ 12. Camara de S. José do
Paraiso

1 Secretario, fiscal a continuo
2 IllumivacEo publics, .....
3 Aposentadoria ao juiz.
4 Sustento do presos pobres.
5 Aluguel de casa
6 Papel, pennas, tinta &.
7 Custas .........
8 Medicarnentos a pobres
9 Jornaes
0 PublicaçOess.......
1 Agua, luz e limpeza .

12 Eventuaes 	 . . .
13 Porcentagem ao procurador, 14 %
14 Obras publicas ......

§ 13. Camara do Barbacena:
I Secretario 1 fiscal, porteiro e guar-

da do matadouro .....
2 lllumivaçEO publica .
3 Custas .........
4 EleiçOas ........
5 Expediente .......
6 Estafetas ........
7 ExpostoS ........
8 Eventuaes
9 Obras publicas ......

10 ConservaçEO do encanamentos
11 AmortisacEo e juros .

14. Camara da Ponte Nova:
Secretario, fiscal e continuo
Expedierite, jury e eleiçOes
Agua, luz e limpeza .
Camitiheiros ......
Custas 200$ e por centos 2.000$.
Impresses
Subsidio ao hospital .
Aluguel do casa......
Periodicos. .
Festas nacionaes . .
Eventunes........
Eseolas municipaes. .
Divida passiva ......
Obras publicas 	 . .

§ 15. Camara do S. Miguel do
Guanhaes:

I Seeretario, fiscal e porteiro
2 Procurador .......

Encanaineato, aua, luz a lini'

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
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peza na cadea
4 Expediente e eventuaes
5 Aposentadoria ao juiz
6 Assignatura do Liberal
7 Jury e e1eic5es.....
8 Carninheiros . 	 . 	 .....
9 EscrivRo do jury .....

10 Custas, excepto an escrivão do
jury

11 Concerto do rego e gratiticacào
ao fiscal do Patrocinio

12 Obras publicas ......

431

150
100$
120$
15
50$
20$

200$

200$

90$
695$ 	

2.600$000
16. Camara de Santa Luzia

1 Secretario. fiscal e continuo.
2 Correic, da camara .
3 Expediente e eleicfles .
4 Agua, luz e asseio da cadea.
5 Aposentadoria ao juiz
6 	 Custas . 	 . 	 . 	 .	 .	 . 	 .	 . 	 .
7 Assignatura de jornal .
8 Taldes impressos
9 Eventuaes 	 . . 	 . 	 .

(0 Obras publicas e porcentageni ao
procurador

510$
240$
100
160
110$
150k
15$
20

150$

I 995$ 	
3.450$000

§ 17. Camara do Rio Pardo
I Secretario,ii5cal e continuo 	 40$
2 llluminação da cadea 	 80$
3 Expediente, jury e eleic5es 	 250$
4 Custas 	 ........100$
5 Porcentagem ao procurador 	 200$

1.050$000
§ 18. Camara da Leopoldina

1 Secretario
2 Fiscal geral, Thebas a Campo

Lirnpo .........
3 Fiscaes do Angii, Rio Pardo, Pie-

dade e ConceicRo . . 	 . -
4 Continuo, guarda do cemiterio a

caminheiro
5 Procurador, 15 % . .
6 Custas .........
7 Agua, luz e limpeza da cadea.
8 Expediente, eloiçfles a festejos

U acionaes........
9 Ferniigueiros.......

10 Illurninaco a limpeza das ruas.
11 Eventiiaes
12 InstruccAopublica, mobiliaeuten-

sis para as esoas do municipio

1.000$

800$

1.320$

1.080$
2.100$
1. 500,

500$

400$
600$

2500$
500$

1.000$
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13 Lampe6os 	 .
14 Pub1icaço do trabaihos, jury o

alistarnonto . 	 .	 .
15 Multas reclarnadas .....
16 Obras publicas . . .

§ 19. Camara do Pouso Alegre
1 Socretario, fiscal, porteiro, inspe-

ctor do mercado a fiscaes da8 fre-
guezias

2 Porcentagem so procurador
3 Expedionte e jury 	 .
4 Publicação do trabalhos
5 Custas......
6 I11uniinaço publica .
7 Linipeza das ruas .....
8 Aluguel do casas
9 Eventuacs
10 Obras publicas ......

100$

400;
200jS

7 .000$
 21.000$000

2 000$
1.042$050

150,
400$
500$
9O0
200$
171$(100
100

1. 96 IqS 150
7.433$000

§ 20. Camara do Mar do Hespanha:
1 Secretario, flscaes, guarda,

porteiro, guarda-movifis e
continuo....... 	 3.970$

9 Porcentagom ao produrador,
10 % ........ 	 1 930$

3 Auxilio a instrucco 	 1.000$
4 Correiço 	 200$
5 Expediento, jury e camnhei-

ros ..........200$
6 Agua, Iuz e limpeza da cadea 	 300$
7 Liinpeza 9 asseio da cidale 	 2000$
8 IIluminaço 	 ......2.000
9 Eventuaes .......2000$

10 Forrnigueiros ......200$
ii Custas ........1000$
12 Auxilio ao Club Litters rio 	 400$
13 Obras publicas .....4.100$

19.300$000
§ 21. Camara do Itajubá:

1 Secretario, fiscaes e continuo,
elevado a 800$ o ordenado
do secrotarin .....1.820$

2 Procurador, 10 % . . . . 	 1.003$611
3 Expediente, eleiçös e jury . 	 150$
4 Limpeza da cidade . . . . 	 250$
5 Modicamectos a indigontes . 	 100$



IrOLIIA NUMEIIO 10 	 63
6 Formigueiros e bolas. . 	 50$
7 Publicaç5es e impressdes. 	 275$
8 Ag'ia, luz e lirnpoza da Ca-

dea 	 ........20$
9 Il1urninaço publica 	 . . .	 1.0()0$
10 Custas .........600$
11 Eventuaes .......217*504
12 Obras publicas . . . . . . 	 4.320$

10.0403115
§ 22. Camara do Turvo:
Secretario, proc.urador, aferi-

dor, porteiro, fiscaes e in-
spector do encananionto 	 1.700$

Custas ........50$
Jury ........, 	 50$
Luz o limpeza da cadea 	 200$
Eventuaes .......85$
Assignatura dejornal 	 15$
Obras publicas......2.990$

§ 23. Camara do S. José d'El Roy;
Secrotarlo, fiscal e portoiro 	 422$
I1Iuminaço e linipeza da ca-

dea 	 . - ......100$
Jury o aposentadoria . . 80$
Oustas ........200$
Caminheiros ......40$
Estafeta do Prados . 	 50$
Evontuaos e procurador 	 420$
Obras publicas . . . . . . 	 1.500$

§ 24. Camara do Rio Novo:
Socrotarlo .......900$
Fiscal do terino .....400
1)ito do Piau ......200$
Continuo . . . . . . . . 200$
Ctistas ........200$
Assignatura do jornaes 	 50$
Caminheiro ......80$
Agua e luz para a cadea . 	 300$
Jury, secretaria e eloiçoes . . 	 250$
Eventuaes 	 ..	 .	 . 	 .	 . 	 . 	 200$
Aluguel a professora da cidado. 	 240$

<	 <	 s	 do Piau . 	 120$
Porcentagein ao procurador.. 	 900$
Reslituicáo ao collector Sebas-

1

2
3
4
5
6
7

1
2

3
4
5
6
7
8

1
9
3
4
5
6
7
8
9

II)
'I
12
13
1!i

5.000$00

2.812$000
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tio Carnoiro 	 . 	 8r4$S00
15 Obras publieaa . . . 	 3.l15$200 	

8.000$000
§ 25. Camara de S. Paulo do

Murialió
I Socrotario, procurador, aferidor,

fiscal, continuo a caminheiros
2 Agua, luz e lirnpeza da cadea.
3 	 Custas . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
4 Expediente e jury .....
5 Curativo do prosos pobres
6 Eventuaes
7 Obras publicas ......

§ 26. Camara do Uboraba
Secrotario, continuo e fiscacs
Bans do evento ......
Remessa do officios .
II1uminaco da cadea .
Eleic5es e jury ......
Cutas.........
Formigueiros.......
Expediente.......
Administrador do mercado
I11uwinaço publica.
PublicaçSes e talSes.
Limpeza do matadouro.
Eventuaes .......
Porcentagem ao procurador
Obras publicas .

§ 27. Camara do Pitanguy:
Secretarlo, fiscal, continuo,

caminheiro e relojoeiro.
Porcentagem ao procurador.
Expediente jury e eleiçSes
Enfermeiro do presos pobres.
Dous gales.......
Luz e limpeza da cadea
Livros para registros.
Custasjudiciarias .
EvontuaeS .......
Assignaturas do jornaes
Forrnigueiros ......
Obras publicas .....

2
3
4

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1 .450f1
300$

3C.$
150$
100$
200$

4.000$ 	
6.500$000

1.760$
100$
100$
200$
200$
200$
200$
150$
450$

1.080$
200$
100
335$

1.425$
3.000$

9.500$000

800$
500$500
150$
80$

100$
280$

30$
50$
30$
50$
30$

67)$500
2,780$000

§ 28. Camara do Sete Lagoas:
1 Secretario, porteiro e fiscal. 	 560$
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2 Porcontagem ao procurador.	 560$3 Expediento, jury e e1eices 	 170$4 Oawinhojros 0 eventuaos 	 250$5 Custas, agua, luz o limpoza 	 330$
6 Auxiljo a casa do caridade 	 200$
7 Obras publicas . . . . . . 	 1.430$

§ 29. Camara do Santo Antonio do Monte:
1 Pessoal ...............1.215$
2 Caminheiros ......120$
3 Escrivo do jury ......200$
4 Assiguatura do 	 . .jornal . 	 15$
5 Custas ........120$
6 Utonajijos	 ......- 	 150$
7 Agua, luz e limpeza da cadea 	 160$
8 Expediente e jury .....110$
9 Obrapub1icas......2.540$

§ 30. Camara do Ptos
I Secretario, fiscal e porteiro
2 l-'orcentagem ao procurador

.3 Custas .......
4 Agua, luz e limpeza da cadea
5 Expediente, eleicôes e jury

.6 Eventuaes . . . . .
7 Obras publicas .

§ 31. Camara do Piumhy
I Secretario, fiscal e continuo
2 Eventuaes . . 	 .	 .	 . 	 . 	 . 	 .
3 Custas...... 
4 Expediente
5 Porcentagem ao procurador, obras

publicas e conservaçäo da ostrada
da Serra ........

ON

3500$000

4.630$000

450$
200$
50$
55$
90$

115$
298$

l.208$000

560$
50$

200$

2.109b625
§ 32. Camaro. do Rio Preto

I Secretario, fiscal o 1)orteiro.
2 Porcentagem ao procurador.
3 Porcentagem aos fiscaes
4 Estafetas ........
5 Il1uminaço publica. .
6 Agua e limpeza da cadea
7 Custas ..........
8 Expediente, alistamento e jury
9 Obras publicas ......

§ 33. Camara da Diamantina:
1 Secretario, fiscal, porteiro o

aferidor ......

2.969$620

1.580$
1.0()0$

140$
200$

1.400$
100,
400
150$

2.668$
7.638$000

2:150$
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2
3
4
5
6
7
8
9

10

Expeitri..
Luz e wflpoa da eadea
I11uminaço da cidade.
Alugu& do matadouro.
Proeis10 do Corpus Christi
Eleiç6es, caminheiros e pu-

blicaçOes .......
Custasao escriv'o do jury -
Ditas aos mais empLegados.
Criaço do expostos.
Zelador (10 relogio .
Livros e jornaes.....
Limpezada cidade
Pequeno mercado ,
Agua do Mendanha.
Oemiterio do Dattas
Dito da cidado
Eventuaes .......
Procurador e sous agentes
Obras publicas

34. Camara do Minas Novas:
Secretario .......
Porcentagom ao procurador.
Fiscal
Continuo .......
Fiscacs da Piodade, Chapada,

Capellinha , Sucuriü e
Agua Lirnpa

Procisso do Corpus Christi.
Expediente, jury e eleiçes
Eventuaes .......
Custas ........
Agua, luz e limpeza da cadea
Obras publicas .....

§ 35. Camara do S. Joo d'El-Rey:
Secretario, fiscaes e portoiro
Pianos e orçamentos do obras
Expediente, eieicOos e jury
Eventuaes ........
Pu1Iicac6es
Criacâo do expostos.....
Catninheiros .......
Porcentos ao procurador
Iilurninaçlo publica da cadets.
Custas ........

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
13
16
17
18
19
20

1
9

3
4
5

6
7
8
9

10
11

150$
300$

4.200$
50$

100$

300$
400$
400$
400$
(los

200$
800$
800$

1500$
500$

2000$
500$

1.800$
3.910$

520$000

400$
350$
130$
120$

200$
50$

100$
100$
100$
150$
600$

2.300$000

1:95O
200
250i
80$

30( $
600$
200$
800$

4:00(1$
i;000$
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11 Corpus Christie festejos nacionacs 	 200$
42 Forrnigueiros 	 200$
13 Encadernaço do leis . . . . 	 50$
14 Aortisaçflo da divida da santa

casa .........600$
15 Obras publicas ..... . 5.5O$

16.000$0000
§ 36. Camara do Suassuhy:

I Secretario, fiscal e porteiro.
2 Porcectagem e gratificaçäo ao

	

procurador . 	 .	 . 	 . 	 . 	 . 	 .
3 Expediente .......
4 Mubilia e envidraçamento.
5 Agua o luz para a cadea
6 Festejos nacionaes .....
7 Eleiçoes e corroios.....
8 Livros, impressOes e talOes
9 Assigtiatura do jornal.
10 Expostos ........
41 	 Vaccina ........
12 Forinigueiros.......
13 	 Custas . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
14 Escrivo do jury .....
15 Hospedagem ao juiz. .
16 Papol, tinta e livros para meni-

nos pobres .......
17 Eventuaes........
18 Oliras publicas

37. Camara de S. Francisco:
I Sccretario, fiscal e continuo
2 Procurador .......
3 Custas .........
4 Agua, luz e limpeza da cadea
5 Jury
6 Papel e peunas para meninos 1)0-

	

Ores. 	 .	 . 	 .	 ....
7 Remedios para presos pobres
8 Expodierite e eleiOes .
0 Caininlieiros .......

10 Eventuacs
11 Obras pulilicas

470$

383$
50$

220$
120$
50$
40$
00$
45$
60$

122$
50

100$
100$
60$

50$
60

500$

490$
164$220
150
100$
40$

30$
30

110,5
30$

140$
307$280 I. 501500

2. 500$000

§ 38. Camara de Ubd:
1 Secretario, liscaes, continuo e

aferidor . 	 .	 .	 .	 .	 .	 . 	 .
2 Procurador .......887600
3 Expediente, jury e eleiçOes 	 170$
4 Jl1urninado da cadea . 	 144$
5Liinpeza e agua ..... 	 171.4$
6 Camnibeiros ....., , 	30$



940$
150$
200$
350$

18$
600$

20$

1.350$
200$

150$
3.692$ 	

7.6708000

1.660$
400$
100$
200$
100$
200$
120$
100$

100$
300$
200$
250$

990$266
3.979$734
-----8.700$000

720$
235$
1 20
120$
200$
50$
15$

4000

2.860$000

as
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7 Even tuacs 	 •	 200$
8 Custas .........300$
9 Festejos naciouaes .....30$

10 Medicanienos a pobres 	 300$
11 I11timinaçio da cidade 	 1.400$
12 Obras publicas ..... . 4.260$400

8.876$000
§ 39. Camara do Santa Barbara

1 Secretario, usual e continuo
2 Expedienle e eleiçOes .
3 Agua, luz C limpeza da cadea
4 Enfermos, pobres e expostos.
5 Assignatura de jornal .
6 Custas.
7 Caminheiros .......
8 Evontuaes o porcentagem ao pro-

curador
9 Formigueiros 	 . . .

10 Gratiflcacäo ao professer particu-
lar ..........

11 Obras pnblicas ......

§ 40. Camara do Sabar:
1 Secretario, fiscal o continuo
2 Procurador
3 Caminheiros .......
4 IllurnivacEo da cadea.
5 Custas. 	 . 	 .	 ......
6 Expediente, jury e eleic5es
7 Aula nocturna
8 Eventuaes e jornaes .
9 Procurador, resto do maior quan-
tia ..........

10 Porcentagom do 2, 10 o 20%
11 Procissflo de Corpus Christi
12 Aluguel do casa
13 Pagamento ao escrivflo do jury,

Francisco Ovidie do Sousa Lopes,
custas .......

14 Obras publicas ......

§ 41. Camara do Grão Mogol
1 Secretario, fiscal e continuo
2 Expedionte, jury o eleicSes
3 Agua, luz e limpeza da cadea
4 Evenuaes
5 Custas.
6 Festejos naeionaes .....
7 Jornal official .......
8 Porcentagem ao procurador
9 Obras publica8 . . . .
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§ 42. Camara do Tres Pontas
I Secrotario. continuo a fiscaos
2 Agua, luz e liwpeza da cadea
3 Expediento, jury e eloicbes
4 Caminheiros .......
5 Custas
6 Agua potavel da cidade
7 Eventuaes a porcentagem ao

procurador 	 .	 ......
8 Obras publicas

no

851)$
80
90
20$

100$
100$

500$
850$

§ 43. Camara do Arax.:
i Secretario, fiscal e portoiro
2 Expediente, alistarnento, jury 0

eleicôes
3 	 Custas . 	 .	 .	 .	 .	 . 	 . 	 . 	 .
It Agua, luz o limpeza da cadea
5 Estafetas .....
6 Conservaco e limpeza do rego.
7 Jornaes, impressos e Iivros.
8 Alistamento niilitar .
9 Eventuaes a aposentadoria

10 Medicarnentos a prosos pobres
11 	 Formigueiros 	 .	 .....
12 Reposiçbos
13 Porceutagem do 15 %ao procura-

dor 	 ............
14 Obras publicas ......

§ 44. Camara da Bagagem
1 Secretario, fiscal o porteiro
2 8 % ao procurador . .
3 12 % ao agente no diroito do

Agricultura .......
4 20 % ao empregado do registro

do ferro .......
5 Expedionte, cleices e qualifi-

cacOos .........
6 Illuminaço da cadea .
7 Custas.
8 Forrnigueiros 	 . . .
9 Pub1icaçto do expediente
10 Festejos nacionacs.....
11 Medicarnentos a presos pobres
12 Papal e penrias a tueninos pobres
13 	 Bolas .........
14 Assignatura do Liberal
15 	 Aferidor ........
16 	 Eventuae.s........
17	 Divida passiva ......
18 Obras publicas

2.590$000

900$

250$
400$
200$
100$
150$
180$
50$

100$
100$
100
200$

500$
1.26:3

4.493$000

357$120

295$100

100$

150$
1(30$
150$
150$
200$
100$
50$
5.
203
15$
50$

117)0$
500

1.146*680 	
4. 4611$0
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§ 45. Camara do Abaetó
1 Secretario, fiscal o continuo
2 Expediente, jury e eleiçfies
3 Aposentadoria ao jui' ....
4 Agua, luz e limpeza da cadea
5 	 Canin1iejj'os .......
6 	 Custas ........
7 Forinigueiros.
8	 Afei'jdo p ........
9 Porcentagem ao procurador

10 Eventuaes
11 Obras publicas ......

§ 46. Camara d'Ayuruoca
1 Secretario, porteiro a flscaes

Corpus CJirist
3 Custas ........
4 Agua, luz a limpeza
5 Lxpediente, jury, eleiç5es e alis-

tarnento flhilitar.
6 Caniinheiros .......
7 Medicamentos aos pobres.
8 Eventuacs.......
9 Concertos da ponte sobre o Rio

Ayuruoca ........
10 Concertos da estrada d'Ayuruoca
11 ao Passa Vinte . 	 .

Obras publicas ......

§ 47. Camara do Carangola:
1 Seeretarjo, fiscal c porteiro
2 Poi'centagein ao pi'ocurador
3 Iiila ao aferidor . 	 .	 . 	 . 	 .	 .
!i A ijosen tadoria no j uiz .
5 Epedieiite, jury, eleiçOes C Ca-

niinhciros .......
6 Polices, doentes e expostos
7 Agua, luz, liinpeza e sustento a

riresos .......
8 Jorn:ies e ini1i,essão 	 .
9 Eventuaes e moijilia .

10 Obras puLdicas . 	 .
11	 Custas . 	 ........

420$
70$

140$
160$
l00
40$
30$

20$
40

400$

720$
60

400$
150$

330$
loos".
100,
400

1.950$

2.050$
3.433$

560$
350$
320$
300$

150$
20

00$
80$

600$
500$
200$

I . G80000

9.693$000

3.280$000
§ 48. Camara de Pores do lnclaiá:

1	 Secretario, coiitinuo e fiscaes
2 Porcentagem no procurador
3 Caniinlieiros 	 .
4 Jornaes
5	 Custas .........
6 Agua, luz e liinpeza da cadea

520$
250$

50$
15$
80$
60$
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7 Uteusilios 	 .
8 Sustento do presos pobres
9 Eveiituaes
10 Obras publicas .....

§ 49. Camara do Itapecerica:
1 Secretario, liscaes e porteiro.
2 Porceritagern ao procurador
3 Estafetas ........
4 Eipediente C eleiçOes.
5 llelogio publico ......
6 Jornaes e eveiltuacs .
7 Illuinhiiaçâo e limpeza do paço

municipal e Ca(lea .
8	 Cuslas . 	 ........
9 Obras publicas ......

200$
200$
225$
300$

1.900$000

I. 220$
250$

20$
100$
100
70$

350
400$

I . 560

§ 50. Camera do S. Goncalo do
Sapucahy

1 Pessoal
2 Porcentagem ao procurador
3 Expediente

Custas .........
5 Agua, ]uz e limpeza da cadea
6 Presos pobres 	 .
7 Formigueiros.......
8 Eventuaos.
9 	 Jornal .........

10 Obraspublicas . 	 .	 .

§ 51. Camera do Juiz do Fore
I Secretario, amanuenso, fiseaes o

porteiro 	 ........
2 Gratificaçäo ao procurador
3 Porcentagem ao mesino
4 Caminheiro .......
5 Administrador do mereado e ma-

tadouro
6 Expediente
7 Agua, luz e limpeza da cadea
8 Medicamentos aos pobres.
9 Enterros de desvaljdos.
10 Formigueiros.......
11	 Custas.........
12 Alistamento, eleiçbes e jury.
13 Illuminaçao publica .
14 Publicaç0es .......
15 Assignatura do Liberal
16 Professor da escola municipal
17 Eventuaes.........
18 Obras publicas ......

4.070$000

I 850$
1. 050$

50$
500$
350$
100$
50$

500$
15$

2535$
7.000$000

4.800$
800$

2.500$
550$

600$
1 20$
800$
650$
300
200$

1. 500$
300$

4.600,$
500

15$
I . 200

000$
22.475

42;810$000
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§ 52. Camara de Campo Bello:
1 Secretario,uiscaes e continuo
2 Administrador do regulador

public'.....
3 Custas
4 Expedionte e e1eiçes
5 Agua, luz e liinpeza da ca-

dea
6 Eventuaes ......
7 Procurador, 20 %.
8 Obras publicas. .

§ 53, Camara do Born Firn:
1 Pessoal .......
2 Alistamento, eleiç5es 0 jury
3 Expediente e caminheiros
4 Soccorros a pobres doentes
5 Custas
6 Aferidor . 	 . 	 .	 .	 .	 .	 .
I Agua, luz e limpe'za da ca-

dea
8 Eventuaes ......
9 Porcentos an procurador

10 Obias publicas.....

§ 51. Camara do Pomba:
Secretario, fiscal, porteiro e Si-

neiro
Aposentadoria do juiz de (lireito.
Expeclieiite,eleicOeS e quad ilicaçOes
Estafetas ........
Agua, hz e limpeza da cadea.
illuinhiiaçäo da cidade.
ForrnigueiroS
Reniocilios a doentes pobres
Ciists.........
Linpeza da casa . .
Oliiciaes (rn correi05n corn 0 fiscal
Porcen tagens de 18 	 ao aferidor
1-'orcontagefls an procurador.
Ordenado ao inesmo .
Gratilicaco an niesmo
Eveiituaes 	 . 	 .	 .	 .
Auxilio d bibliotheca do Club Jo-

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
43
14
15
16
17

430$

60$
300$

20$

20$
60$

274$
206$

1:370$000

460$
100$
200$
100$
300$
100$

100$
300$
500$
638$ 	

2:798$000

2300$
200$
300$
200$
450$

1.()00$
2fl0
250
500$

100$
465$
290$
400$
200$
200,
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ronimo de Souza 	 • 	 . 	 5O$
18 Obras publicas 	 • . . • 	 7.565$ 	

15. OO000O
§ 55. Camara de Oaeté:

1 Secreario, fiscal e continuo.
2 Carninhoiros e estafotas.
3 Illurninaçao da cadea.
4 Jury e aposentadoria ao juiz.
5 Eleices .......
6 Jornal official .....
7 Porcentagern ao procurador.
8 Pagarnento do divida aos fi-

nados fiscal e procurador.
9 Eventuaes e agentes docorreio

10 Obras publicas . .

680$
200$

90$
120$
40$
16$

200$

028$212
160$788
160$

2:295$000
§ 56. Camara da Formiga:

1 Secretario, fiscaes e continuo
2 Custas . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
3 Administrador d'agua po-

tavel........
4 Dito do matadouro publico.
5 Luz e limpeza da cadea.
6 Caminheiros, eleiçes e jury.
7 Expedionte ......
8 Eventuaes.......
9 Despezas do arrocadaço

10 Pagarnento ao escrivo do
jury, Olyrnpio Adoipho
de Avellar

11 Obras publicas .

1:0l0$
500$

100$
100$
120$
250$
50$

200$
800$

950$330
1:813$670

5:894$000
§ 57. Camara do Born Successo:

1 Secretario, fiscal, portoiro
e aferidor . 	 . . . . . 	 460$

	

2 Porcentagern ao procurador. 	 300$
3 Estafetas . 	 . . . . . . 	 40$
4 Aposentadoria ao juiz do

	

direito....... 	 200$

	

5 Expediente, jury e e1eiços. 	 80$
6 Jornal official 	 16$
7 Custas. 	 . ...... 	 100$
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8 Agua, luz e limpoza da cadea 	 20$
9 Eventuaes ......100$

10 Obras publicas.....684$
2:000$000

§ 58. CawaradoArassuahy:
I Secretario, fiscal e continuo 	 580$
2 Camiriheiro ......50$
3 Expediente, eleiçes e jury 	 250$
4 Agua, luz e limpeza da

cadea ........80$
5 Custas 	 .......150$
6 Eventuaes ..... 	 50$
7 Soccorros a pobres invalidos 	 150$
8 Porcentagem ao procurador 	 320$
9 Obras publicas.....2:370$

4:000$000
§ 59. Camara de Marianna:

1 Secretario, fiscal, procura-
dor e porteiro .....1:670$

2 AdministradOr do matadouro 	 240$
3 ExpostoS	 ......100$
4 Uorpus Christi	 . . .	 250$
5 Expodiente jury 0 oloiçoes 	 150$
6 Caminheiros......100$
7 1l1uminacO da cadea e ci-

dads ........2:000$
8 Medicamefltos a presospobres 	 640$
9 Oustas 	 .......200$
10 Eveiituaos ......20$
11 Obraspublicas.....1:380$

6;750$000
§ 60. Camara da Conceiço do Serro:

1 Secretario. fiscaes e continuo. 	 1:10$
2 Porcentagem ao procurador 	 800$
3 Agua, luz e litnpezada cadea . 	 214$
k Caminheiros . 	 . . ) . .
5 Eventuaes. 	 . 	 .	 .	 . 	 .	 .	 400
6 Medico e medicamentos a presos

pobres 	 ....... . 50$
7 EleicSes e jury . . 	 . . . 	 .	 200$
8 Custas .......500$
9 Corpus Christi . . .	 100$
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10 Festejos naciones
11 Divida autorisada pola lei

n 2514 ao 2. 1) tabe11i.o
12 Obras publicas .

§ 61. Camara de Caldas:
1
	 Secretario ......
2 Fiscal e zelador d'agua.
3 Porteiro e caininheiro
4 Aferilor
5 Pub1icaço do trabaihos
6 Agua, luz e limpeza da ca-

cadea .......
7 Porcentagom do 15ao pro-

curador , , ,
8 E1oico, jury c qualificaQo
9 Pagamento ao escrivo do

jury , 	 ,	 ,	 ,
10 Obras publicas ,

§ 62. Camara do Sacramento:
1 Secretario, fiscal a porteiro
2 Aferico
3 Caminheiro . . . . . . .
4 Expediente .....
5 Jury a aposontadoria ao juiz
6 Luzes e limpeza da cadea.
7 Eleicao a alistamento militar
8 Custas
9 Eventuaes .......

10 Obras publicas . . . . . .
11 Divida pssiva ......

§ 63. Camara do Pouso Alto:
1 secretarioo aferidor
2 Procuaador .......
3 Fiscal da cidade......
4 Ditos dastres freguozias
5 DiCe da do Capivary .
6 Continue ........
7 Agna, luz e liinjioza da cadea
8 ExpedienCe, eleiç o e jury
9 Custas........

10 Medic•ameiitos aos polires.
£1 PublicaçOes . 	 .

200$

240$
881$

4:875$000

500$
240$
200$
200$
150$

100$

675$
60$

560$530
1:754,$470

4:500$000

650$
30$
50$

100$
200$
100$

30$
50$
50$

1:1 3s$
600$

2:998$000

500$
350$
200$
300$
100$
120$
70$

110$
600
200$
150$



820$
180$
160$
1;-)0$
50$
80$

120$
358$400
374$400
180$

40$
65$

100$
1:000

802$00

700$
649$900

500$
150$

200$
100$

150
100$
885$

5:015$100

4,48000O

8:850$000
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12 EventUacs 	 200$
13 PagameulO to escrivâo do jury,

Joan Guillwrme Ferreira do
Castro .........1.613065

Ill, Obras publicas . .....3.6O1$935 8.135$000
§ 6t. Camara da Bagagem:
SecretariO fiscal C porteiro
Expedieute, eleiçOes e jury
Agua, luz e limpeza da cadea
Custas ...........
MedicamentOs a presos pobres
SoccOrroS a polires eiifornios
FornhigtieirOS
Porceutagein ao procurador
Agente municipal. .
ConduccäO do hens do evento.
Papel, penuaS e tinta a Ineninos
polires.........

ImpressOeS e jornaes.....
Eventuaes.......
Obras publicas .....
AmortisacäO da divida passiva

§ 05. Camara da Oliveira:
Secretario, fiscal e continuo
Pagamento de pesos e modidas
CustaS.........

	

Itego d'agua . 	 ...
Caminheiros 0 eventUaos
SoccorroS publicos a presos po-
bros........

FormgeirOs . .
Administrad0r daB obras
publicas . . . . . . .
Agua, luz ejimpezadacadea
Porcentagem ao procurador
Obras pubilcas.....

3

5
6

9
iO
ii

12
13
14
15

2
3
4
5
6

7
8

9
10
11

66. Camara do S. Joo Nepomuceno
ecretario,bib1iOtheCa0, fis-

caes 0 continuo . . 	 1:900$
Cutas , ........300$
1\IethcamentoS aos pobres 	 100$
Formicida. 	 , , , , • 	 100$
Jornaes , , • , , , • 	 70$
Caminheiro . , , , , . 	 50$
Agua,luzOlimPOZa da cadea 	 200$

1

9

3
4
5
6
7
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8 Expediento, jury o e1eiç5os
9 Eveiituaes , , ,

10 Aposentadoria ao juiz do
direito , 	 ,	 ,	 ,

ii CorreicOes fiscaes,
12 Impressmes do pcstuias
13 Enterrainento do pobres.
14 Procurador
15 Publicaçao do trabaihos.
16 Obras publicas.....

§ 07. Camara do Pará:
1 Secretario, fiscal o porteiro
2 Expediente.....
3 Carninheiros
4 Asignaturas do Jornae,
5 Eleiçao,juryojuizde diroito
6 Ltmpeoes , , , ,
7 Agua. luz e limpeza (Ia

cadea.
8 Procurador. . .
9 Eventuacs

10 Custas , , , ,
11 Obras publicas ,

§ 68. Camara da capital:
I	 Pessoal .......
2 Medico do partida
3 	 Fiscaes ......
4 Administrador do Taquaral
5 1)itos dos mercados
6 DA dornaa1ouro
7 Porcentagein ao procurador

e flscaes ......
8	 Relngio .......
9 l'rocurador ap)sentado.

10	 Ex 1 ooI ion to......
if	 Eventuaes ......
12 1tx S toS

13 Prncnssao do Gorpus Chrisli
14 111 u m i n a ço d a oad ea

200$
500$

200$
100$
200$

50$
950$
200$

2:805$

722$
20$
70$
35$

160$
75$

150$
879$

80$

1:025$

:3:516$
800$
800$
600$
800
300$

2:140$
180$
000$
000$
400$
480$
400$
300$

7:085$000

3:510$000
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Custas , 	 ,	 ,	 , 	 ,
16 EleiçOes,qualificac3ese ails-

tamento inilitar
17 Festejos iiaconaes,
18. Ao contador (10 JU1ZO
19 A' orlem do S. Francisco

(to Paula 	 , 	 ,
20 Divida passiva.....
21 Obras publicas.....

§ 69. Camara da Campanha:
1	 Pessoal .......
2 Expediente ......
3 Fostejos naionaes e e1eiçes
4 .Jury e custa , , ,
5 lflurninactio publica
6 Porcenlos ao procurador
7 Eventuaes , , ,
8 Papel e 1ivro para meninos

pubres, 	 , 	 •	 ,
9 Remedios aos indigentes,

10 Juros do emprestimo inuni-
cipal , 	 , , , , , • 	 670$920

	11 Obras publicas. , , , . 	 2:740$080
	12 Pagamonto da divicla passiva 	 5:000$000 -

i: [uuu(iu
§ 70. Camara da cidade Visconde do Rio Branco:
Secretario, fiscaes, conti-

nuo e aferidor 	 • .	 895$

	

Expediente, jury e e1eiços 	 190$

	

Agua,luz elimpezadacadea 	 300$
Caininheitos . , 	 .	 80
Custas .......300$

	

Porcentagern ao procurador 	 600$

	

Eventuaes , , , , . . 	 300$
Festejos nacionacs. 	 .	 20$
Medico e medicameuto aos
pobres , , 	 , • 	 ,	 . 	 .	 200
Ordenados ao secre tar o,
fiscaes e cUfltiflUOS, no 4
triniestre de 1882 , , . . 	 240$

700$

900$
50$

300$

200$
150

20:000$000

2:500$
80$
50$

350j
1:600$,
1:400

300$

300$
100$

1

2
3
4

6
7
8
9

10
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ii Custas vencidas no mesmo
peri ' on , 	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 .	 244$

12 Mobilia e obras da caivara 	 715$
13 Obras publicas. , , , . 	 2:028

6:l12O0O
§ 71. Camara do Baependy:

1 Secr etario, bi bliothocario, conti-
nuo, fiscaes, aferidor, medico, es-
tafetas e boticario pars, presos p0-

bres . 	 ........
Agua, luz e limpeza da cadea

3 Expediente, jury e oleicdes.
ft 	 Custas ........
5 Formigueiros. . .
6 Jornaes e publicaçdes
7 Corpus Christi
8 Gratificaço ao procurador.
9 Idom ao professor da escola noc-
turna .........

10 Papol, polinas, tinta e luz pars
meuinos pobres . . 	 .

11 Criacao de expostos .
12 Eventuaes........
13 Bibliotheca mnnicipa I .
14 Pagamento ao escrivao (10 Jury,

Manoel Antonio do Mello Matto,
15 Oliras Iublicas ......

1.830$
25$

150$
200$
200$
240$
80$

300$

300$

50
120$
200$
150$

G21$520
5.27,1$(158 	

9.74,1$178
§ 72. Camara do Carmo do Paranahvba:

I Secretario, 	 liscaes, aferidor 0
ContiflhlO 	 . 	 .	 . 	 .	 .	 516$1i00

2 Agua, luz e limpeza da cadea 	 60$
3 Jornaes e taloes... 	 . 	 .
4 Cus Las .........100$
5 Epedbnte . 	 . 	 . . 	 •	 80$
6 	 Ioiseitadoria ao .i uiz. 	 .	 200$
7 Porcentagem ao piocitrailot' 	 280$500
8 Auxilio aOs pobres enfermos 	 100$
9	 Caniinli.'iro; . 	 ...	 .	 100$

10 Obras imblicas ......ftOO$
1.883$000

§ 73. Camara de Qneluz:
1 Secretarlo, procudor porteiro

o fiscal ........
2 Procurador. 8 0/0 .
3 Jury, eleiçOes e caminheiros
4 Agua, luz e lirnpeza da

cadea
5 Expediento

1:200$
700$
350$

250$
100$
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6 Custas 	 500$
7 Conservador da agua potavel 	 300$
8 Aluguel do casa.....800$
9 Eventuaes.......160

10 Obras publicas .....4:720$
9:080$000

§ 74. Camara do Curvello:
1 Pessoal ........1;150$
2 Conservador do relogio . 	 30$
3 Caminheiros ..... 	 100$
4 Agua, Iuz e limpeza da

cadea ........270$
5 Expediente, jury e eleiçOes 	 91$800
6 Forrnigueiros......150$
7 Lam peöes .......350
S Custas ....... . 200$
9 Porcentagem ao procurador.	 524$246
0 Escrivãodojury . . . 	 300$
11 Evontuaes.......102$676
12 Escrivo do jury, por custas

atrasadas .......400$
13 Papel e penas a meninos

pobres ........100$
14 Correio do Trahyras . . 	 100$
15 Auxillo a igreja do Rosario 	 100$
16 Obras publicas .....400

4:368$72

DIsPosIcoEs GERAES

Art. 3. 0 So concodidas as seguintes autorisaç5es:
§ 1. 0 A' camara municipal do Caldas, para pagar

a quantia do 560$530 do custas devidas ao tabel1io
e escrivo do jury, Tristo Leite do Meirellos.

§ 2.° A' camara municipal do S:-ibará, para pagar ao
escrivO intrino dojury. Fran c isco Ovidio do Sousa Lu-
pes, aquantiado99O$266 do custas quo so lh c. devom, e
ao escrivao do i.e officio, Pedro J050 do Esiro Scito
Choiles, a de 233$540, quo igualmente Ihe do Vu.

3. 0 A' carnara municipal do Baeperidy, para pagar
ao escrivno du jury e execuços criminces, Manoel Anto-
11W do Moll ' ) MotWs, as custas que so ihe devem, na iwpor-

'tancia do 624$520.
§ 4. 0 A' camara municipal do Pouso Alto, para pa-

gar ao escrivo do jury, Joao Guliherme Ferreira do Gas-
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tro, a quantia do 1:633$065, quo ihe so dovidos do custas
j udiciarias.

§ 50 A' camara municipal du Foriniga, para pagar
ao escrivo (10 jury, Olympirn Adoipho de Avellar, a quan-
tia do 950$330, quo so the dove do custas,

§ 6. 0 A' camara do Sahara, para pagar as custas
quo so dover ao desernbargador Frederico Augusto Aiva-
res da Silva, vonciias durante o periodo (10 sell exercicio
do juiz do direito da cornarca do Rio das Veihas.

§ 7,0 A' camara municipal da Bagagem, para pagar as cusLas
quo estiver a dover an escrivão do jury, Cassemiro Procopio
Brasileiro.

§ 8.° A' camaro municipal do Paracati, lOFO pagar o (1110 VO-
rificar estar-se a dover do cuslas judiciarias an escrivio do jury,
Alexandre Itodrigues tie Oliveira.

§ 9 A' camara municipal do Born Firn, para pagar a quantia
do 87$11 ao 2.° talie11Iio o esel'iväo, Candido Pinto Octa'io.

§ 10. A' camaro municipal do S. Joo d'El-Re y , para pagar 0
que estiver a dever ii. santa casa do caridade d'aquella cidade.

§ 11. A' caniara municipal do Pitauguy, para pagar 0 (Peestiver adever (10 cuslas ao escrivüo do jury.
§ 12 A' cainara municipal do Itapocerica, para pagar o quo

estiver a dover do duSlas aos servelliu:( y tos do justica do terino.
§ 13. A' camara municipal da Campanlia, para vender em

itasta publica, procedendo aVa1iacto, o pied io ( 1 00 arrematon para
nelle celebrar SUOS sessOes, appliratido o pioducto a ainortisaçäo
de sua divida passiva, corn prefereucia a quo vence prelrtio.

§ 14. A' camara municipal da Ita jjira, para entregar COmb
auxilio ao hospital do Nossa Seiiliura dos Dores, coafornie sua pro-
posta, a quantia de 400.

§ 15. A' caniara municipal do Alfeitas, lava pagar a divida
passiva atrazada, e bern assim a qIuuiLia de 390 , FesLo da illipot'-
tancia despond ida coin acquisçao do lain peOos

§ 10 A' camaro municipal do Seiro, liara cobrar, corn aba-
tirnerito das niiul Las, a divida activa, duraitlo oexei'cicio d'esta
rosoluçao, 0 appl I ar 0 1 i'eiticto ao pagalnen Lu iO passiva.

§ t7. A' camaro In(urieipal do ltajuhd, para f;izer desapro-
priação , pr u tilitlade p ((1)1 , 0(0 terretios pal' Luu lates Para con-
struco da praça (10 inercado no cetitro do cidado, e born assitu
da casa particular quo serve do cailea iia paruclna do Piranguss(i,
corrondo OS dospezas polo verba—ul)1'as pullicas.

§ 18. A' cantata municipal 10 Cabo Verde, iira pagar o quo
dover de cListas jitdiciai'as a Antonio flodrigues do Cai'vallio So-
brinlio.

§ 19. A' camarii municipal do S. Joao 'd'EI-Rey, para pagar o
quo estiver a dever de custas a Caetano da Silva Mouro e Fer-
nando Eviisto Machado do MagalhSes.

§ 20. A' carnara municipal do Ouro Fino, para pagar a quan-
tia do 501$170 do cuSta8 quo dove ao oacrivao, João Moutoiro Mel-
relle8 Loite,
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§ 21. A' camara municipal do Pates, para desapropriar ate
50 hectares de terrenos, proximos a villa, para a abertura do no-
vas russ, e a dispensar do pagarnonto da multa de 200$ quo foi irn-
posta ao procurador, per ter deixado do cobrar impostos sobre car-
ros e cdes.

§ 22. A' camara municipal da capital, para pagar o quo esti-
ver a clever do custas ao escrivo do jury, Pedro d'Alcantara Feu
do Carvalho, deduzida a importancia da verba—obras publicas.

§ 23. A' cainara municipal do Pouso Alegre, para pagar ao
ex-procurador, Gustavo Goncalves Lopes 10 % sobre a quantia quo
o mesmo artecadou de see antocessor, quo ficou alcancado corn
aquella municipalidado.

§ 21. A's cawaras rnunicipaos do Pitanguy, Doros do Indaid
e Abaetd, pars contrair urn ewprestimo do 1:000$ cada ama, afim
de melliorarern o collocarorn harcas nos portos dos Rios S. Fran-
cisco o Paid, em seos respoctivos municipios.

§ 25. A' carnara municipal do Guanhdes, para pagar aos ta-1)0111505 do rnunicipio as custas a quo tenhdo direito, como oscri-y es do crime o interinos do jury.
§ 26. A' caniara municipal do Uboraba, para dosapropriar, per

utilidado publics, os rogos quo IevSo agua a cidade, ficando elles
a see cargo, e podenclo distribuir a agua per anneis, mediante a
quantia do 10 annuaes, per cads annel, quo soi'So applicados aos
Concertos o construcç5o dos referidos regos.

Art. 4. 0 So approvados os seguintes actos: do go-
verno, que mandou adoptar provisoriamente, de harmonia
corn o dsposto no art. 4. 0 do decreto do 13 do Novernbro
do 1832, pola carnara do Visconde do Rio Branco os irn•
postos da do Ubá ; da carnara municipal do Mar do Ties-
panha, quo taxou os vencimentos do sous empregados; da
de S. Paulo do Muriahé, quo elevou a poruentagein do
procurador e fiscal nos processos por infraccao do posturas,
o da do Juiz do Fora, quo creou o lugar do arnanuense na
secretaria, corn o ordenado annual do 400$000.

Art. 5. 0 As carnaras rnunicipaes no comprehendi-
das nos arts. 1.0 o 2. 0 , se regularAo pelos orçamentos an-
teriormeate votados, e as nao comprehendidas no art. 3,0
o quo devorem custas judicarias sao autorisadas a pa-
gal-as, do conformidade corn a ultima parts do art. 4. 0 da
rosoluçao n. 2896.

Art. 6. 0 Os devedores do foros quo reunirern sea
debite ate ao firn do Juiho do 1884, terdo abatirnento do
40 X,e aquelles quo o nao fizerem ate áquello prazo soifre-
ro a multa do 20 %, e a cobrana será feita judicial-
mento.

§ unico. Para cumprirnento deste artigo, A camara
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mandarà afluxar editaes nos 1u;aros inais pub libos, e pu-
blicar pela imprensa depois üe hquidado o debito e credito
dos dovedores.

D1SP0SIç5Es IL RMANENTES.

Art. 7. 0 So conceclidas as seguintes autorisaçes:
§ l.° A carnara municipal do Mar d'lluspanlia para

contrahir urn emprestimo do 40:000$000 coin qualquer os-
tabelecimeuto baucario ou corn purticulares, da inaneira
mais conveniente, a juro mxiino do 10 % ao anne e amor-
tisaço minima do 2 para caualisaçao d'agua potavel
n'aquella cidade e acquisiço do fontes.

§ 2. 0 A' camara municipal da capital, para contrahir
urn omprostimo atéö0:000$, ajuro maxirnode 10 °/ earnorti-
saçao annual do para ser applicado ospocialrnente ao
calçamento da cidaae; dovendo esa operaco sr feita por
partes a proporçao quo so foram fazendo as obras a quo é
dostinado, empregaado-se especialmente a sou pagarnento
a cobrança de foros.

§ 3. 0 A carnara municipal do Arassuahy, para con-
trahir urn emprestimo ate 5:000$, a juro ado excedento
de 10 % para construcço do urna casa do mercado n'a-
quella cidade.

§ 4. 0 A camara municipal do Cabo Verde para con-
trahir urn omprestirno do 4:000$ ao juro maximo do 6 Y.
o amortisaço de 4 quantia esta quo será applicada
ao abastecimento c'agua potavel da cidade.

§ 5. 0 A camara da itabira para vender, o precilo
comprado an finado Baro do Altié e applicar 0 seu pro-
ducto a construço do urn theatro.

§ 6. 0 A' camara municipal do Passos para contrahir
urn improstimo do 4:000$000 ao juro maximo do 8 % o
amortisaço annual do 2 Y. para occorrer as dospezas corn
os concertos da casa do cawara e cadeia da cidade.

§ 7. 0 A' cainara do Rio Novo para coutrahir urn
imprestirno ate a quantia do 20:000$000 a juro nao exce-
dente do 8 %, o atnoxtisaç.o annual do 4 o/ para agua
potavel, illurninaçao da cidado e obras rnuniclpaes.

§ 8. 0 A' camara da Christina para tmpragar as sobras
da quota votada na lei n. 2815 do 22 do Outubro do 1881)
u, 5 do § 6 do art. 2. 0 , na cana1isaço d'agua potavel de S



LIvRo	 LEI MUEIRA

Sebastio da Podra Brapa, na acquisiço do urn predio
quo sii'va para cadeia da dita fieguezia ou em quaesquer
outras obras muuiclpaes.

§ 9. 0 A' camara muuiipa1 do Itajubt para contrahr
urn emprestirno ate 20:00)$000 corn qualquer estabeleci-
mento bancario on corn particulares a juro tnaxhno do 10
0/0 ao anno 0 amortisaço minima do 2 0/ 0 para canali-
saço d'agua petavel e ac(Iuisicao do bates na culade.

10. A rnesina camara e a do Mar do Hespanha,
para procoderein as dosapiopriacOis por utililade publica
municipal, ds terronos, fontes on xnariancaes para cxc-
cuçao das obras constantes dos § 1.0 o 40 desto artigo
conformo a legis1aco em vigor.

§ 11. A inesma camara do ltajubá e a da Christina
para cobrarorn os impostos coustantes das tabeUas annexas,
lettras A e B.

§ 12. A ceinara da Christina para cobrar a multa
do 10$000 a 30$000 alom do procoder do conformidado
corn a 1egis 1 aco em vigor, dos dos confrontantes do
terronos do cutura, do pastos ou do pastagens quo
deixarern do fazer os respectivos fechos sompre quo cada
urn confroatante reqUeira perantH autoridado compotente.

Art. 8.° Continuo em inteiro vigor os § 8. 0 e 10
do art. 30 e o nrt, 10, todos da resu1uço n. 2896 do 7
do Novembro do 1882.

Art. 9. 0 As corporaçöes religiosas fico isentas do
pagarnento do foros pelos terrenos do quo osto do posse.

Art. 10. Fica ievogado o art. 21 da roso1uço n
2516 do 13 do Novembro do 1878, quo trata da cbrança
do porcentageas dos dinheiros municipaes recebidos por
terceiros, na parto relativa sornente aos ompregados da
caniara municipal da capital, percebeudo o actual pro-
curador as porcentagens quo percobiäo os sous autocessores.

Art. 11. Revogäo-se asdisposices em contrario.
Mando, portanto, a todas as auoridades a quotn o co.

nhecimento e oxecuçio da referida reso1uo pertencer, quo
a cumpram e façam cumprir tao nteiramonto como nella
so cntom. 0 secretario dosta proviricia a faça imprt..
mir, publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da
provinciade Minas Goraes,aos dezoito dias do mez do Outu-



-	 soxagesirno segundo da
inuependenctit id uo lmperio

ANToNio GoNQ1LVES CIIAvES

Sellada 0 publicada nesta Secretaria aos 27 do Ou-
tubro do 1883.

Camillo A. M. de Brim

TabeJ hi—A-

IMPOSTOS MIJN[CIPAES DA CAMARA MUNICIPAL DO ITAJUIA'

A camora c)brara annuolrnente Os nrpost)s s?guiates:
Art. 1.°

1.° Do coda jndivjduo on firma social quo auferr
Iucros do dirheiros a juros, rai sondo essa,
porern, a sua principal pro1iisäo 10$ n 	 tendo
outra pr(flsso 40$ ......... . 50$

§ 2. 0 Do coda advgado, medco 'a cirurgio quo
exercer sua p)fissao no muii'cipio, ornbora po-
riodicarneete, endo domiciliado on no 10$.
Igualmente aos quo advgarorn por simples ii-
cnça do 1u 1 Z do processo no cmie e no CVe1 re-
cebendo honoraries 10$..........os

§ 3 0 Do coda cartirir) Ic tibel lio e escrivoo do
orpham 10$ o oais 2$ so accuinular 0 cargo de
official de registro do hypcthecas . 	 . . . 12$

§ 4,° Do cada solicitadr do c:rnsas, exercendo a
p1iso quo tanibein pa garil no forma na se-
gunda porte do § 2 0	 . . . . 	 5$

§ 5. 0 Da escrivo do jury quando no fr annexo a
qualquer cartrrio 	 . 	 .	 .	 .....5$

§ 6. 0 Dos rscrivos dos juizes do paz e dos subdele-
gados on privrivrs do delcgado, sondo separados, 	 3$

x roids pr urna sO pessoa.......5$
§ 7.° Lie coiriniercionte do trola s 1ta quo imortar

o vender no inufliCipO dous on mais animaes ca-
vallor ou inuor, send dornicliado .....10$

näo o sendo ..............15$



J.° lie cada dentista quo exercer sua prolissao,
sondo domjcjljado ...........12$

fl() 0 send 	 ' 	 ........, 	 24$
§ 10. Do cada individuo quo exercer a prouisso do

relojoeiro, quo vender relogios ou recebel-os
para concertar por paga, seado dorniciliado. . 10$

flO o sendo ................20$
§ 11. Do cada açouguo do carries verdes, na cidade, 40$
sendo 0 dijno dowiciliado no inunicipio, e no 0 sendo 60$
Para cortar razes, aquelles quo no tiverem açou-

gues aesta cidade e nas fk'eguezias, serido a car-
no pam vender ............2$

par cada rez quo for abtida, sendo o cortador do-
n)iciliado; no o sendo . 	 ........ $

12. Do Cada hotel ou hospedaria ....., 20$
§ 13. Do cada rancho onda sO so venda milho , . 6$
tendo pastos do aluguol, inais .......4$
§ 14 Do cada da on noite do leilao publico em ca-

sas do commercio, on em outras nas ruas oil
 por aceasio do fetas .......5$

excepto quando sous productos forem detinado a fac-
turas e reparos do greja, cemitorios, casas do
caridade,nstrucQao publica e liberdado de capti-
ves, urna vez quo, polo !flOflos (!nts terças par-
tes do producto sejo applicados aos casos desta
excopço; multa do 50 e vinte dias do cadea a)
quo illudir CU nAo entregar o prolucto, alem do
se prohibir a continuaço do loilao.

§ 15. Do cada botequirn ou barracas para vender co-
mestiveis on liquidos espirituaes em festojos ou
outras rouriis, por cada noite......5$

§ 16. Do cada barril do aguarlento importada quo
se vender no municipw, pages peio vendedor cu
comprador

§ 17. Do cada cargueiro de café importado, quo

	

so vender no munieipio, pages polo vendedur . 	 2$
§ 18. Do cadà espectaculo equestre on gyrnnastico,
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,s, pr ca '.... .irn,de-
dia ou uuu.i 	 . 12$

§ 19. Das touradas, por cada corrida 	 . 200$
§ 20. Das corridas do cavallos a titulo do pareihas. 20$
§ 21. Das brigas do gallos, onde so deem apostas,

sendo silas prohibidas nas ruas ......10$
§ 22. Do cada urn fabricanto do fogos do artificio . 20$
§ 23. Do cada urn fabricaiito do polvora .......
§ 24. Do cada urn carro, carreto e carroça quo

andar ompregado no transports de objectos, a fro-
to, ou para vendor,sendo do doritro do municipio, 15$
ode bra dells ...........5$
por cada vez quo entrarem corn carreganieritos
a venda ou a frete.

§ 25. Do cada balsa do madeira ou tahoado do fOra
do munictpio, quo cello se vender . . . . 	 5$

§ 26. Do cada porco morto, carneiro ou cabrito,
ainda quo venha incompleto, quo so vender no
rnorcado ou polas ruas da cidade e povoaçOes. . $500

§ 27. Do tirar osrnolas para festas do Espirito San-
to ou quaesquer outros, corn bandoiras, folias ou
sern silas, ou corn subscripcOes ma forma e con-
diçes destas posturas, sendo de bra do mu nicipio, 800

sendo do muuicipio para tirar esmollas em todo oils 20$
para tirar em urna so freguezia do muuicipio 	 . . 	 6$
§ 28. De cada cargueiro do rapaduras do fOra do
municipio, quo nello so vender ........1$

pagos polo venddor on comprador.
sendo de assucar ............2$

pagos polo mesmo modo excepto o assucar en-
trado para o gasto dos particulares e o directa-
men to consignado a negocianto dom icil iado.

§ 29. Do exportador de fumo quo exportar ate
mil arrobas ............5$

sobre cada uma corn arroba e dahi para cima
mais 2$500.

sobre cern arrobas on fracço dellas. Este mesmo
imposto pagará o comprador do fumo do fora do
municipio corn a unica difforonça de pagar o mm-
posto, logo quo verifique a compra, incorrendo
na multade 60$ quandose negue ao pagmento on



mira parte deste paragrapno, quuu.
o nurnero do arrobas quo tiver comprado para
exportar ou no pagar o imposto na epoca do-
terminada nestas posturas.N'estes impostos, con-
diçOos e multas, fico comprehendidos os expor-
tadores do mel do fumo.

§ 30. Aquelleque no fabricar funio mas vender
este genero no municipio, pagaré. por arroba,
logo que se veriflque a venda, sujeitando-se a
multa do paragrapho anterior ......$200

§ 31. 0 commerciante domiciliado para abrir loja,
cujo principal ramo consista em joas, brilhan-
tes, ouro ou prata ainda quo expostos a venda
conjunctamente corn outros, pagarã do imposto. 100$

§ 32. Do commerciante no domiciliado para abrir
loja nas mesmas circumstancias referidas no pa-
ragrapho antecedente .........200$

§ 33. Do negocantedomicici1iado para vender pelas
ruas, estradas, casas e sitios os objectos declara-
dos no § 31 (alern do irnposto) mais ciucoenta mil
réis (50$) por cada urn mascate ou agente seu:
multa do 60$ por cada empregado quo for en-
contrado scm talào de mascateaçao.

§ 34. Do commerciante no domiciliado para ven-
der pelas ruas, estradas, casas e sitios os ob-
Jeçtos do § 31 alem do imposto do § 32, mais
100$ per cada urn mascate on agente seu: muIa
do § 33.

§ 35. Docommerciante para abrir loja e estabelle-
cimento on continuar a anterior, será o imposto
para vender:
I Fazendas seccas .........., 30$

11 Moihados e cornestiveis estrangeiros . . . l$
111 Geueros do paiz e moihados nacioaaos . . . 14$
IV Armarinho, perfurnarias e ferragens . . . 15$
V Ohapeos, toupas feitas e calça4os.....15$

VI Vidris, chrystoes, porcellanas e louças 	 . . 10$
VII Arreios, couros, obras do tranças e tecidos na-

cionacs .............10$
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§ 36, Aquolles, porem, quo reunirem em seus esta-
belecimentos todos os generos corn prehendidos
nos nutneros do paragrapho antecedente e mais
as tintas e oleos quo foram parte do nurnero IV,
pagarao 7, or todos a unica taxa do 50$, so foreiui
domiciliados, e 100$ os no domiciliados.

§ 37. Os cominerciantes quo sO quizerem vendor
os goneros dos numeros I, 1V, V, VI e VII,
pagaro por elles a taxa do 40$ sondo domici-
liados e o dobro os no domiciliados.

§ 38. Os quo negociare rn nos nuneros 11, Ill, IV
o VI, pagaro, os domiciliados , .....30$

os no dorniciliados ...........60$
§ 39. Os quo negociarern nos ns. II, III, IV, V, Vi

o VII, pagaro os dorniciliados
os no domiciliados
§ 40. Os quo nogociarem so nos nuineros 11 e III,

pagaro os doinieiliados..........$
o os no domiciliados............$
§ 41. Os quo negociarem exciusivamonte em cada

urn dos generos, conforme os numeros, pagaro,
sendo domiciliados a taxi fixa do qualquer dos
numeros e quantias do § 35, e no sendo domjcj-
liado o dobro das referidas taxas.

§ 42. 0 negociante domiciliado quo vender em sou
estabelecimento as drogas medicinaes permittidas
nestas posturas, pagarAo do imposto, havendo no
lugar pharmacia. ..........10$

e nAo haveado ..............5$
Os no dorniciliados pagaro o imposto no dobro res-

pectivamente.
§ 43. 0 negociante domicilialo on no, compre-

hendido no § 35 para poder mascatear pelas
ruas, estradas, casas e sitios, pagarâ alem do
imposto, mais............3QØ

por cada urn mascate ou agente so: multa do sos-
senta mil reis por cada empregado quo não andar
em o talo da mascateaço.

§ 44. Do tropeiro on negociante no domiciliado quo
negociar em sal.............

§ 45. Para vender pelas ruas, estradas on sitios,
freios, osporas, arreios, redes, etc, por cada
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vezquerarem 	 8$
§ 46. Dos caldeireiros, latoeiros e foihoiros domi-

ciliados para vender objeetos do sou officio, em
lojas . 	 .	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .	 .	 . 	 . 	 . 	 .	 .	 .	 10$

para tambem vender pelas ruas e praças niais. . 	 10$
por cada vendedor ; para vendor por estradas, casas

o sitios fora das povoacöes mais.....30$
por cada vendedor. Os nao domiciliados na mesmas

condices pagaro respectivamente o dobro d'os-
tas taxas.

§ 47. Do cada pharmaceutico para ter botica aberta
em qualquer das povoaces.......40$

• 48. Dos portadores do realejos e outros instrurnentos,
marmotas, panoramas, cosmoramas, macacos 0
outros objectos do divertimento para so toca-
em ou mostrarem por paga, nas ruas e casas,
dentro ou fora daspovoaces .......60$

§

	

	 Do espetaculos dramaticos. mimicos on do
restidigitaço, urna vez quo nu sejam gratuitos

?or cada noite............20$
so acompanhia for do fora do municipio, eso Or do

cintro 	 'e11e ...... 	 .	 ,	 , 	 5$
50. Para consttuir pary ....... . 5$

1. Do cada alfaiato, carpinteiro, marcineiro, ta.
eiro, ferrador, pintor, barbeiro, cigarreiro,

c iaruteiro, tecedor, pddoiro, trançador, sd leiro,
iombilheiro, sapateiro, cabollereiro, chapeleiro,
rebocador o qualquor outro artista no corn-
prehendido n'estas posturas, mas quo exercer e
receber paga do sua industria, do cada urn . . 	 5$

§ 52. Do cada tintureiro, canteiro, ferreiro, serra
Ihoiro e machinista quo nas mesmas condiçöes
do 	 antecedente exorcer a sua iridustria ou
profisso 	 ............. 	 8$

53. Do . cabellereiro quo tambom fOr barbeiro, do
cigarreiro quo tambem fOr charuteiro, a taxa
do imposto será urca so, bern come do selleiro
lombriheiro, pedreiro e rebocador, quo pagaro
ielos officios reunidos......, , . 	 7$

§ 54. Cada casa do jogos licitos, a excepco do bi-
ihares e onde por qualquer titulo so cobre bara-
tn, sendo o dQao domicUiado, . . 	 . . . 100$
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o nu, dsrniciliado, por cada dia on noite do jogo . . 20$
§ 53. Para ter ns povoacOes urna vacca dando bite,

corn obrigao do fechal-a a noite, no podendo
cada proprietario, alem de8sa, ter mais do quo
urna.

Pala segunda tambem corn ob,rigaco do fechal-a A
noite, pagarA o imposto do .......10$

o proprietario quo tiver mais do quo as permittidas,
soffrerA 20$ do multa e serâ obrigado a retirar
das povoaces as quo excederem o nurnero, fa-
cultando-se-ihes a substituiço das quo deixarem
do dar bite por outras quo o tenharn.

§ 56. Para vendor leite os flo comprohondidos no
paragrapho anterior .........5$

§ 57. Do cada individuo qua exorcer o cargo do pro-
curador da camara .......... 	 8$

§ 58. Do cada urn quo cxercer o cargo do agente do
procurador da camara ......... . 4$

§ 59. Do quo exercer o cargo do fiscal da carnara,
na cidade ................ 5$

do cada urn fiscal do cada freguezia ...... .3$
§ 60. Do quo exercer os cargos do secretario da

camara..............
o de continuo e porteiro ..........
§ 61. Do cada officina typographica, lithographicrt,

do eneadernaço on outra serneihanto. . . . 1
§ 62. Docada barca quo conduzir polo rio generos

A fret on para vender neste municipto, . 	 . 20
§ 63. Do cada individuo para vender billietes do

loterias autorisadas . . . . . . . . . . 50$,
§ 64. Do caaa individuo quo exereer o cargo do

official do justica. . . . , ......3$
§ 65. Do cada individuo para ter cocheira onde

receba animaes a trato4 ou auguo ostos. . . 10$
§ 66. Do cada olaria em quo so venda tellias on

tyjolloS..............6$
no podondo ellas ser construidas deutro das po

voaços, multa do 10$ o obrigaco do rernovel-as.
§ 67. Do cada padaria ou confettaria, podendo von-

dot 	 o]as ruas ...........
§ 68. Do cada iadividuo quo tiver titulo do sachris-

tode mat.rizes on capella. 0 9 4 0 0 .
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§ 69. Do cada individno quo oxercer o cargo de juiz
do direito. 	 .	 , 	 ,	 .........6$

§ 70. Do quo exercer ode juiz municipal e orphos 4$
§ 71. Decada vigario ou padre qua exercer sua

profisso por nomaco on no. , , . . , 10$
72. De cada professor publico on particu-

lar ou director de oollegio, tendo aulas aber-
taø a recebendo honorarios ...... 	 2$

profeot particular sO pagará o imposto quando
tiver mais do dez alumnos.

73, Do cada individuo quo exercer os cargos do
Hector geral o provincial, sendo annexos. 	 10$

p 	 Ios 	 . 	 . 	 .......... 	 5$
' Do cada individuoqus eercer os cargos do

orivao do collectoria geral e provincial. sendo
nneios 	 .............6$

epaados ...............3$
75, Le cada individuo quo exercer o cargo do ad-

xntiiistrador da recebedoria do ltajub;k ou do on-
ira qua dentro do munioipio for creada . . 	 20$

73. Be ca  urn escrivo do recebedoria . . 	 10$
7. Do cada vigia do recebedoria ......5$
• Para vendor lenha nas povoaciies, em car-
gueiros, serA o imposto annual de 3$000, por urn
animal;de 5$ por dons edo 8$ por numero superior.

19. Do cada cana grando quo se occupar na verida
do lenha on madeira, on do transporte do genoros
áfreto ..............5$

§ 80. Do cada bilhar onde se jogue por paga, 35$ e
znais vinte o cinco mil reis (25$) por cada urn
mais quo funccionar no mesmo estabelecimento.

81. Havendo no estabelecimento dos bilhares ar-
mario onde so venda bebidas, comestiveis, cha-
rutos nacionaes on estrangeiros, a cujo imposto
nao flea obrigado o dono dos bilhares, qne, sendo
negociante ja tiver em sea nome pago a con tn-
buçao marcada n'estas posturas para venda d'a-
queues generos 	 .......... 	 8$

§ 82 Usar do armas do defesa, tondo para isso al-
yará da autoridnde competente ......20$

§ 83. Be cada individuo quo exercer Os cargos do
rndo ',dtstr butdore partidor dojizo e do do-
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5$
3$

3$

20$

10$
5$
5$

15$
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pesitario publico, sendo annexo. .
Separados 	 .

84. Do cada individuotitulado quo eiercero cargo
do curador geral dos orphaos . . . . . . .

85. Do cacla corporaçao musical regida por osta-
tutos e quo taxar precos para sous serviços, pa-
gos polo director solidariamente corn os mornbros
da corporacào, ou por quom fizer as vezes d'a-
queue..............

86. Do cada engenho em quo so fabricar aguar-
dente. assucar e rapaduras, sendo movido per
ag ua ou vapor
Poranimaes

87. Do cada engenho do serrar made.ras
88. Do cada ourives que exercor sua proflssAo,
recebendo paga ...........

89. Do cada fabrica do licores, cerveja ou vinho no
municipio 10$. Sendo vendidos por mascato do
fora 10$ por cada vez que vier vender.

90. Do cada fabrica do mel do fume.....
91. Do cada individuo quo por porcentagern exer-

cor o cargo de cobrador, sendo domiciliado 10$;
nAo o sendo 20$, salvo os agontes e interessados
on aquelles quo venceixi ordenado do casas esta-
belecidas nas pracas commerciacs, o os advoga-
dos encar regados d'osses negocios.

92. Do ada iudividuo quo eiercor o cargo do pro.
motor publico, e já no tiver pago taxa come
advogado-6$ Na oxcepço deste §, flea corn-
prehendido o curador geral dos orphos

93. Do cada individuo quo tiver pastos do aluguel
dentro da area quo a camara designar.

94. De cada iridividuo do profisso do comprar
o vender escravo8, como 880 ramo exclusive do
negocio 1:000$000; nAo sendo porem essa a sua
principal profiisso........

95. Do cada casa ou individno quo vender ou
cocertar machinas do costuras, caixa do mu-
sica o outros semeihantes........

96. Para ter nas ruas co manse e do estimaço1
na forma e condiçAo destas posturas, por cada urn.

97. Do officinas portateis ou volantes do caldet.

ilz

§

§
§

§

§
§

§

§

§

§

§

§

5$

300$

6$

4$
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rLros ou fuuiloiros, nas fazendas 	 10$
§ 98. Do cada catacumba quo so fizer, so reconstruir

ou as alheias existentes quo 80 occupar para
eriterrarnento do cadaver no cenhitoru), pages
polo chefo da farndia ou pessoa encarregada do
enterro..................6$

§ 99 Para depositar-se nas ruas e pracas madeiras
de construcQAo, conforme ostas posturas, per
cada vez

§ 100. Pela aferiço do balançis, pezos e medidas,
do seceos e lquidos..........2$

Pela aferiço do metros 	 ..........500,
Do cada pozo, medida ou balanca quo for aforido

sepai'adamente ..............500
Pela conferéncia annual do balança, tombs completes

ou incompletos do pezos e medidas.....1$
Os nAo dorniciliados pagarao mais sobro cada urna

das taxas aqui mericionadas....... 300
§ 101. Do cada fabrica de corturne de couros e on-

tras manufacturaS fora da povoaco. . . . . 15$
§ 102 Do cada urn mascate do figura do gesso

pedra, enfeites e ornamontos do casas, quadros
ooutros 	 ............. 20$

§ 103. Do cada attestado quo der a camara a re-
querimonto do qualquer pessoa, excepto para
perCepc() do ordenado ou veneimento. . . . 	 5$

§ 104. Do cada titulo quo so registrar, no sendo de
autoridades e funecionarios publicos e quo tarn-
born dependa dejurameritO perarito a camara . 	 2$

§ 105. Do cada contracto quo a carnara fiser corn
empreitoiros para obras publicas . . . . . . 	 2$

Os quo requererern attestados, registros do titulo g e
forern assignar os termos do contracto, juntaro
previamente as suas peticöes, o ta10 dornoustra-
tivo do pagamonto do respectivo imposto.

§ 106. Do cada vendedor do sinetes o emblernas .• 	 10$

§ 107. Do cada quirnbete remade on congado e on-
tras dancas permettidas n'estas posturas, assirn
como do cateretês nas roças, satisfeitas as con-
dices exigidas ............6$

§ 108. Do cada anne! d'agua 20$000, no prilneiro
anne e 10$000 nos seguintes.
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§ 109. Do cada escravo vendido para dentro doste
municipio, 10$ pagos polo vendedor e na sua
falta, polo comprador quo descontará no paga-
monto.

§ 110. Do commerciante quo abrir loja ou venda
ou continuar a anterior a beira das estradas do
luunicipio ou nas roças 0 bairros, alem da taxa
correspondente aos generos em quo negociar,
pagará o imposto do 200$ sendo domiciliado, e
no bendo, o dobro do imposto alem da taxa.

§ 111. lie cada individno quo irnportar n'este mu-
nicipio para vender vivos, carneiros, POCOS o
cabritos, effoctuando a venda do mais do quatro
cabeças 5$, multa igual ao imposto ao quo so
recusar ad pagamonto.

§ 112. Para vender iias ruas das povoaçes qui-
tandas e Iructas, sendo em taholeiros, 2$; em
cargueiros ou carroças 5$, multa do 5$ ao quo
no pagar 0 imposto.

§ 113. Para andar.com qualquer animal ensinado
ou bravio em gaiola, mostrando-os por paga
15$ na cidade e 5$ em cada uma das outras fre-
guezias.

§ 114. Para vender figuras e imagens . . . . . 10$
§ 115. lie cada empregado ou agente de associao

do soguros, quo n'oste municipio quizerem fazer
contractos, so cobrará o imposto do 100$ sob
pena do multa do

116. Do cada fabrica do vellas do cora. . . . 	 5$
§ 117. Do cada restaurante ........10$
§ 118. Dc cada colchoeiro quo vender co1cho

on acoitar oncomtnenda para os fazer, recoben-
do paga 	 ........ 	 ......5$

§ 119. Do todos aquelles quo irnportarem, para
vender obras feitas, concernentes ao officio em
quo trabaiharein, alem do imposto do officio, so
cobrará................$

§ 120. Do cada escravo fugido quo for recoihido a
qualquor cadêa do municipio, pagará o dono:
sendo a priso feita sem oscolta, 6$; corn escol-
Ia, 10$; em quilombo, 20$. No poderá ser solto
o escravo som quo so apresente o rocibo d'este
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imposth, -Undo por ello responsavel a autoridade
qua orderiar a soltura. Este imposto 86 alcança
escravos quo no pertencerorn a osto tnunicipio.

§ 121. Do coda iiidividuo quo andar corn instru-
ment' ou rebols do amollar ferramentas cc
qualquer outro objecto ........5$

§ 122. Da aforiço do balanças, pesos a medidas usa-
das nas boticas, 2$; pia conferoncia annual. 	 5$

§ 123. Do cada professor do musica quo receber
paga do sous discipulos, 2$, salvo so ja houwer
pago impisto da mesma matoria.

121 Do coda individuo quo vendor medicamento
do homa'opathia, excopto as pharmacias , 	 . 	 5$

§ 125. De todo aquelle quo nogociar a varejo no mer-
cado, em cafd, rapaduras, assucar e aguardente,
pagará por cada dia e por coda genero destos. 	 $500

§ 126. Do cada fabricanto do gaiolas para as vender,
sendo de ararne............ 	 5$

$ 127. Do cada rarno do negocio, industria on profisso
quo näo tivor imposto taxado nostas posturas. . 	 5$

DO IMPOSTO ESPECIAL
Art 2.° Toda a pessoa quo habitar nesto municipio,

domiciliado ou no, tondo por sua conta em casa
arrondada, alugada, dada ou doada, ou propria,
fogio, pagará annualmonte o imposto especial
do 1$ por coda fogo, multa do.......2$

Art. 3. 0 So isentos deste imposto, os pobres quo vi-
yam da caridade publica 0 os ranch ps dos fzon-
deiros em suas roças quo estes costumao fazer para
agasaiho do sôus trabaihores.

Art. 4. 0 Este imposto sera applicado as despezas do
encanamentos do agua potavel, chafarizes e mais
obras necessarias para esso fim, nesta cidade.

Art. 5. 0 0 producto deste imposto, quo sera renda
especial da camara, no podort em caso algum ser
por ella applicado a outro servço quo nEo seja para
a satisfacão do art. 4.0

Art. 6 0 Satisfeita a nocessidade a o serviço do art.
4,0 0 producto do imposto do fogao, quo continuará
a ser cobrado será applicado a construcçao o
mauutonçäo do urna casa decaridade nesta cida-
de, servinlo para todo o municipio e nas endic-
cOos do Regulamento quo incumbe a eaman'a or-
ganisar em tempo, para a dovida approvaçao.

Art. 7. 0 Fico revogadas as disposiçOes em con trarlo.
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Vrabella—n-

IMPOSTOS MUNICIPAES DA CAMARA DA CHRISTINA.

Art. l.° A carnara municipal cobrará annualmonte Os
seguintos impostos. Afericäo do pezos, medida4 etc.
§ 1.0 Pela aferico do pozos do uma gramma ate 60

kilogrammas .............1$
§ 2.° Pela aferiço do unedidas lineares. . 	 1$
§ 3. 0 Pela aferiçao do urn terno do medidas do ca-

pacidade para seceos .........1$500
§ 40 Pela aferiçio do urn torno do moclidas do ca-

pacidade para raolhados ........1$500
§ 5. 0 Do cada unia rovista annualrnente feita polo

	

procuraclorou fiscal am todosospezosemodidas 	 2$
§ 6. 0 0 commorciante domiciliado para abrir

loja, cujo principal ramo consista em joias,
brilhantos, ouro ou prata. ainda quo expostos
a venda conj unctamente corn outros pagará
doimposto ..............100$

e näo domiciliado (nas mesinas circunistancias) . . 200$
§ 7. 0 Do negociante dorniciliado para vender pelas

ruas, estradas, casa e sitios os objectos docla-
rados no § antecedente alem do imposto do corn
mil rois mais cincoenta mll mis por cada mas-
cate Cu agente see: niulta ate 60$ per cada
ompregado quo for encontrado sern talio do
mascateaço.

§ 8. 0 Do commerciante näo domiciliado para ven-
der pelas ruas,estradas, casas a sitios os objec-
tos do § 6. 0 alem do imposte de 100$ mais 100$
per cada urn rnascato ou agonto seo: multa do
§ antecedente.

§ 9° Do commerciante para abrir loja e estabe-
lecimento ou continuar a anterior serâ o mm-
posto para vender:

I Fazendas seccas. ...........30$
II Molhados a comestiveis estrangoiros . . . . 	 18$
III Goneros do paiz a moihados nacionaes. . . . 	 14$
IV Armarinho, perfurnarias e ferragens. . 	 .	 15$
V Chapeos, roupa feita o ealçados......15$
VI Vidros, christaes, porcollana e louça. . . . 	 10$
VII Arroios, couros, obras do tranças, tecidos

nacionaes .............los
§ 10. Aquelles porem, quo reunirem em seos esta-

belecirnentos todos os generos comprehendidos
nos nurneros do § antecednte e mais as tints
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o oleos quo farEo parto dO n. IV, pagarXo por
todos a unica taxa do .........

so forem domiciliados, o nEo domiciliado.s,
§ 11. 0 commercianto quo se) quizer vender os go-

neros dos ns. I, IV, V, VI e VII, pagarIo por
dies a taxa do

sendo domiciliado, e o dobro no doiniciliados.
§ 12. Os quo negociarorn nos us. II, III, IV VI,

pagaro os dorniciliados ........
os nEo dorniciliados ...........
§ 13. Os quo negociarom nos us. I, III, IV, V, VI

o VII, pagarão os domiciliados ......
Os flO dorniciliatlos ...........
§ 14. Os quo negociarem so nos ns. I e III, paga-

ro Os dorniciliados
o Os flO rinuciliados ...........
§ 15. Os quo nogociarem exciusivamento em ca-

da urn dos generos, con!irmo Os ns., pagaro,
sendo domiciliados a taxa uixa do qualquer dos
numoros do § 9, o nao sendo doiniciliados o do-
bro das referidas taxas.

§ 16. Do estabellecimento que so achar, ate
trez kilometros •das estaçdes da estrada do
forro e irnpurtar ou exportar genoros do
paiz, on do bra delle, percebendo qualquer
commissão, alem do outros direitos a quo es-
tiver sujeito, mais

§ 17. Do cada pharmacia ou botica
§ 18. Do cada padaria ou confeitaria,
§ 19. Do cada hotel ou hospedaria
§ 20. Do cada acougue do carnos verdes, alem

do 1$ por cada rez abatida mais
§ 21. Do qualquer pessoa quo mascatear arma-

rinho, faendas, 25$ e mais 25 por cadacai-
xeiro ambulauto; multa ate oo, quando en-
contrado seth taläo.

§ 22. Da que mascatoar sollins, redes, trança-
dos, chapeos e objectos do ferro .

§ 23. Da quo mascatear foihas e objctos do
caldereiro 10$ e mais 10$ por cada caixei-
ro quo mascatear: multa ate 60$, quando en-
contrado scm esta ta1o.

§ 24 Da quo vender bilhetes do loteria
25. Da qno vender, em tropa ou carro, ra-

50$
100$

40$

30$
60$

40$
80$

22$
44$

1 0O
20$
5$

20$

5$

10$

35$
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paduras, assucar, café, polvilho e aguaonto
§ 26. Da quo vender tropa solta do anim s ca-

vallares ou muares do fora da provincia
§ 27. Do cada barril do aguardento quo so

vender no rnunicipio ........
§ 28. Do cada cargueiro do café importado quo

so vender no municipio
§ 29. Do cada denttsta ........

30. Do cada retratista . . . . . . . .
§ 31. De cada concertador do relogios on ma-

chinas de costura .........
§ 32. Do cada ca1dreiro, foiheiro on latoeiro.
§ 33. Do cada alfaiate, sapateiro, selloiro, pin.

tor, marceneiro, ourives, carpinteiro o for-
reiro, quo tiver tonda aborta ou exercer o
officio dontro da povoacao ......
O 80 tiver officina . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

§ 34. De cada fabricante do logos artiflciaes
§ 35. Do quo vendor fogos artificiaes, alern do

imposto a quo estiver sujeito, mais
§ 36. Decada carro do aluguel dentro da ci-

dade e sede das froguezias ......
§ 37. Do cada bilhar. . . . , ,
§ 38. Do cada advogado ou solicitador.
§ 39. Do cada escrivao do orphaos, tabolliäo e

collector ............
§ 40. Do cada partidor escrivo do collectoria

o escrivao do juiz do paz das freguezias
§ 41. Do cada official do justica da sede do mu.

'nicipio
§ 42. Do cada ongenho do serrar madeira

para negocio
§ 43. Do cada olaria .........
§ 44. Do chico ate cern cortiços do abelhas
excedendo do cern ..........
§ 45. Do cada vacca de bite nos terrenos urba-

nos das povoaços.........
§ 46. Do cada engenho do fabricar assucar ou

rapaduras on aguardente, movido por ani-
mans ..............

§ 47. Do cada engenho do fabricar assucar,
rapadura on auardente, movido por outro

99
20$

20$

1$

2$
20$
30$

10$
10$

2$
5$

10$

5$

5$
20$
10$

10$

5$

3$

10
5$

10$
20$

2$



§ 48. Do oada &oinh do moer milho . . .
§ 49. Do eada pary para apauhar peixe
§ 50. ua1quercornpanhia do cavalliulios acro-

batas & pagará por dia ou noite de especta-
cub..............15$

§ 51. Aquelle qne quizer expor em casas par-
tcu1ares, theatres, pracas e ruas, presopis,
cosmoramas, animaes curiosos ou qualquer
novidade quo perceba lucro, por dia ou
noito .............3$

§ 52. Aquelle quo quizer tirar esmollas corn
bandeira ou outro einblerna religioso, paga-
rá, sendo do rnunicipio .......15$

soudo do fora delle ......... . 500$
§ 53. Aquelle quo quizer abrir botequim pro-

	

visorio, pagará por dia on noito . . . . 	 3
§ 54. Toda possoa qne rnascatear flea sujeita

ao pagamento dos impostos dos § 21 e 22
ainda quo seja negociante domiciliado e
haja pago e respeetivo imposto do masca-
teação.

§ 55. Ninguem poderà abrir ou contirivar
o seu negocio sem quo ireviamente requeira
licenca.

§ 56. 0 requeritnento do licença deverá vir
acompanhado dos docurnentos do pagarnonto
dos respectivos impostos.

§ 57. 0 negociante jâ estabebecido devorá re-
querer a licença no prazo dos dous pri-
meiros mezes do anno; findo o prazo incor-
rerà na inulta da 3 • 1 parte do imposto e em
30$ so 0 imposto for mais de 90$.

§ 58. Toda pessoa quo quizer mascatear ou
exercer qualquer industria, deverá previa-
monte requerer a respectiva licença; fican-
do sujeito a multa do 30$, o quo infringir
esta disposicäo.

§ . A pessoa quo quizer estabollecer negocio
do mez do Juiho em diante, pagará a me-
tade do imposto a quo ostiv& sujelta.
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j 60. As 1icença concedidas pot carnara
findam-se sernpre no moz do Dezembro, o
so intransfirivois,

§ 6. As lioenças devoro ser impotradas ao
presidente da camara.

§ 62. 0 procurador da carnra torà do quo ar-
recadar 10 %.

§ 63. Do cada individuo quo por porcentagem
exercor o cargo de cobrador, seudo d'mi-
ciliado 10$ e no sondo 20$ excepto os ad-
vogados encarregados desses negocios.

§ 64, Do cada attostado quo der a camara a
requerirnentn do quarquer pessoa, excepto
para percepçao de ordenado on vencimentos 	 $

§ 65. Do cada titulo quo so registrar, no
sendo do autoridade publica, born como func-
cionarios pubilcos, quo tainbem dopenriarn
do jurarnento peranto a carnara . . . 	 2$

§ 66 Do cada annel dagua 30$ no 1 .° anne e
10$ noseguintes.

§ 67. Do cada oscravo vendido para dentro do
municipio 10$, pages polo vendedor e na
sna faita polo c'.mprador quo descontará. no
pagarnento.

§ 68. Para vendor figuras, imagens, sinetes,
emblernas, pelas ruas. pracas e estradas do
municipio 	 ...........10$

§ 69. Do cada emprogado ou agente do associa-
çau do seguros, quo nesto municiplo quizer
fazer centractos, so cobrará o iinposto do 50$
multa ate 60$.

§ 70. Do cada rancho do tropa, sem pa5to de
aluguol 10$, corn paste 20$.

§ 71. Ds cada pasto do aluguel junto as povoa-
cOos 15$. fora dellas 10$.
At 2.° Fico revogadas as dsposiçoos em contrario.

Dada. no Palacio (Ia Presiloricia do Minas Geraus, 18
d3 Outubro do 1883.

ANTONIO GONçALVES CHAVS.
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LEI N. 3127— DE 18 DE OUTIJBRO DE 1883
Crea cadeiras de amlios os sexos no districto dos Thebas, termo

da Leopoldina.
0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, prosidente da pro-

'v-lucia de Minas Geraes : Faço saber a todos os seas ha-
bitantes, quo a assemblea legislativa provincial decretou,
8 eu saflcciOflOi a lei seguinte

Artigo unico So creadas duas cadeiras do instrucço
prirnaria: uma para o sexo masculino e outra para o femi-
nino, no districto dos Thebas, termo da Leopoldina ; revo-
gadas as disposicaeS em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhechnento e execuço da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteiramente cmo ne11
se contem 0 secretario desta provincia a faQa imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos doznito dias do mez do Outu-
bro do Anoo do Nascimento do Nosso Senhur Jesus Ohi'isto
de mil oitocentos e nitenta e tres, sexagesimo segundo da
Independencia e do hnperio.

ANTONIO GONçALVS CHAVES

Sellada c publicada nesta secretaria aos 27 do Norem-
bro de 1883.

Sorvino do secretario,
Augusto M, da Costa Lz'ia.

LEI N 3128—DE 18 DE OUTUBItO DE 1883
Autorisa o governo a aposdutar, corn o ordeuado

proporcional, o professor da extincta cadeira do latirn e francez
da cidade do Montes Claros. EzeIlIias Teixeira de Carvaiho, nos
termos do art. 10, n. 4, da lei n. 802 do 6 do Novembro do 1882.

0 Doutor Antonio Gonçalves Chavo, preidetite da
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blicar e correr. Dada no palacio da presidoncia da provin-
cia do Minas Geraes, aos dezoito i lias do Inez do Outubro
do Anno do Nascitnento do Nosso Seuhor Jesus Christo do
mil oitocontos e oitouta e tres, sexagesirno segundo da
Independeneia e do lmporiO.

ANTONIO GONcALVES CHAVS.
Sellada e publicada neta secretaria aos 27 do Novem-

bro do 1883. Servindo do secretario.
AugustO M. da Costa Lima.

LEI N. 3130—DE 18 DE OUT UBRO DE 1883.
Crea a comarca do Rio Carmo.

0 Dr. Antonio Gnalves Chaves, presidonto da pro-
vincia do Minas Garaes : Faco saber a todos os seus habi-
tantes, quo a assembloa legislativa provincial decretou,
on saneciOflel a lei seguinte

Art. unico. Fica creada a coma rca do Rio Carmo, corn-
posta do municipio do Marianna; revogadas as diposices
em contrarlo.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimentO e execuço da referida lei pertencer, quo a
cumpram o façam cumprir tâo inteiramente como nolla
so cuntem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir
publicar e corrr. Dada no palacio da presidoncia da pro-
vincia do Minas Geraes, aosdezoito dias do mez de Ou-
tubro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e tres, sexagesimo se-
gundo da independencia e do Imperto.

ANTONIO GONçALVES CHAVES

Sellada e publicada nesta secretaria aos 27 do No-

vembro do 1883.
Sorvindo do secretario,

AugustoM. da Costa Lima.

LEI N. 3131 - DE 18 DE OUTUBRO DO 1883

Autoria o governo a fazer uovaco do contrato corn José Venan-
cio de Godoy Junior e a conceder-ihe ate 4 a000s do prazo
para o pagirnento Ao quo ainda ostiver dovendo é. fazenda pro-
vincial, pala compra do sitio quo foi do cxadmini8t1ad0r da
Volta Grande,
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prov ncia do Minas Geraes: Faço saber a todos Os sous
habitarites, qu a asemblea legislativa provincial do-
cretou, C OU aneciortei a lei seguinte

Artigo uriic. E' o gevorno autorizado a 1zer oxten-
sivos ao rJrossor da extiucta cadeira avulsa do latim e
trancez da cidaie do Moutes Olaros, Ezequias Teixeira do
Carvalho, us favores cofleodidos polo art 10, n. 4, da lei
n. 289 do 6 de Novombro do 188, mandando aposental-o
corn o orilenado proporcional ao tempo liquido do serviço
quo contar; rovogadas as disposiçes em contrarlo.

Mando, portanto, a todas as autoridarles a quem 0 CU-
nliecimento o excuçao da referida lei pertencor, quo a
eumpram e façam curnprir tao inteiratnente cot-no nella

content. 0 secretario Costa provincia a faça Imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Geraes, aos dezoit dias do mez do Outubro
do Anno do Niiscirnento do Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oltocentos e oitenta e tres, sexagosimo segundo da
Indopondencia c do Irnperio.

ANTONIO GoNc.Lvis CHAVES.
Sellada e publicada nesta secrtaria aos 27 do No-vem-

brio do 1883.
Servindo de secretario,

Augusto M. da Costa Lima.

LEI N. 3120—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883
fConcede so fiador do ex-collector do Pouso Alegre o prazo do 8

anoos, aflin do entrar coin o 4lcauee vorificado contra o mesmo
ex-collector, pars os cofres provinciaes.
o Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidonte da pro-

vincia do Minas Goraes: Paço saber a tods Os sous habi-
tanes, quo a asemblea logislativa provincial decretou,
o eu sacciunei a lei seguinlo:

Art. 1 0 Fica concedido ito fiad ;r d ox cellector
do Pouso Al-gre, .Jn) Xavier do Paula Ram s Horut
prazo do oitu aunos,atiw tie entrar corn o ah.ance vjrilieado
contra o mmo ex . c11ector, para Os cofres pr-vinctaes

Art. 2.° Rvga'n-se as disosiçOes cm c ntrario.
Menlo. p rteut, a todas as autoridades a qucin o co-

nheciineuto o ex . cueo da roferida lei poi tencr, quo a
curnpraw e faain cuinprir tao intoirameute cow nella so
contorn. 0 secretario desta provincia a faça irnpritnir, pu-
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blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da provin-
cia do Minas Geraus, aos dezoit) dias do rnez do Outubro
do Anno do Nascimonto do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil ottocentos 0 oitonta e tres, soxagesitno segundo da
Independencia e do Imperio.

ANTONIO GONc4LVS CHAVES.
Sellada e publicada neta seerotaria aos 27 do Novom-

bro de 1883.
Servindo do secretario.
Auiusto M. da Costa Lima.

LEI N. 3130—DE 18 DE OUTIJBRO DE 1883.
Crea a cornarca do Rio Carmo.

0 Dr. Antonio Ginçalves Chaves, presidonte da pro-
vincia do Minas Games Faco saber a todos os sens habi-
tantes, quo a asemb1ea legislativa provincial decretou, e
eu sanccionei a lei seguinte

Art. uriico. Fica creada a comarca do Rio Garmo, corn-
posta do municipio do Marianna; revugadas as diposicOes
em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhecimento e execuço da referida lei pertericer, quo a
cumpram e façam curuprir tAo inteiramento coma nella
so curitem. 0 secrotario desta provincia a faça imprimir
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Geraes, aosdezoito dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Sunhor Jesus
Christo do mil oitoceutos e oitenta e tres, soxagesimo se-
gundo da independencia e do Imperto.

ANTONIO GONQALVES CHAVES
Sellada e publicada nesta secretaria aos 27 do No-

vembro do 1883.
Sorvindo do secretario,

Augusto M. da Costa Lima.
LE! N. 3131 - DE iS DE OUTUBRO DE 1883

Autorisa o govorno a fazor novacto do Contrato coin José Venan-
cio do Godoy Junior o a conceder-ihe ate 4 annos do prazo
para o pagirnonto do quo ainda estivor dovendo i. fazenda pro-
vincial, pola compra do sitio qUO foi do ox-adrninistraior da
Volta rand - .
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0 Dr. Antonio Gonçalves 
O!Presidented1 

pro- 1vincia do Minas Geraes: Face saber a todos os:;eushabitan-
tes, quo a asssernbloa legislativa provincial decrotou, e on
sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica o governo autorisado a fazer nova-
ço do contrato corn José Venancio do Godoy Junior e
a conceder-Ihe ate quatro annos do p raze para o pagamento,
em duas prestaçl3es. do quo ainda estiver este dovenlo a
tazenda provincial, corn juros do 6 % , pela compra do si-
tio quo foi do ex-adininistrador da Volta Grande, Antonio
Hylario do Paula Coelho; ravogadas as disposicéos em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern oco-
nhecirnento e execuço da referida lei pertencer, qua a
cumpram e façam cumprir to inteirarnonte como neila
so contem. 0 secretario desta provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincla de Minas Geraes, aos dezoito dias do ruez do Ou-
tubro do Anne do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos a oitenta a tres, sexagesimo segundo da
Indopendencia e do Imperio.

ANTONIO GONçALVOS CHAVES

Sellada e publicada nesta seeretaria aos 27 do No-
vonibrode 1883.

Servindo do socretarie,
Au gusto M. da Costa Li,ia.

LEI N. 3132—DE 18 DE OUTUB1t0 DE 1883
Autorisa o prosidente da provincia a auxiliar a carnara muni-

cipal da capital corn a quantia do 4:000, para a coucIu8o
dagua potavel na froguezia do Ouro Preto e na do Antonio
Dias.
0 Dr. Antonio Gonalves Chaves, presidoute 'Ia pro.

vincia do Minas Geraes: Faco saber a todos os sous ha-
bitantes, quo a assernblea legislativa provincial decretou, a
eu sanccionoi a lei soguinte:

Art. unico, Fica o presidente da provincia autorisado
a auxiliar a camara municipal da capital corn a quantia
do dons contos do reis-2:000$000—para a concIuso d'agua
potavel da freguezia do Ouro Preto, a corn igual quantia
para a do Antonio Dias; revogadas as disposicöes em con-
trarie.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quem 0 Co.
nbeeimento e execuço da refericla let pertencer, qua a

I

I
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cuwpram e façam cumprir tAo inteiraniente como nlla so
contern. 0 secietario deta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e corror. Dada no palacio da presidencta da pro-
vincia do Minas Geraes, aos dezoito dias do inez do Oi-
tubro do Anno doNascimento do NossoSeuhor Jesus Christo
do mil oltocentos e oitenta e tres, sexagesirno segundo da
Independencia e do Lmperio.

ANTONIO GONCALVES CHAVES.
Seflada e publicada nesta secretaria aos 27 do No-

vombro do 1883.
Servindo de secretario,

A ugusto M. cia Costa Lima

LEI N. 3133—DE 18 DE OUTEJBRO DE 1883
Transfere para a freguezia do Passa Tempo, tarmo da Oliveira, a

fazeuda denominada Rio dos Bois.
0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da pro.

vincia de Minas Goraes: Faço saber a todos Os seus ha-
bitantes, quo a assemblea legislativa provincial decreton,
o ott sanccionei a lei seguinte

Art. unico. Fuca pertenceado a freguezia do Passa
Tempo, terrno da Oliveira, toda a fazenda denorninada-
Rio dos Bois—; rovogadas as disposiçoes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quem 0
conheczmento o execuçao da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tAo intoiramente como nella so
contern. 0 secretaruo desta provncia a faça imprimir, pu-
blucar a correr. Dado no palacio da presideneta da provin -
cia do Minas Geraes, aos dezoite dias do mez do Outubro
do Auno do Nascitnonto do Nosso Seuhor Jesus Christo de
Mil wtocentos a oitonta e tres, sexagesimo segundo da
Independencia e do Imperio.

ANTONIO GONQALVES CHAVES.
Sellada o publicada nesta secretaria aos 27 de Novembro

de 1883.
Servindo de secretario,

Au ,gusto M da Costa Lima.

LEI N. 3134—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883
Autorisa o governo a despander pela verba—obras publieas—.a

quantia de 8;000$000 corn a reeonstruc 90 da igreja matrj d
S. JOSQ do ChopotO.
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0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, preidnte da pro-
vincia do Minas Geraes: Faço saber a tolos OS seus habi-
tantes. que a ass mbloa legislativa proviucial decretou, e
eu sauccionoi a lei seguinte

Art. unico. Fica o governo autorisado a despender
pela verba—obras publicas—a quantia do 8:000$ corn a
reconstTucç'to da igreja rnatriz do S. José do OhopotO;
revogadas as disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
nhecirnento e exocuço da referida lei pertencer, quo a
cumprarn e façam cumprir tAo inteiramerite corno nella
.econtem. 0 secretario desta provincia a façairnprirnir, pu-
bDcar e correr. Dado no palacio da presidencia da provin-
cia do Minas Geraes, aos dezoito dias do rnoz do Outubro
do Anno do Nascirnonto do Nosso Senhor Jesus Christo do mu
oitocefltos 0 oitouta e tros, sexagesimo segundo da indepen-
dencia e do Imperio.

ANTJNLO GONQALVES CHAVES.
Sellada e publicada nesta secretaria aos 27 do

Novembro do 1883.
Sorvindo do socretario,

Augusto M. da Cota Lima.

LEI N. 3135—DE 18 OUTUBRO DE 1883.

Autorisa o presidonte da provincia a mandar ontregar, desde
já, por conta du verba—obras publicas, a quantia de 5:000$000,
como auxilio a construccao e concertos da estrada que do Guarany
ee dingo 4 estaçSo do Pomba, estrada de ferro Leopoldina a corn-
miss 0 encarrogada dessa obra.

0 Dr. Auioiiio Gonçalves Chavos, presidente da pro-
vincia do Minas Geraes Faço saber a todos os seas habi-
tautes, quo a asseniblea legislativa provincial decretou, e
eu sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. E' o prosidente da provincia autorisado a
mandar entregar, desde jâ, per couta da verba—obras pu-
blicas,—a quantia de 5: 000$000 ,co rno auxilio a construcQAO
o concertos da estrada, quo do Guarany so dirige a estaçAo
do Poniba, estrada do ferio Lfpol iiiia, passando pela fa-
z3nda do falbcido Antonio Vicira do Souza, a commissAo
encarregada dossa obra, quo so estâ fazerido per ccnta do
povo; rev gadas as dipesicOes em centrarlO.

Mando, pottanto, a todas as autoridados a quem o co-
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nhocimento e exeeuO da referda loi pertoncer, quo a
curnpram e fçam cump r o intoirameilte c mo nella so
cntom. 0 sect eta"io desta proviricia a faça mpmir, pu-
blicar e crror. Dada n o pa1aei da prosidneia (Ia provincia
do Minas Geias, ao d zrito dias do moz do Outubro do
Arro do NscimefltO i f. Nosso Soihor Jesus Chi isto do mu
oitocentos o oitonta e tre, selagesitnO segundo da Indepon-
dencia e do Irnpurio.

ANTONIO G'NcALVES CHAVES.
Sellada e pub1cacla nesta secrotaria aos 27 do No-

vembro do 1S3. Servindo do socretario,
Augusto M. cia Costa Lima.

LEI N. 3136—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883

Autoria o dipendo ded ja, pals verba—obras pubIicas—,da
quantia do 4:000$000, para a canaii8acO d'agua potavel no
arraisi de Itocss Novas.
U Dr. Antnio GnçaVs Ohavos, preidente da pro-

vincia do Njivas Gres Fac saber a tubs os se.us hobi-
tantes, quo a asemhIea bes1ativa priiical decretuu, a

cu saflCCiOflt a iei sguinte
Art. unico, FiC;'L 0 gOvornO autorlsad() a despenber,

desde ja, pela verba - obras publicas - a quantla do
4:000$000. para a eaiia1sac d';tgua potavel no arr:Lial
do R cas Nov:', muulicip> do Caeté ; rovoga(las as d'.po
siO S em entrar 10.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quein o co
nheciuwflto e execuço da referida lei p: tencer, que a
CU!fl I1r m e faça rn cum prir tu intel ranhene coffi' n4 Ia
Be entern. 0 4ci'etari0 desta provinCia a faça imprimir,
pub1icr e correr. Dada no palacio da prosideticia da po
vncia do Minas Geraes, aos dezoto (has do mez do Ou-

tubro do ArinO do Nascirnent o do Nosso Seuhor Jesus Chris.
to do noil otcellt o a •ituta a tros, sexagesim() segundo
da Inlependencia e do Imperio.

ANTONIO GONcALVES CHAVES
Seilada o publicada neta secrotria aos 27 do No

vem'vo 10 18.
Sorvindo do secretarlo,

Augusto M. cia Costa Lima.
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LEI N. 3137—DE 18 DE OUTUB110 DE 1883
Autorisa o diSpendj0 do qIItho (outos do reis corn as obras dohospital do caridade do Caeté.

0 Dr. Antonio Gonçalve3 Chaves presidento da pro-vncia do Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habi-ta9tes quo a assenb1ea Iegislatjva provincial decretou, eeu sanecionei a lei seguinte
Art. Unico. E' o governo autorisado a auxiliar corn

a quantj do quatro coot03 de róis as obras do hospital do
carjda(je da cdade do Caetd; revogadas as disposiçoesem Cofltrarjo

Mando, prtanto a todas as au toridades a quern 0conhocimento o OXecuco da referida lei pertencer, quoa cuInpran e façam cumprir to inteiramerite cornoDella se contem 0 secretario desta provincia a faQa irn-prirnir, publicar o correr . Dada no palacjo da preside,i.cia da pr
ovjncja de Minas Geraes, aos dezojt() dias do rnezde Outubro do Ann() do Nascjnient 0 de Noss() Sonhor Jesuschrjt() do mu oitoc000 0 oltenta a trs, sexage4mo sogund() da Independencia o do Irnperio

ANTONIO GUNcALVES CirAvEg
Sellada a p ublicada nesta secretaria aos 27 do No-verobro do 1883.

Servjndo do secretario,
Augusto M. da Costa Lima.

LEI N. 3138—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883
Transfere a fazenda denoj 	 Pacie0ja propriedade de Mi-guel Moreira de Abreu, do distrjcto e freguezia do S. Caetaodo Chopoto, m uniciplo do Piranga, para o districto 6 fregue..zia do S. José do Chopoto, d mesmo rnunicipio.

0 Dr Autoi0 Gonçalve5 Ohaves, presidente da pro.
Vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos 

Os seus habi-tantes, quo a a ssemblea legs1ativa p rovincial decretou, eon sanccxorlej a lei seguinto;
Art. UfljCo. A fazenda denomjnada da Paciencia,proprjedade do cidada Miguel Moreira do Abrou, flea

transforida do districto $ treguezia do S. Caetano do Cho-
potO, municipio do Pranga, para o districto 

0 frouezia
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de S. José do Chopotó, do mesmo municipio; revogadas
as disposicOos em contrario.

Mande, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuço da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tao inteiramente come nella so
contem 0 secretario desta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da provin-
cia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do Outubro
do Anne do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil ojtocentos e oitenta e tres, sexagosimo segundo da Inde-
pendencia e doImperio.

ANTONIO GONçALVES CHAVES.
Sellada e publicada nesta, secretaria aos 27 do

Novembro de 1883.
Sorvindo do secretario,

Augusta M. 1a Costa Lima.



LIVRO DA LEI MINEIRA
1883

POIOL 	 PARTE FRI(flRA 	 FOLIIA N112

LEI N. 3139—do 18 do OUTUBRO DE 1883

Transfere 0 termo de Caeté, da comarca de Santa Barbara para
a do Rio das Veihas, e as fazendas de Joaqiiim Felix de Car-
vaiho e Campos e Francisco do Paula Vieira, do districto do
Porto Real do S. Francisco para o do Sant'Auna do Bambuhy,
da Formiga.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, prosidente da
provincia de Minas Geraes: Faco saber a todos os sous
habitantes, quo a assemblea legislativa provincial deere-
tou, e eu sanccionei a lei segu into.

Art. unico So transferidos: o termo do Caeté, da
comarea do Santa Barbara, para a do Rio das Veihas; do
districto do Porto Real do S. Francisco, para o do Sant'An-
na de Bambuhy, termo da Formiga, as fazondas de 1Joa-
quim Felix de Carvaiho o Campos e Francisco do
Paula Vieira ; revogadas as disposicies em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuço da referida lei pertencer, quo a
cumpram o façam cumprir to inteiramente como nl1a so
contem. 0 secrotario dosta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidoncia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do Outu-
bro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta e tres, sexagesimo segundo da
Indepondeucia e do Imperio.

AicToNto G0N9ALvES CHAvES

Seflala e publicada nesta secretaria aos 29 do Ico-
vembro do 1883.

Servindo do secretario,
Augusto M. da Costa Lima.
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LEI N.3140 DE 18 DE OTJTUBRO DE 1883

Autorisa o governo a despender a quantia necessaria Para a con-
strucço do urna ponte sobro o rio do Prata, na estrada quo do
Santa Rita do Patos vao it villa dos Alegres, e do urna outia 80
bre o rio Espirito Santo, na estrada de Patos ao Patrocinio.

0 Dr. Antonio Gonalves Chaves, presidente da pro-
vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos os sons habi-
tantes, quo a assemblea 1ogisativa provincial decretou, e
Cu sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. E' o prosidente da provincia autorisado a
despender, pela vorba - obras publicas, a quantia necos-
saria Para a construcço do urna ponto sobre o rio do Prata,
na estrada quo do Santa Rita do Patos vae a villa dos
Alegros e Para a construcçao do unia outra sobre o rio Es-
pinto Santo, na estrada do Patos ao Patrocinio; revogadas
as disposiç3es em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
nhecimento e execuo da referida lei pertencer, quo a
cumpram e facarn cumprir to intoiramento como nella so
contern. 0 secretario desta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da provin-
cia do Minas Geraes, aos dezoito dias do rnez do Outubro
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitocentos e oitenta o tres, sexagesimo segundo da In-
dopendencia o do Irnperio.

ANTONIO GONçALVES OxiAvEs.

Sollada e publicada nesta secretaria aos 29 do Novem-
bra do 1883.

Servindo do secretario,
Augtsto M. da Costa Lima.

LEI N. 3141—DE 18 do OUTUBRO DE 1883
Eleva a freguezias Os districtos do S. Joaquim das Bicas e do

Santo Antonio do S. Joo Acima, do munieipio do Para.
0 Dr. Antonio Goncalves Chaves, presidente da pro-

vincia de Minas Geraes: Faco saber a todos os sous habi-
tantos, quo a assemblea legislativa provincial decretou, e
eu sanccionei a lei seguinte

Art. unico. Ficarn elevados a categoria do freguezia,
corn a mesma denorninacao e corn as suas actuaes thvisas, os
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districtos do S. Joaquim das Bicas e do Santo Antonio do
S. Joao Acima, ambos do municipiO do Parà; rovogadas
as disposic$eS em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridadeS a quom o cc-
uhocimentO e oxecucO da reforida lei p toncor, quo a
cumpram o façam cumprir to inteiramc como nefla
so contem. 0 socretario desta provincia a faca imprirnir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidoncia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do Outu-
bro do Anno do NascimontO do Nosso Sonhor Jesus Christo
do mil oitocentoS e oitonta e tres, soxagesimO segundo da
lndopofldeflCia o do ImperiO.

ANTONIO GONcALVE S OFIAVES.

Sellada 0 publicada nesta secretaria aos 29 do Novombro
do 1883.

Servindo do secrotario,
Augsto M. da Costa Lima.

LEI N. 3142—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883

Autorisa o dispendio,Pela verba—obras publicas —, da quantia de
10000$,para oencanamefltO deagua potavel da cidade do Entre Rios.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da pro-
vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos os sous habi-
tautes, quo a assombloa legislativa provincial decretou, e
eu sanccioflei a lei seguinte:

Artigo unico. Fica o presidente da provincia autori-
sado a desponder pola vorba—obras publicas—a quantia do
10:000$, para as obras do encanamontO d'agua potavel da ci-
dade do Entro Rios; revogadas as disposiçeS em contrarlo.

Mando, portanto a todas as autoridades a quom o co-
nhecimento e execucào da referida lei pertencor, quo a
cumpram e façam cumprir to inteiramnte como nella
so contem. 0 secretariO desta provincia a faca impri-
mir, publicar e correr. Dada no palacio da presidencia
da provincia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez
do Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocntoS e oitonta o tres, sexagesimo
segundo da Indopondencia edo Ire perio.

ANToNIO GoNcLvus CHAVES.
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Sellada e publicada nesta secretarja aos 29 do No-vembro do 1883.

Servjndo do secretario,
Augusto M. da Costa Lima.

LEI N. 3143—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883Transfere do Musaihj1i0 
para abo Verde a fazenda denornjnadaP ropriedade cj Capio Francisco Alvaro do Mo-raes Navarro.

0 Dr, Antonio Goncajves Chaves, presidento da pro-
vincja do Maas Geraes: Faço saber a todos os soup ha-b
itantes, quo a assemblea legislativa provincial docretou,o on Sanccionoj a lei seguinte:

Art. uuic0. Fica trausferida do municipio do Musam
binho pira o do Cabo Verde, a fazonda donowjnada......Jta_jahy_d0 propriodade do capitAo Francisco Alvaro de Mo-raes Navarro ; revogadas as disposjç05 em contrarjo.Mando, portanto a todas as au toridades a quoin o Co.nhecimeuto e execucjo da reforida lei pertencer, quo aCumpram e Iacam cunlp&•ir to inteiramente como nollaBe contr • 0 secretarjo desta provincja a faca imprimir,

publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-vincia de Minas Geraes, aos dezojto dias do mez do Ou-tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor JesusChristo do mil oitocentos e oitenta e tros, soxagesimo Se-gundo cia Independencia e do Imperlo.
ANTONIO GONcALVES C}IAVES,

Sellada e publjcada nesta secretaria aos 29 do No.vexnbro de 1883.
Servjndo de Secretarlo

Augzto M. da Costa Lima.

LE! N. 31 44—DE 18 DE OUTEJBRO DE 1883
ransfore para a freguezja do S. Phomó das Lettras, do munici1)iodo Baepcndy, a fazenda do teøt0 Miz5ej Ferreira da Silva,desmembrada da dos Tres Coraçoos o do municipjo da Cam-panha.

0 Dr. Antonio Goncalves Chaves, presidente da pro.
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vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habi-
tantes, que a asseinblea legislativa provincial decretou,
o eu sauccioflel a lei seguinto

Art. unico. Fica pertencendo a freguezia do S.
Thomé das Lettras e ao municipiO do Baependy, a fazenda
do cidado tenente Mizael Ferreira da Silva, desmembrada
da fieguezia dos Tres CoracOes e do municipiO da Cam.
panha. Rovogam-se as disposic3es em contrariO.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem
o conhechnento e execuço da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tao inteiramento como nella
so contern. 0 secretario desta provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da
proviucia do Minas Geraos, aos dezoito dias do mez do
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos o oiteuta e tres, sexagesimo Se-
gundo da Independencia e do Imperio.

ANTONIO GONcALVES OiiAvs

Sellada o publicada nesta secretaria aos 29 do No-
vembro do 1883.

Servindo do secretario,
Augssto M. da Costa LIma.

LEI N. 3115—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883

AutoriSa 0 dispondio do 2:000 corn os reparos da rnatriz da Con-
tagom, rnunicipio de Sahara, 600$ corn Os da rnatriz do Morro
Vermoiho e 400$ corn os da igreja do Cuiabà.

0 Dr. Antonio G-onçalves Chaves, presidente da pro-
vincia de Minas Gerues: Faco saber a todos us seus habi-
tantos, quo a assemblea legislativa provincial decretou, e
en sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica o governo autorisado a despeuder,
desde ja, pela verba - obras publicas - as seguintes quan-
tias, do 2:000$ para reparos da matriz da Contagern, mu-
nicpio do Sabará, do 600 paraos4&. mat. Z do MurroVor-
melho e 400$ pra o da igreja do Cni:; revogadas as
disposiçes em eontrario.

Mäudo, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e oxecucao da referida 1e pertencer, quo a
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cumpram e façam cumprir to inteiramente como nolla so
contem. 0 secretario desta provincta a faça imprimir, pu-
blicar o correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Goraes, aos dezoito dias do mez do Outu-
bro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil i oitocontos e oitenta e tres, sexagesimo segundo da
Indepondoncia e do Imperio.

ANTONIO GONQALVES CHAVES

Sellada o publicada nesta secretaria aos 29 do No-
vonibro de 1883.

Servindo de secretario,
Augusto M. da Costa .Lima.

LEI N. :146—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883
Trnsfore da froguozia das Morcos para a da cidado do Pomba, a

fa'zonda do Antonio do Paula Pereira.

0 Dr. Antonio Goncalves Chaves, presidente da pro-
vincia do Minas Graos Fao saber a todos os SOUS

liabitantes, quo a assomblea legislativa provincial do-
cretou, e en sanccionei a lei seguinto

Art. unico. Fica transferida da freguozia das Merces,
para a da cidade do Pomba, a fazenda do Antonio do
Paula Pereira, por suas divisas; revogadas as disposices
cm contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quelfl o co-
nhecirnento e execuçLo da roferida lei pertoncor, quo
a cumpram e façam cumprir to inteiramente como nella
so contern. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e corror. Dada no palacio da prosidencia da
provincia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do Ou-
tubro do Anno do N geinnto do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocntos e oiienta a tres, sexagesimo Se-
gundo da Indopondencia e do Imperio.

ANTONIO GONçALVES CIIAvES.
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Sellada e publicada nesta secretaria aos 29 de No-

vembro do 1883.
Servindo do secretario,

Auguslo M. da Costa Lima.

LEI N, 3147—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883
Transfere da freguezia do S.J&io Bapista,do ternio do Born Successo,para a do Passa Tempo, do da Oliveira, a fazeiida do cidadoJose Francisco da 1ocha.

0 Dr. Antonio Gonçalvos Chaves, presidonte da pro-
vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos os sous habi-
tantes, quo a assemblea legislatiya provincial decretou, e
Cu sanccionej a lei seguinte:

Art. unico. Fica transforjda da freguezia cle S. -Joao
Baptista, do municipio do Born Successo, para a freguezia
do Passa Tempo, do municipio da Oliveira, a fazenda
do cdado JOSó Francisco da Rocha ; revo gadas as dis-
posiçdes em contrario.

Marido, portanto, a todas as autoridades a quem o Ce-
nhecimento e execuço da referida lei pertencer, quo a
cumprarn e façam cumprir to inteiramente como nella
se contem. 0 secretario dosta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Geraes, aos dezoito dias do rnez do Ou-
tubro do Anno do Nascjmento do Nosso Senhor Jesus
Chrito do mil oitoceatos e Oitenta e tres, sex.agesirno Se-
gundo da Independencit e do Irnperio.

ANTONIO GONgALYES CHAVES

Sellada e publidada ueta secretaria aos 29 do Novern-
bro no 1883.

Servindo do secrotarjo,
Augusto M. da Costa Linva.

LET N. 3148—DE 18 DE OUT[JBRO DE 1883
Aitoris,i 0 or10 da provincia a auxiliar a construcço dos thea-is do Sete LagOas, do aet ' ode Santa Luzia corn a quantia.u()OOO a cada urn.
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0 Dr. Antonoio GonQalves Ohaves, presidento da
provincia do Minas Geraes: Faço saber a todos Os seus
habitantes, quo a asornblea legislativa provincial deere-
tou, e eu sanccionei a lei seguinte:

Art. unico.—Fica o governo da provincia antorisado
a auxiliar, desde jâ, pela verba—obras publicas—com a
quantia do quinhontos mil rois para construcço do thea-
tro de Sete Lagoas, e, corn igual quantia, aos do Oaeté e
Santa Luzia; revogadas as disposiçOes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridaees a quem o co-
nhecirnento e execuço da relorida lei portencer. quo a
cumpram e facam cumprir to inteiramente como nella so
contem. 0 secretario desta provincia a faca imprirnir, pu-
I)icar o correr. Dada no palacio da presideucia da pro-
vincia do Minas Goraes, aos dezoito dias do rnez do Outu-
bro do Anno do Nascirnento do Noso Senhor Jesus Christo
do md oitocontos e oitenta e tres, sexagesimo segundo da
Independencia e do hnperio.

ANTONIO GONALVES CHAVES.

Sellada o publicada nesta secretaria aos 29 do Novein-
bro do 1883.

Servindo do secretario,
Augusto M. da Costa Lima.
-

LEI N. 3149—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883

Autorisa o governo da provincia a desponder diversasquantias corn a
reconstrucçao da cada da cidade de Sabardcorn reparos da ma-
lriz do Santa Quiteria,com a construccào do urn cerniterio no ar-
raial do Mattosinhos e corn os reparos da rua do S.José,no mes-
mo arraial.
0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, preiderite da pr-

vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos OS SOUS habi-
tantes, quo a assemblea legislativa provipciai decrotou, e
eu sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. Pica o govorno da provincia autorisado
a despendor as seguirites quantias, esde já: de 20:000$000
corn a reconstrucçao da cada da cidade —to Sabará, do
2 : 000$000 corn reparos da matriz de Santa Quiteria, do
1:000$000 para a construco do urn cemiterio no arraial
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de NWOO e do 1: 4$00L om Os reparos da rua do
S. Jose no mesmo arraial; revogadas as disposicOes em
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nheciniento o execuao da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteirarnente como nolla so
contem. 0 secretario desta provincia a faca imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Goracs, aos dezoito d as do mez do Outu
bro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Chrsto
do mil oitocentos e oitenta e tres, sexagesimo segundo da
Independencia e do lmporio.

ANToNIo GONçALVES CHAvIs.

Seflada e publicada nosta secretaria aos 29 do Novem-
bro do 1883.

Sorvindo do secretario,
Augusto M. da Costa Lima.

LEI N. 3150—DE 18 DE OUTUBRO DE 1888.
Eleva áeategoria de parochia o districo de Congonhas, desmoni-

membrado cia freguezia do Agua .-pd, termo da Boa Esperancu.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da provin-
cia do Minas Goraes: Faço saber a todos os seus habitautes,
que a assomblea legislativa provincial decrotou, e eu san.-
cionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica elevado a categoria do parochia
o districto do Congouhas, dasmembrado da freguozia d
S. Francisco do Agua-pë,tormo do Dores da Boa Esperanca
revogadas as disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o c
nhecimento e execucao da referida lei pertencer, qu
a cumpram e façam cuaiprir to inteiramonte como nell
se contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicare correr. Dada no palacio da presidoncia da pro-
vincia de Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do Outubro
do Anne do Naseimento do Nosso Seah.or Jesus Christo do
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mil oitocentos e oitenta e tres, sexagosimo SOW da

Independencia o do Imperio.

ANTONIO G0NcALVES OHAVES.

Sollada e publicada nesta secretai'ia aos 20 do Novem-
bro do 1883.

ServindO do secretario,
Augusto M. da Costa Lima.

----
LEI N. 3151 - DE 18 DE OUTUBRO DE 1883

Eleva t freguezia, tondo por séde a povoac0 do Inhahy, o districtO

do mesmo nome, do muflicipiO da Diamautina.

0 Dr. Antonio GoncalveS Chaves, pesideutO cia pro-
vincia do Minas Geraes: Faço saber a to dos es sous habi-
tantes, quo a assenb1ea logislativa provincial decreton, e
eu saneciOnel a lei seguinte:

Artigo unico. E' elevada è. categoria do parochia,
tendo por séde a povoacão do Inhahy, o districtO do niesfllO
nome do muuicipio da Diamalltifla revogadas as dispoSicOes
em contrario.Manclo, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimonto e execuciO cia referida lei pertoflCOr, quo a cum-
pram e façam cumprir to inteirameflte como nella so
contem. 0 secretariO desta provincia a faça imprimir, publi-
car o correr.Dada no palacio da presidencia da provinCia do
Minas Genies, aos dezoitO dias do moz do Outubro do Anno
do Nascimeflt() do Nosso Senhor Jesus Christo Indepefl-
do mil oltoceutoS e oitenta e tres, sexageSimo segundo cia

encia e do Imperio.
ANTONIO G0NcALVES CH.VES.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 29 do No-

embro do 1883.
Servindo de secretariO,

Au gusto M. da Costa Lima.

LET N.-3162— DE 18 DE OUTUBRO DE 1883

Autoria o 
presidento da provincia a despendor a quantia do

i0:000$000 cm Si obras da canali8acO dagua potavel da
cidade do PateifliO.
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0 Dr. Antonio GonçalveS Chaves, presidonte da pro-
vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos os seus ha-
bitantes, quo a assemblea legislativa provincial decretou,
e eu saucciOfleL a lei seguinte

Art. unico. El' o prosidente da provincia autorisado
a despender a quantia do dez contos do reis corn as obras
da canalisacO d'agua potavel da cidad6 do PatrocinlO
revogadas as disposicOeS em contrarlO.

Mando, portanto a todas as autoridades a quem o co-
uhecimento a execucO da referida lei pertencer, qua
a cumprarn e façarn cumprir to inteirameflte corno nella
so contem. 0 secretario desta provincia a faQa imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da
provincia de Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do Ou-
tubro do Anno do NascimeotO do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentOs e oitenta a tres s sexageSimO se-
gundo da ladependencia o do Imperio.

ANTONIO G0NQALvE S CHAVES

Sellada o publicada nesta secretaria aos 29 do Novem-
bro do 1883.

ServindO do secretariO,
Au gusto M. da Costa Lima.

LEL N. 3153—DE 18 DE OTJTUBRO DE 1883
Transfro as fazendas_EstiVa e Paca, da freguezia da ConceicO da

Boa Vista, termo do Alfenas, para a freguezia e terino do
Cabo Verde.

0 Dr. Antonio Goncalves Chaves, presidente da pro-
vincia do Minas Geraes: Faco saber a todos Os seus habi-
tantes, quo a assemblea legislativa provincial decretou,
eu sancciOUei a lei seguiute 	

_ 	 - 	 4

Art. unico. Sao da Con,
ciçio da Ba Vista, thno do Alfenas, para a freguezia
o termo do Ctbo Verde, as fazondas da—Estiva e Paca— do
AiitOniO Lourenço de Figueiredo e do Francisco Luiz do
Figueiredo; revogadas as disposiçeS em contrariO.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 0 Co.
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nhecimento e execuco da referida lei portencer, quo a
cumpram e façam cuinprir to inteiramotite come nella se
contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da provin-
cia do Minas Geraos, aos dezoito dias do mez do Outubro
do Anno do NascimentO do Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos e oitenta e tree, soxagesimo segundo da
Independeucia e do Irnperio.

ANTONIO GONQ&L YES CHA YES

Sellada o publicada nesta secretaia aos 29 do Novem-
bro do 1883. Servindo do secretariO,

Augusto M. da Costa Lima

LEI N. 3154—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883
Transfere as fazeudas_Palmeira a Barra do Turvo, da freguozia do

CaIambo, municipio do Piranga, pars, a da Conceicão do
Turvo, municipiO do mesmo nome.

0 Dr. Antonio Gona1ves Chaves, presidente da pro-
vincia do Minas Geraes Faço saber a todos os seus ha-
bitantes, quo a assemblea legislativa provincial deere-
tou, e eu sanceiOflei a lei seguintO

Art. 1.° Ficam transferidas as seguintos fazendas
Palmoira, do Domingos Alves da Cunha, a Barra do Tur-
ye, do Manoel Joaquim Ferreira, da freguezia do Calam-
báo, municipio do Piranga, para a da Coneeico do Turvo,
municipio do mesmo nome.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposic$0s em contrariO.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nheeimeflto a execuco da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteiramente como nella

secretario desta provincia a faça imprimir,iepublicar e ct'& palaeio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos deZ itnjli Inezdo ez do Outu-
bro do Anno do Nascimento do Nosso Sedhor Jesus Christo
do mil oitocentos o oitenta o tres, sexagesiwO segundo
da Independencia u do lmperio.

ANTONiO GONcALVES Cuvi.

kk
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Sellada e publicada nesta socretaria aos 29 do No-
vembro de 1883.

Servindo do secretario,
Augusto M. da Costa Lima.

LEI N. 3155—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883

Autorisa o governo a despender diversas quantias corn a construe-
ção do varias pontes, cemiterios e reparos de estradas.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidento da pro-
vincia do Minas Geracs: Faço saber a todos Os SOUS habi-
tantes, quo a asernb1ea legislativa provincial decretou, e
on sanccionei a lei seguinte:

Art. 1. 0 Fica o governo da provincia autorisado a
despender, pela verba—obras Pu hlicas,as segui utes quantias:
2:000$ coin a cunsrucçao do uwa pnte sobre o rio Prata,
na fazenda do Salto, inuuicipio do Prata e na estrada quo
vao para a provincia do Goyaz; 2:000$ corn a construe-
çào do outra ponto sobre o ribeiran S Gertrudes, no logar
denominado—Váo do Francisco Martins ; 1:800$ corn a
construcçao do outra sobro o ribeiro Douradinho, na es-
trada do Dores do Campo Fürmoso para o Porto do Ceini-
terio, no Rio Grande; 12:000$ corn os reparos das es-
tradas quo, do porto do S. Rita do Paranahyba, e Ca-
choeira Dourada do Paranahyba, vao ao porto do Joao
Gonçalves, no Rio Grande, passando poles municipios do
Prata e Monte Alegre; 2:000$ corn a construccao do urna
ponte sobre o Rio Verde, no logar denominado—Barra dos
Coqueiros, freguezia de S. Francisco de Sallos, municipio
do Prata; 2:000$ para a construcçao do urn cerniterio na
paroehia do Dores do Campo Formoso; 1:610$ para a
conclusao das obras do cerniterio da villa do Carmo do
Paranahyba.

Art. 2 ° Revogain-se as disposiços em contrario.

Mando,portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execucao da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam eumprir tao inteiramente come nella
se content. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e corror. Dada no palacio da presidencia da



provincia do Minas Gerae s , aos dezoito dias do rnez do Ou-
tubro do Anno do Nascirnento de Nosso Senhor Jesus Chris-
to do mil oitocentos e oitenta e tres, sexagesimo segundo
da Independencia e do Iwperio.

ANTONIO GONcALVES CIIAVE

Sellada e publicada nesta secretaria aos 29 do No.
vembrc do 1883.

Servindo de socretario,
Augusto M. da Costa Lima

Li1 N. 3156—DE 18 DE OUT1JBRO DE 1883
Autorisa o prosidente da provincia a despender diversas quantias

corn Os reparos do cadeas e casas de camara das cidades do
Frata e Monte Alegre, corn canaIisaco d'agua potavel da fre-
guezia de S. José do Tijuco, corn as con strucôes cia pontes
sobie as rios Tijuco, no logar denorninado—Vdo da Ponto
Veiha, Babylonia, no denorninado—Váo do Martins, o corn
as obras das matrizes das cjdades do Prata a de Monte Ale-
gre e da do S. Pedro do Uberabinha.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da pro-
vincia do Minas Geraes: Faco saber a todos Os sous habi-
tantes, quo a asemb1ea logislativa provincial decrotou,
cu e sanccionei a lei seguinte:

Art. 1° Fica o presidente da provincia autorisado a
despender, pela verba—obras publicas—,as seguintes quan-
tins: quatro contos duzentos e vinte a urn mil e quinhentos
rs.(4:221$500) corn os reparos da cadea e da casa da camara
da cidade do Prata; 4:000$000 corn os reparo da cadea e
da casa da carnara da cidade do Monte Alegre; 2:000$000
corn a canalisaçao d'agua potavel da freguezia do S. José
do Tijuco, terrno do Prata; 4:000*000 para a construcçäo
de uma ponte sobre o rio Tijuco, no logar denominado-
Vâo da Ponte Veiha; 2:000$000 corn a do outra subre o
rio Babylonia, no logar denominado—Vão do Martins;
5:000$000 corn auxilio das obras de cada urna das matri-
zes das cidades do Prata e Monte Alegre; 2:Q10$000 para
as obras da do S. Pedro do Uberabinha.

Art. 2.0 Revogam-se as disposiçOes em contrarlo.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
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conhecimento e execuço da referida lei pertencer, quo
a cunipram o façam cumprir to inteiramento como nella
so contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia de Miñas Geraes, aos dezoito dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus Chris-
to do mil oitocentos e oitenta e tres, sexagosimo segundo
da Independencia e do Imperio.

ANTONio GONçALVES CHAVES

Sellada e publicada nesta secretaria aos 29 de No-
vembro do 1883.

Servindo do secrotario,
Augusto M. cia Costa Lima

LE! N. 3157 - DE 18 DE OUTUBRO DE 1883
Transfere de urna8 pars outras freguezias diversas fazendas.

Dr. Antonio Gonçalves Chaves presidento da pro.
vineja do Minas Geraos: Face saber a todus os sons ha-
bitantes, quo a asseniblea legislativa provincial decretou, 0
eu sanccionoi a lei seguinte:

Art. 1 ° So transferidas as seguintes fazendas:
§ 1. 0 A do Santa Isabel, propr elade do Augusto Eu-

genio do Rezendo, da fregueza do Piau, tormo do Rio
Novo, para a freguezia o districto do Santo Antonio do
Juiz de Fora.

§ 2 ° A da Boa Vista, propriedade de D. Maria Rosa
do Epirito Santo, Rornualdo José da Silva Malta e Vicen-
te Ferreira Malta, da freguezia da Conquista, mnunicipio do
Bomfim, para o districto e freguezia da cidade desso flume.

§ 3.' A dos Paivas, portencente ao capitao José Sim-
pliciano Nogueira Penido, para a parochia do S. Gonçalo
da Ponte, rnunicipio do Bomfim, transforida do Entre
Rios.

§ 4.' A do Itapocerica e a do Gorita, do Misael Ri-
beiro do Jesus ,da freguezia dos Perdoes, municipio de La-
vras para a parochia da cidade do Born Successo

2. 0 Revogam-so as disposiçes em contrarie.
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Mando, portantO a todas as autoridades a quem o

couhecimeflt o e execu0 da referida lei pertencOr, quo
a eumpram e façam cumprir tao inteiramente comO nella
so contein. 0 seeretarW desta provilicia a faça imprimir.PU
blicar e correr. Dada no palacio da presdeflCia da pro-
viocia do Minas Geraos, aos dezoito dma do mez do Outu
bro do Anno do NascimefltO do Nosso Senhor Jesus

Christo do mil oitc,centoS e oitenta e tres, s.xageSim0 Se-

gundo da 1depeudeflCia e do lmperiO.

ANTOIflO G0NcALVES CHAVES

Sollada e publicacla nosta secretaria aos 29 do Novem-
bro do 1883. Servindo de seeretariO,

Augusto M. da Costa Lima

LEI N. 8158—DE 18 DE OUT1TBRO DE 1883

Autorisa o presideate da provincia a desponder varias quantias corn
canalisaczo d'aguas potavois 	

obras do cadêaS o abertura do

urna estrada.

0 Dr. Antonio GonQalve s Chaves, presidente da pro-

vincia do Minas Geraes: Face saber a todos os seus habi-
tatitos, quo a assemblea legislatiVa 

ProvincialdeeretOu, 0

on sancciOflei a lei seguinte

Art. 1. 0 Fica o presidoflt0 da proVinCia autorisado a
despender a quantia necessaria para a conclusao das obras
cia canaliSaco d'agua potavel da villa do Santo AfltOflO
dos Patos; tres contos do rots para a canaliSaca

o cia do Li-

vramento, inunicipiO da AyuruOCa igual quantia para ada
cidade (10 Piumhy e cia freguozia do Forte [teal

 S. Fran-

CiSCO 0 CiflCO contos do rots 1ara a cia etlade cia Formiga.

Art. 2.° Fica igealmeute autorisad o a despfl1er as

segtiintes quaiitias sots contOs do reis pam a conelusaO das
ulitas cia cadêa cia cidacle do S. José do ParaiSO CIOC() COfl-

tos para auxilie .s obras cia cadêa cia villa dos AlegreS
tres CO,it()S para a conelusaO cia estrada cia Virginia a FasSa

10

Quati'O : qunzo contos para a abortura do uma ostrada
entre a freguezia cia Alagoa cia AyurUOCa e as divisas do
municlplo do RezOnde, na provincia do Rio do JaneirO.

Art. 3. 0 Ficam revogadas as dispOSice8 em contrarlO



hANCNIFRO P 	 129

Mando, portanth, a toilas as autoridarles a quern o co-
nheciui nto a execuçao da referida lei pertencer, quo a
cumpram a façam cumprir tao intoiramente como nella so
COntom. 0 secretario desta provincia a faça iznprimir, pu-
blicar a correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraos,aos dezoito dias do mez do Outubro
do Auno da Nascirnento de Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitucentos e oitenta e tres, sexagesinio segundo da In-
dependencia a do Imporio.

ANTONIO GONcALVES CHAVES

Sellada a publicada nesta secretaria aos 29 do Novem-
bro d.e 1883.

Servindo de secretario,
Augusto M. da Costa Lima

LEI N. 3159 —DE 18DEOu'ruBRO DE 1883

Autorisa o governo a despender diversas quantias corn a con8trucço
do pontes nos municipios do Sate Lagoas o Sabar.

0 Dr. Antonio GonçaJvos Chaves, presidente da pro-
vinca do Minas Gera gs: Faço saber a toclos os sous liabitan-
tes, quo a assemblea legislativa provincial decretcu, a on
sanccinei a lei seguinto:

Art. unico. Fica o governo da provincia autorisado
a despender—desde ja—pela verba .-. obras publicas—, a
quantla do 1:000$ para auxilio das obras da matriz do Sate
Lagoas a a do 500$ para a rnatriz da Lapa, municipio do
Sabauá, do 500$ para as do Burity, uiunicipio do Seto
Lagoas, do 200$ para a eonstrueço do uuia pout) sobre
o riberao do Betiw, no arraial da Capolla Nova, do 500$
para a da Bsndeiriiiha, do 2:000$ para o do Sarzeda,
todas na frrguezia da Capella Nova do Betiw, municpio
do Saba; rovogadas as dspsiç'Oes em contrario.

Mando, portauto, a todas as autoridados a quern 0 CO-
nheciamoto u exocuçio da roferida lei pertencer, quo a
cumprarn a façam cumprir tao inteirawento coino nella 56
Co!itern. 0 secuetario desta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da provin-
cia do Muas Geraos, aos dezoito dias do inez do 0utub
do Anno do Nascirnento do Nosso Senbor Jesus Christo d
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mil oitocentos e oitenta e tres, sexagesimo segundo da In-
depnd&icia e do Imperio.

ANToNIo GONçALVES CIIAVES

Sellada e publicada nesta socretaria aos 29 do No-
yembro do 1883.

Servindo do secretario.
Augusto M. da Costa Lima

LEt N. 3160--DE 18. DE OUTUBRO DE 1883

Autorisa o dispenrlio do vatias quantias corn diversas matrizes,
corn a coustrucco do algurnas obras a compra do mobilia para
esco1rs.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da pro-
vincia do Minas Geraes: FaQo saber a jobs os seus ha-
bitantes, quo a assemblea legislativa provincial decre-

e eu sanccionei a lei seguinte
Art. unico. Fica o governo da provincia autorisedo

a despendor, pea verba—obras publicas, as quantias so-
guintos: 2:000$000 para os reparos da matriz do S. Thia-
go, rnunicipio do Born Successo: 1:000$000 para os repa-
rOS do cada uma das igrejas matrizes das freguezias do
S. Francisco do Paula, Santo Antonio do Amraro. Japo
e Claudio, todas do niuniniplo da Oliveira: 2:0 00$000 para
a matriz da freguezia do Santa Rita,e 1:000$000 para Os da
1 a freguezia do S. Francisco do OnQa,todas do municipio do

Joao d'El-Rey: 1:600000 para a construcço de urn pro-
io para a escola do instrucço prmaria do sexo masculi-

no da cidade do Bomfim: 1:500$000 para a construcçAo
de uma ponte sobre o rio Pirepetinga entre Born Successo
e Santo Antonio do Amparn: 200000 para a compra do nio-
b ; 1 ;  io utensis par as escolas do instrucço prrnsria do
sexo niasculino e fmintno da cidade do Born Successo:
200$000 para o ineino firn, para a eso]a do insti-ucço
prim aria do sexo masculino da povoaçäo do Patusca, na
freueria de Prado, municipio do S. José d'El-Rey; revo-
adas as disposicöes em contra.rio

Mando, portanto, a todas as autoridades a quom o co-
ocimento e execuço da referida lei pertencer, quo a
• pram e façarn cumprir to iteiramente como nella
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e contein. 0 secretario desta provincia a faça imprirnir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro.
Tincia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do On-
tubro do Anno do Naseiineato do Nosso Senhor Jesus Chris-
to do mil oitocentos e oitenta e tres, sexagesimo segundo
da Indepeudencia e do lmperio.

ANToNIo GONçALVES CHAVES.

Sellada a publicada nesta secretaria aos 29 do Novom-
bro do 1883.

Sarvindo do secretario,
Augusto H. da Costa Lima.

LET N. 3161—DE 18 DE OIJTUBRO DE 1883
Eleva a freguezia o districto de S. Geraldo, desmembrado da cida-

do do Visconde do Rio Branco, 0 marca as suas divisas.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidonte da pro-
vincia do Minas Geraos Faço saber a todos Os seus habi-
tantes, quo a assemblea logislativa provincial decrotou, e
on sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. Flea elevado a categoria do freguezia o
districto do S. Geraldo, desmembrado da cidade do Visconde
do Rio Branco, a cujo tormo flea pertencendo, corn as so-
guintes divisas: polo lado da cidado do Viscondo do Rio
Branco corneçardo no pontilho do tenente coronel Diogo
da Rocha Bastos, e, pelo lado esquerdo, em ruino ao Quebra
Cabo, apanhando as vertentes do corrego Preto, a encon-
trar-so corn as divisas do S José do Barroso; do mesmo
pontilhäo, polo espigo, em rurno a fazenda do D. Francis-
ca, dividindo sam pro corn a freguezia da cidade, ate a barra
do ribeiro Verrnelho; desta barra, comprehendendo todas
as suas vertentes, a dividir corn a freguezia do Sant'Anna
dos Bagres; polos altos da serra, corn a freguezia de S. So-
bastiüo dos Afflictos e S. Sebastiao do Coimbra, polas divi-
sas ja creadas; a Jo ]ado da cidade da Viçosa, polo alto da
serra, aguas vertentes, a S. Geraldo, a encontrar-se corn as
divisas do S. José do Barroso; rovogadas as disposiçöas em
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a queii o
conhcimento, execucao da referida lei pertencer, quo a

dram a façani cumprir to inteiramonte corno nella

WO
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so conteni. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e corror. Dada no palacio da presidencia da pro-
viucia de Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do Outu-
bro do Anno (10 Nasejinento do Nosso Senhor Jesus Christodo mil oitocentos e otenta e tres, sexagesimo seguudo da
Iridependencia e do Imperio.

ANTONIO GONcALVES CHAVES
Sellada e pnblicada nesta secretarja aos 29 do Novem-bro do 1883.

Servindo de socretarjo,
Augusto M. da Costa Lima.

r

:
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LEI N. 316 - DE 18 DE QUTUBItO DE 1883

Cra eadeiras do iustrucQO prirnaria em diversas localidados e con-
tern outras disposices a respeito.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da pro-
vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos os seas ha-
bitantes, quo a assemblea legislativa provincial decretou,
e an sanccionoi a lei seguinte

Art. 1.' Sao creadas as seguintes cadeiras do instruc-
ço primaria

§ 1. 0 Para o soxo masculino : uma no districto do
S. Geraldo, termo do Viscondo do Rio Branco ; outra na
povoaço do S. José da Pedra Dourada,freguezia do Tombos
do Carangolla, termo do Carangolla; ama no logar denomi-
nado Oapao, freguezia do S. Gonalo do Rio-abaixo, termo
do S Barbara; urna no povoado do Oocho-d'Agua, termo do
Sabará;uma no povoado do Ouiabá o outra no do Tombador,
ambos do districto do Gouva, termo da Diamaritina; uma
na pov)aco do Saco dos Coxos, froguezia do Trahiras,
tormo do Curvello; urna no districto do Santa Cruz das
Aguas Claras 0 outra na povoaco da Couceiçao do Pará,
ainbas do termo do Bonifim ; uma na freguez a do Car-
rancas, termo do Turvo; uina em S. Sehastiio do Soberbo,
termo da Ponta Nova ; nina na povoaco (lenominada
Palmital, d stricto do Burity, termo de Seto Ligôas ; utna
na povoaco do Samambaia, froguezia e term li p Puo
Alto; ama na povoaco dos Prndo, tent, de Jagoa y
uma na da Vargem do S. José, term) do Cabo Verde; utua
na povoaco denominada Cairaneas, freguezia da
cidade do Santa Luzia do Sabará ; uma no logar denorrii-
nado Maranhao, freguezia do S. Francisco do Gloria ; unia
p ' suburbio da cidade do Serro denominado Guil:z.

2. 0 Para o sexo femiuino; wna no districto do S.
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Goraldo, termo do Viscondo do Rio Brait a fa no arralal
do Espirito Santo do Mar do HEspanha.

§ 3. 0 Mixtas uma na povoaço da Lagoinha, distri-
cto da cidado do Entro Rios ; uma na povoao da Soledade,
ireguezia do Congonhas do Campo, termo do Ouro Preto;
uma no districto do Agua Fria, freguezia da C nna Brava,
terino do Paracatü ; e uma em cada uma das povoacdes
denominadas Leal, Alagôas e Ara-o, do termo do
Pates.

§ 4o Nocturnas uma na freguozia de S. Miguel do
Piracicava, terrno de Santa Barbara ; outra na freguezia
da Conquista, termo do Bomfim; uma cm cada nina das
cidades do Caldas, Cabo Verde, Jaguary o S. Sebastiao do
Paras, vencendo cada professor tresentos mil His ; uma
na cidade do Suassuhy, annexada A cadeira do instruccao
superior alli existente, cujo professor polo accreseimo de
trabaiho vencorà o quo è doterminado no regulamento n.
100.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiç3es em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-

nhecimento e execuçAo da referida lei pertencer, quo a
cumpram e faQam curnprir to inteiramente como nella
so contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar o correr. Dada no palacio da presideucia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do Outu-
bro do Anu.o do Nascimento do Nosso Sonhur Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta e tres, sexagesimo segundo da
Independencia e do Imperio.

ANToNIo GONcALVES CHAVES

Sellada e publicada nesta secretaria aos 4 do Dezem-
bro do 1883.

Servindo do secretario,
Augusto M, da Costa Lima

LL. N. 3163—DE 18 DE OtJTUBRO DE 1883

Traasfero do umas para outras freguezias diversas fazoadas.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da pro-
vincia do Minas Geracs Faço saber a todos es seus ha-
bitantos, que a assemblea legislativa provincial decretou,
e eu sanccionoi a lei seguinte
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Art. i. 	 Ficalti transforida s as seguintoS fazendas
Francisco do Paula Sousa e do D. Maria Benarthfl

t Ferrei-

ra, d freguezi a do Barbacofla para o - (I de S. So-
bastio. no mesmo municipio; a denorflintda ACCaCIO, do
Ruilno José Ferreira cia fregueZia doLiVratTiOfltO para 0

do S SebaStiaO, d'aquellO mufliCiPiG ; as do Ma000l do Pau-
la LornoS, da fregnezia da Piatiuha,
murflCP0 (10 Araxã, o S. Jo.o, da fregueZia do Sant'Aflfla
do BambUl1Y, ainbas para 0 inunicipiO e fregueZi. do CarmO

do paranahyba.
Art. 2.° 	 evogamS0 as disposiceS em contrariO

as autoridades a quem 0 co-
Mande, portantO, a fodasnhocimefltO e execucO da referida lei pertoflCer, quo a

cumprarn e façarn cumprir to inteiramOnto como neila
so conteln 0 sect'otario desta proviflcià a faça irnprifl1ir,
publicar e corror. Dada no palacio da presidenCia da pro-
vincia do Minas G-oraes, aos dezoito dias do mez do Ou-
tubro do An no do Nascirneflto do N0SSO Sonhor Jesus ijhristo
do rail oitofltOS e oiteflta e tres, sexageSimo segundo da
Independencia e do lmperio.

ANTONIO GONQALVOS CHAVES

Sellada e publicada nesta secretaria aos 4 do De-
zembro do 1883. ServindO do saeretariO,

Au gusto M. da Costa; Lima

LEI N.3IG4DEI8DEOUTUBRO DE 1883
Autorisa o govorno a dospender diveisas quantiaS coni a reconstruC-

ço o construcciO do divorsas matrizeS, concertos do uma e con-
struccO do urn cerniterlo.

0 Doutor Antonio GonçalVes Chaves, presidente da
prov ncia tie Minas GeraeS Faço saber a todos Os seus
habitafltes, quo a assemblea legislativa provincial de-
cretol, e ou saneciOflek a lei seguinte:

Art. 1. 0 Fica o gwerno da provincia autnrisado a
despenier pela verba—obras publicas—as soguinteS quan-
tiasz 20:000000 corn a rocons 	

rntrUCQ0 da igreja 	 atriz do
S. Paulo do Muriahé 10:000$000 corn a do Rio Pardo da
Leopold ifla 5:000$000 coin os concertos da do CataguazeS;
1:503$000 corn as obras da do S. SebasttOda Estrella, mu-
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nicioio de S. Jose d'Alem Parahyba; e 1:000000 corn a
construcço do urn cerniterio na mesma freguezia.

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

conhecimento e exocuço da referida lei pertencer, quo a
cumprarn e façam cuinprir to inteiramente como nella se
contern. 0 secretario desta provincia a faça imprimir, pu.
blicar e correr. Dada no palacio da presidenwa da provin-
cia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do Outubro
do Auno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil wtocentos e oitenta e tres, sexagesimo segundo da
Independencia e do Imperio.

ANTONIO GNQALVES CHAVES

Sellada o publicada nesta secretaria aos 4 do Dozembro
do 1883.

Servindo do secretario,

Augusto M da Costa Lima

LEI N. 3165—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883

Declara quaos as divisas da freguozia do Santa Rita do Cassia,
termo do Caldas, corn as de Sant'Anna do Sapucahy e Ouro
Fino.
0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da pro.

vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos os sous ha-
bitantes, quo a assemblea legislativa provincial decreton, a
eu sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. As divisas da freguezia do Santa Rita do
Cassia, termo do Oaldas, corn as do San t'Anna do Sap ucahy
o Ouro Fino, serão as seguintes: Principiam no rio Ma-
chado, barra do corrogo do Capim, e, por oste acirna,atd fron-
tear a Cruz no caminho quo vae a Pouso Alegre, e, da Cruz,
em rumo direito, ao alto da serra quo verte para o rio
Cervo, a d'esta, a direita, ate encontrar as divisas da fre-
guezia do Congonhal, do Ouro Fino a Caldas; revogadas as
disposiQOOS em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecitnento e OXOCU() da referida lei pertencer, quo a
cumprarn a façam cunprir to inteirarnente como nella so
çontem. 0 secretario desta provincia a faQa imprimir, pu-
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bUcar e correr. Dada no palaci' da presidencia da pro-
vincia do Minas Gerios, aos dtzoito dim, do rnez de Oa-
tubro do Anno du Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitonta e tres, sexagesimo segundo da
Indepondencia e do Imperio.

ATouo GONQALVES CHAVES

Sollada e publicada nesta secrotaria aos 4 do Do-
zembro do 1883.

Servindo do seeretario,
Augusto M. cia Costa Lima

LET N. 3106—DE 18 DE OUTUBRO DE 1883
Maiida pertencer ao districto e freguezia da cidade do Boinfim,

desiriemhiadas do districto do Santa Cruz das Aguas Claras,
as fazendas denominadas Cabeceiras das Aguas Claras.
0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da pro-

vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes, quo a asssernblea legislativa provincial do-
cretou, e en sanccionei a lei seguinte

Art. unico. Ficam pertencendoaodistricto e froguezia
da cidade do Bornfim, desmembradas do districto do
Santa Cruz das Aguas Claras, as fazendas denominadas
- Cabeceiras das Aguas Claras -, portencentes a Anto-
nio Alves Parreiras o Joo Fernandes do Miranda ; rovo-
gadas as disposicaas em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quom o
conhecimento e execuçio da referida Ici portencer, quo a
cumprarn e façam cumprir tti) inteiramente corno nella
so contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
pub1icir e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do On-
tubro do Anno do Nascirnonto do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e tros, sexagesimo
segundo da Indepeudoacia o do Irnperio.

ANTONIO GONçALVES CHAVES

Sellada e publicada nesta socretaria aos 4 de Dezern-
bro do 1883.

Servindo do secretario,
Au gusto M. cia Costa Lima
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quo vao ao Carnpinh') ate term mar corn as divias da fre-
guezi.a (10 Santa Quteria, tainbeni do muuicipio do Sabará.

Art. 5.° Ficam revogadas as (iisp)stçes em oontrario.

Mania, portarito, a todas as autoridades a quern o c-
nhecimento e exeCuço da referida lei pertoncer, quo a
cumpram e f•içam curuprir ! do inteirarneute cmo nella so
Contem. 0 seetetarto desta proviucia a faça imprirnir, pu-
blicar e crrer. Dada n palaci) da presideucia cia provincia
do Minas Geraas, aos dzoitü dias do mez de Outubro do
Anna do Nascjmento io Nosso Senhor Jesus Christo do mu
OitOctos o oitenta e tre, sexigesirno segundo da Indepon
deucia e do Imporio,

ANTONIO GONQAL YES CHAVES

Sellada e publicada nesta secretar ja aos 4 do Be-zembro do 1883.
Servndo do secretario,

Augusto Al. da Costa Lima

LEI N. 3171 - DE 18 DE O[JTURRQ DE 1883
Eleva adisLrictos (O paz a diLricLo pdicial do Tapirussci C a povoa-ço do Santo Aatiuio dos Tei'cij'as, rnarca as suas divisas,

e trausfero do tunas I)ara Outras froguezias diversas fazendas.

o Dr. Antonio Gotiçaves Chaves, presiderite da pro-
Viflcia do Minas Gora gs : Far,) saber a todos os sous habi-
tautes, quo a assemblea legis1ativa provincial decretou, o
611 sancciuoi a lei soguinte
paz Art, 1 0 Ficarn olevados a categoria do distrietos do

1.0 0 districto policial do r1lapirLis,L corn suas aetuaes
divisis, portonconte ao municipio da Ltopoldina.

2 ° A povnaco do Santo Antonio dos rFeixeirts coin
a mesma denominaço, pertericentg no muuicij0 da Vieosa,
e corn as seguintes divias Cornoçando nas divisas da
fregueza cli Serra, do municipo di Porito Nova, o seguin.
do ate as da fazeuda do Manoel José Ferrera do Oasio e
por e-ts limitand co rn a f:'eguezia do S. Subastio da
Pedra (10 Anta, seguimlo depus as da fazenda (Ic, Autoiu
Pereira Santiago, nas cabocoiras do rihoiro do S. Pedro,
ate o alto do Quorubino on Costas ; d'ahi, ieIo espigo e
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cabecoira do (Jorrego Fundo, ate as divsas das terras quo
foratu dos horderos da finaila D. Ousidia e hoje do Monoel
Lopes do Faria Reis, Luiz Pereira e Joaquirn Pereira daSilva, cu mprehoudeudo depois as fazendas do Paiol, Paula,
PeAo, Quilombo, S. Joao e Turvo, pelas suas divisas, ate
encontrar as da freguezia da Serra.

Os lirnites acirna descriptos so corn torritorlo des-membrado das freguezias da cidade Viçosa, S. Sebastio
da Pedra do Anta e de S. Miguel do Anta, todas do rnunj-cipio da Viçosa.

30 0 districto policial da Vista Ale gre, do rnunicipiode Cataguazes, corn as seguintes divisas 0 mesma denorninaço .Da barra do ribeirão do Kagado no rio Pomba, por ella
acima,até a barra do Fumaca ,coxnprehendeado a faznda daCachoeira; d'ahi comprehendendo, pelas divisas, as fazendas
do D. Rosa North a do Joäo Baptista dos Rots; a
depois polo ribeiräo quo sahe desta ultima fazen-da ate ua fnz no rio Pomba; desmew brado todo estaterritrr ; n do d istrcto e freguezia do Laranjal, do rnun1cipiodo Cataguazes.

Art 2. 0 Fica desmenibratlo da comarca do Ubá e in..corporado it do Leopoldina o rjau n icipio do Ca taguazes.Art. 3. 0 A freguezia da Madre do Deus do Angt, domunicipio da Leopoldina donomj nar_se ..ha Madre do Deuda Augustura; a do Santo Antonio do Muriahe 
denomjnar_so-ha Santo Antonio do Carnapuan.

Art. 40 Ficam transforjdas as seguintes fazendas : doManoel Goncalves do Figuairedo Cortes, do 
Francisco dePaula do Figuoiredo Corte g, do Ilydj0 Cesarlo doFiguel redo Cortes, do Joo Cesarlo do Figuejreo Cortes o do

José Augusto do Figueiredo Corteg, 
desmembradas dafreguezia da Madre do Deus do Angü, municiplo da 

Leopoldma, a incorporadas it freguezia da Villa do S. José d'AlemParahyba, municiplo do mesmo flome; a fazenda de Joao
Pereira Valverde, da i'reguezia dos Thebas rnunicipio 

daLeopoldina, Para a da Piedade ; do mesmo municiploArt. 5•0 Revogarn .so as disposiç05 em contrarjo.
Mando, portanto, a toda g as a utoridados a queni oconhecimento a execuo da referida lei pertencer, quo acurnprarn a façarn cumprir tiio 

inteirrjnento conio riellaso contem. 0 secretarlo desta provincia a faça imprjmjr,
publicar a correr. Dada no palacio da prosideneja da 

promyjrnia do Minas Geraos, aos dooito dias do Wez do Qu
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tubro do Anno do Nsoimonto do Nosso Senhor Jesus
Christo do rn1 oitacentos e oitonta e tros, sexag'simo so-
gundo da independencia e do Imperlo.

ANTONIO GONçALVES CHAVKs

Sellada e publicada nesta seeretaria aos 4 do Do-
zembro do 1883.

Servindo do seeretario,
Augusto M. da Costa Lima

LEI N. 3.72—DE 22 OUTUBRO DE 1883

Autorisa o governo a conceder g companhia da estrada do ferro
Leopoldina, garantia de juros do 7 % sabre o capital no exce-
deute a 10,000:00()000,pira a prolongainento da roesma estrada
A cidde da Itabira e do sett rarnal--Alto Muriah— ati ao rio
Mauhu .ssi ; antorisa igualmonle afusüo da niesma companhia
corn asda Unit-to Mineira e Piau, ineliante cellos lavores.

• 0 Dr. Antonio Gonçalvc Chavs, preidente da prom
vincia do Minas Geraes: Faço saber a tois os seus ha-
bitantes, quo a assemblea legislativa provincial docro-
ton, e ea sanccionei a lei zseguinte

Art. 1,0 Pica o presidente da pravinca autorisado a
conceder a companhia—Estrada do Ferro Leopoldina—ga.
rantla do juios do sete por cento annuaes, pelo prazo do
trinta annos, sabre ocaptaI effectivamente empregado e
nuncaexcedente a 10.000:000$0 O0 ré:s, pira 0 prolu-
gamento do seus trilhos ate a cilade da Itabira, e do son
rarnal em construcco. deuointaaIa—AltoMuriahé, desde
o poato terminal dos kilomettos ja subvonciouads por lei
o contrato anteriores, ate o pouto maic conveniente do
vallo do rio Manhuassii, alterado, si for preciso, do ac-
cordo corn a companhia, o traçado doLsO ramal

§ 1. 0 Aapplicacao do capital garantido serà do reifl
7,000:000000 par 0 prcloiigam :ntip do sou tr( 'nc) ató
Itabira e , de 3,000: 000$000 rCis para o prolongarneuta do
ramal ate Mauhuassu.

§ 2. 0 Para a obtençi do qualquer dests favres, a
companhia Leopoldina so obrigará a consentir quo a
companhia, Uniao Mi gQira prolon g-U ou liIAIia ate eio
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troncar-se nella, na cidade de Uba, on suas immodiaçes,
construindo esta sua est9ço

§ 3•0 Para gozar do favor do entroncarnento do qua
trata o § antecetou l e, a cnnpnhia Unio Mineira con-
son Lirá n; eutroncarnentu da estrada tie fei'ro—Juiz do
Fora e Piau no rarnal do Rio NOVO o obterá igual cunsen-
tunento da parte tiesta companhia.

§ 4•0 Na hyputhae do realisar-se o consentiinento
constante do § 2. 0 , flea o presideute da proviucia autorisa-
do a garantir o juro do st pur ceutu anuuaes, polo prazo
do triti Ui annos, a c ml uhias - Uui.0 Mineira, Juiz do
Fora e Pju bo 2. 200;000$, mai, para as ohra3
do seu prolng;iinent ate entroncar-se na Etrada do For.
ro Leupollin,e para sou ratoal at6 a cidade do Poinba,
poclendci este prtr on c nttuir proLugarnento, do ramal
do Rio Novo; a 2. ubie 1,000:000$, mais, para u sou
pro1ngwento W eutroncar-se no rarnal do Ro Nuvo
dsponsada ella ile coastruir a put-to do sua estrada do
Saul'Aona ao Plan.

No casu, parern, de falta desse consentimento, será
applicavel a companhia Juiz do FOra a Piau a dita ga..
rantia do juros sobre o niaximo do 600:000$ para a
ci'nstrucru ate Sant'Anua, elevando-se fleste caso a
1,400:000$ o capital garantido a esta orupreza.

Art. 2. 0 Flea dosde ja autorisda a fusao das corn-
panhias Loopilina, Uniao Mineira a Juiz do FOra a Pian,
sendo conceddas, na hypothese do realisar-se a fuso, a
compaithia fusiotiada privilegio por 50 anuos para con-
strucçao, usa a gizo do urn ratnal qua deinande o valle do
Pirauga, e preferoncia, ern igualdade do condiçes, park;
a contrucça do quesquer outros rainaes quo na mesrn
entronquew - se.

§ 1.0 Flea coricedido o privilegio do zona de 30 ki.
lorneiros para cada lado do aixo da linha a todas as con-
cossOs feitas pela preseute lei, sara projuizo dos direitos
adquiridos.

Art, 3. 0 Nos contratos qua o presidento da provin-
cia colebrar em virtude da presente lei, observar-se-ho,
alern das clausulas usadas, as seguintes:

§ l.° Agarantia di provincia, a companhia do es-
trada de ferro Leopoldina, far-se-ha effoctiva pela seguinto

f orma
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N. 1. mquanto durar a construcço observars, A,o disposto nos §. L°, 2.° e 3.° da clausula 2,a do regu-
lamonto quo acompauha o doroto n. 6905 do 10 do Agostodo 1878.

N. 2. Logo quo os pro l ongamontos da estrada de
ferro Leopo11zn on j'arte destos,forern entreguos ao trans-
to publico, será levado em conta do pagamento dos juros

gararitido3 A comparihja, o excesso do sate por cento quo soverificar na renda dadita estracla ate S. Geraldo e ramaes,
sobro o capital effectivarnente ernorogado, deduzida deste
a subvenço kilornotrica, e prooncueido a proviilcja apenas
o que faltar para o pagarnento dos juros do quo trata apresote lej.

§ 2. 0 Logo quo os dividendos excederom a 8%, serâ 0OXcelonte repartido corn igualdade ontre a provincia e acornpa nhla,cessando essa divzsnodesio quo a provincia esteja
reembolsada das quantias quo hiuvor despendido, em ju.ros e subven 0s quer em virtude desta, quer em virtudedo leis anteriores.

§ 3. 0 No firn do prazo do 50 annös, a contar dasdatas dos primjtj yos contratos, celebrados corn as compa.
nh.ias, passarao todas as estradas corn material fiXO 0 X'O.
dante ao dornjnjo da provincia, sem indemnisaço al-
guma da parto desta, salvo si autos desse prazo a pro-
vincia for reembolsada do todos os dinheiros quo houverdespondido.

§ 4.° 0 presidente da provineja rnaroará, urn prazo
flunca excodente de seis annos, para a conclusao das obras
do quo trata a prosente lei.

N. I. Si as ostradas no forern entregues ao trafego
dentro do prazo marcado, caducarao todos os favoros con-
cedidos, e as companhias restitujrao quaesquer quantias
quo por Ventura tenham recebjdo em virtude da presentelei.

§ 5. 0 As companhias obrrgar-so-hAo a arrecadar
todos os irnpostos 3obro trauspores do passageiros e mer-
cadorias por suas linhas, do conformidade corn a legis1aço
em vigor, sujeitando-se a todas as condices quo o governo
julgar conveniente para a boa arrecadaço e flscalisa-
çao das rendas provinciaes.

Art. 4. 11 Ficarevogada a lei n. 2:182 de 7 do No-
vembro do 1875 quo concede autorisaçao a companh
Estrada do Ferro Leopoldina para a contrucçao da estra4

ML-
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do forro da Ponte Nova a Arassuahy a deelarado caduco
o contrato para 0880 fim celebrado.

Art. 5. 0 Antes da asignatura do respectivo contrato,
a corn panhia contratante depositarâ nos cfies da directoria
da fazenda provincial, a quantia correspondente a doug
decimos por cento dos capitaes garantidos em virtude
dsta lei, quantia quo reverterá em beneficio da provincia
no caso do caducidade dos contratos.

Art. 6. 11 Revogarn-se as disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quom o
conhecimento e execuço da referida lei pertencer, quo
a cumpram e facam cumprir to inteiramento como nella
so coritem. 0 secretarlo desta provincia a faa imprimir,
publicar e correr Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte o dous dias do mez do
Outubro do Arino do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitonta e tres, sexagesimo 80-
gundo da Indopendencia o do ltnperio.

ANToNIo GONQALVES CHIVES

Sellada e publicada nosta secretaria aos 29 do No.
vembro do 1883.

Servindo do secrotario,
Augusto M. cia Costa Lima.
p.

LEI N. 3173—DE 22 DE OUTUBRO DE 1883
Manda desapropriar a estrada do farro c TJnio Minoira, 3, do con-

formidade corn a legislaçao em vigor, a contem outraa diapo-
siçes a rospeito.

0 Dr. Antonio Goncalves Chaves, presidente da pro-
vincia do Minas Geraes : Face saber a todos os seus habi-
tantes, quo a assemblea legislativa provincial decretou, e
en sanccionei a lei seguinte:

Art. 1. 0 0 presidente da provincla dosapropriará, do
conformidade corn a 1egislaço em vigor, a estrada de ferro

Unio Mineira, x, em qualquor dos seguintes casos:
§ 1.0 Si a ccmpanhia << Unio Minoira 	 recusar-se a

entroncar a sna estrada na forro-via Leopoldina, no ponto
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que ]he for desgnado, on o no puder fazer no prazo, quathe for marcado pelo presidente da provincia

§ 2.° Si em dous annos Consecutjvog no produzjrpelo menUs a media do 5 % ao anno de renda liquida.Art. 2. 11 Si dentro do prazo do seis mazes, a contar ciadata da publicaço desta lei a companhia no declarar
perante o presidonto cia provincia, quo iita a concessäo doen troncar 08 SOUS trilhas na estrada do fet 'o < Leopoldina >,0 a reducco a trinta annos a contar da data da pubicaçao
cia lei votada esto anno, sobre as estradas de ferro Leo-
poldina, Uni Miliejra o Piau, do prazo da garantia de
juros, quo Ihe fof concedida pela lei n. 2224 do 3 do Junhodo 1876, so entenderá quo recusou essas condices.Art. 3.0 No caso do ser desapropriada a estrada doferro da companhia U: o Mineira,> flea o prosidente cia
provineja autorisado a aliepar on a arrendal-a debajxo das
seguintes condic5es:

§ 1.0 A venda da estrada so fará do maneira quo a
provinci3 seja indemnisada do todas as quantias, quo hou..ver despendido corn a desapropriaço. Esse pagamento será.on integralmente e de uma sO voz, on por prestaçes an-
nuaes, calculadas sobre o capital despencjjdo, a razo do
6% do juros annuaos o Palo menos urn por canto de amorti-zaçao.

§ 2. 0 0 arrendarnento será feito por urn preço an-nual ) nunca inferior aos juros do 6 /0 ao anne sobre o ca-pital despond ido corn a desapropriaço.
§ 3 0 No case do ser vendjda a estrada do ferro

Unio Mineira> a companhia da estradaie ferro << Leo-
poldina revertero a esta todos os favores em lei con-cod idos áquella, si effectuar o pagamento immediate o inte-
gral da quantia despendida corn a desapropriaco.

§ 4. 0 Para garantia dos contratos de conipra
rendamento, alem da flauça, quo será prestada, sorá la-
vrada a escriptura do divida corn hypotheca de toda a es-
trada e accessorios.

§ 5. Para o cumprimento dos contratos, quo so ce-
lebrar, em virtudo destas d isposiçJes, flea o presjdente au-torisado a estabolecer nos contratos multas ate ao maxirno
do cinco Cofltos do rêis.

Art. 4. 0 Para a execuço desta lei flea o presiden.
to da provincia autorjsado a fazer as nocessarjas oporacesdo crodito.

Art. 5•0 Revogam-se as dispo8iços em Cofltrario.
Mando portanto, a todas as autoridades a quem o Co.
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nhecirnento e execuçao da referida lei pertoncor, quo a
cumpram e facam cumprir to inteiramente cotno nella so
contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidoncia da provin-
cia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do Outubro
do Anno do Nascimonto do Nosso Senhor Jesus Christo do
wil oitoceutos e oitenta e tres, sexagesirno segundo da
Indepondencia o do imporlo.

ANTONIO GONcALVES CILMTES

Sellada e publicada nosta secretaria aos 4 do Dezem-
bro do 1883.

Servindo do secretario,
August o M. da Costa Lima

LEI N. 2174—DE 22 DE OUTUBRO DE 1883
Concede a Paiva & Costas a subvonco do 3:000$000 reis annuaes1

per prazo do 4 annos, para o emprehendirnento da navegaciio
do Ribeiro dos Patos, e contem outras disposicöes a respeito.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seas habi-
tantes, quo a assemblea legislativa provincial decretou,
0 OU saaccionei a lei seguinte:

Art. 1.0 Fica concedida a Paiva & Costas a subven-
co do tres contos de reis annuaes por prazo de 4 annos
para o emprohendirnento da navegaço do llibeirAo dos
Patos, do ponto em quo comea a ser navegavel ate a sua
barra no rio do S. Francisco o a Jeste entre o porto das
Andorinhas no municipio do Abaetê e do Mariquita no
dePiurnhy, por meio do barcas on pranchas.

§ 1 .0 Esta subvenco podera vigorar per prazo do
cinco annos, Si OS concessionarios estaboleceretu a nave-
gacao a vapor.

§ 2.0 A presidoncia da proviucia celebrari con-
trato corn Os concessionarios, em quo sori marcado o
nunero do viagens annuaes, nunca menos do nove e a
tarifa de fretes a passageiros; estipuando os favores
para a proviacia o imondo aos omprezarios o onus do
GQStuUQ
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§ 3. 0 A subvenco annual sorà paga em prestaçe 3seinestraes sendo a prinlejra na data do 
contrato, si jjestj,er estabelecda a navegaço regular.

Art. 2.' Fica o presidente da provjncja 
autorisado aceder aos concessionarios o donjin j0 do vapor SaldanhaMariaho, obrigando-se elles a 

transportarem_no it suacusta e sern onus algurn para os cofres provincjaes paracima da Cachoejra do Pirapora, o utiljsalo na nave-gaço, depois do Convonjontemente reparado, corn aga

	

	 obri-o do restitnil.o a provincia no thu do prazo da sub-Yençao, si nao preferirem adquirjl.o polo proço quo for
COnvencionado corn ogoverno.

Art. 3.' Revogam.se as disposices em Contrarlo.
Mando, portanto, a todas as au toridades a quezn o co.nhecimonto e execucibo da referida loi pertencer, quo a

cumpram e facarn cumprir tibo inteiramente conlo neijaso COntem. 0 Secretarjo desta provinOja a faça 
imprirnir,publicar a correr. Dada no palacio da 

presidencia cia pro-vincia do Minas Geraes, aos dezojto dias do mez do Outubrodo Anno do Nasc jnianto do Noso Senhor Jesus Christ0 dernjl oitocentos a Oitenta a tres, sexagesimo Segundo daIndependencia e do Irnperio.

ANTONIO GONcALYES CHAVES

Sellada e pub1iada nesta socretaria aos 4 do Dezem.bro do 1883,

Servindo do secretarlo,
Agsto lit, da Costa Zfnza
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LEI N. 3175—DE 22 OUT UBRO DE 1883
Mancla relevar das multas estatuiclas no regulamento n. 91 Os

possuidores do escravos empregados na lavoura, que no ti-
verem feito a respectiva annotaçao no prazo da lei, e nas mes-
mas concliçOes os que tiverern viudo residir na provincia.
0 Dr. Antonio Gonçalves Chave3, presideute da pro-

vincia do Minas Geraes: Faco saber a todos os seus habi-
tantes, quo a assemblea 1egsIativa provincial docretou, e
en sancuionoi a lei seguinte:

Art. 1 . 0 Ficarn relovados das multas estatui1as no
paragrapho unico do art. quinto do regularnento numoro
noventa e urn do 13 do Janeiro do 1881 Os possuidores do
ecravos emprogados na lavoura, quo no tiveram feito a
respectiva annotaço no prazo da lei, urna vez quo os ti..
tubs do acquisio tenharn sido lavrados no prazo do re-
f#rido regulaineiito, e so faça a anriotaçno no prazo do
dons mazes da pub1icacio desta lei, provando-so ter-se
verifleado a ontrada doi escravos na proviuca antes da pa-
b1icaço do mesmo regularnento.

§ unico. Sao igualmente relevados d'estas multas,
nas mesmas condices, os possuidores do escravos, quo
tiverem vindo residir na provincia.

Art. 2. 0 Revogarn-se as disposicas em contrarlo.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quoni o co-
nhecimento a execno da referida lei pertencer, quo a
cumprarn a façarn cumprir Uo inteiramente corno nella so
contern. 0 seeretario desta provincia a faça imprirnir, Pu
blicar a corier. Dada no palacio da presidencia da provin
cia do Minas Gra-s, aos vinto a dous dias do mez do On-
tubro do A.nrio do Nascimento do Nosso Sen1or Jesm Chri..
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to do mil oitocentos o oitenta e tres, 16xagosjrno seguadoda Iudepexideneja e do Imperie.

ANTONIO QONT0ALvrg CliAVg

Sellada e publicada nesta secretarja aos 6 do Dezem -bzode 1883.
Servindo do secretario,

Augtsto M. da Costa l4nza

LE! N. 3176—DE 22 DE OUTUBRO DE 1883
Autc,ri ga o presidente da provincia a apo8entar o adrn ju jstrador dareeebedorja do Parahybuna, Joan Pire8 Alves,

0 Dr. Antonio Gonçalvos Chaves, presidente da pro-
Vincia do Minas Geraes: Faço saber a toc l us os Seus habi-
tantes, quo a assemblea Iegislativa provincial decretuu, e
ou sanccionej a lei seguinte:

Art. unico. E' o presidente da provineja autorjsado
A aposentar, corn todos os seus venc i mentos, o adinin jstra ..dor da recebedoria do Parahybuna, Joao Pires Alves; re-
vogadas as disposices em contrario,

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
lihecimento e execuQo da referida lei pertencer, quo acumpram a façam cumprir tAo i nteiramente como nella03 contem. 0 secretarjo desta provincia a faça imprirnir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos vine e dons dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nas,jmento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oltenta e tres, sexagesimo Segundo daIndependencia e do Imporlo,

ANTONIO GONCALVES OJIAVES
Sellada publicada nesta secretaria aos 6 do Dezembrodo 1883.

ervindo do secretarfo,
Augusto M. da Costa Lima

LEI N. 3 177—DE 22 DE OUlUERO DE 1883
Autorisa o govorno da provincia a reformai', corn soldo por inteiro,0 sQdadu do Corpo PQIiCIS!, ?dauoe! Antonio doa SSPtQS,
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0 Dr. Antonio Gonçalves Obaves, prosidut da pro-
vincia do Minas Graes: Faç saber a todos OS sons habi-
tante, quo a amb1ra I'g'slativa proviucial deciet U, 0cu sanocionei a lei seguinte:

Art. unico. E' o governo da provincia antorisado a
reformar, Cm soldo por inteiro, o soldado do corpo pull
cial, Manoel Antonio dos Santos; revogadas as disposicss
em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern 0 Co.
nhecirneato e execuçao da referida lei pertoncer, quo a
cumprarn e façam cumprir tao inteirameute corno nella
so contem. 0 secretario desta provincia a faca iinprirnir,
publicar e correr. Dada no palacio da prosilencia da pr
vi'cia do Minas Geraes, as viute a dous dias do mez do
Ontubro do Arino do Nascirnent) do N,sso Senhor Jesus
Christo do mil oitocontos e oitenta a tros, sexagesimo Se-
gundo da Independencia e do Imperlo.

ANTONIO GONQALVES CHAvES

Sellada e publicada nesta secretaria aos 6 do Do.
zenibro de 1883.

Servindo do socretario,
Augusto M. da Costa Lima

LEI N. 3178—DE 22 DE OUTUBRO DE 183
Autorisa o presidents da provincia a reformar o 2. 0 sargento docorpo policosi, Manoel Cyrino Rodrigues 'Junior.

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidento da pro.
vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos os seus ha-
bitantes, quo a aseinb1ea legis1atva provincial decratou
o en sauccionel a lei seguinte:

Art. unico. E' o presidente da provincia autorisado
a reformar o 2.° sargouto do corpo policial, Manoel ()y-
rino Rodrigues Junior, corn a metade do soldo; revogadas
as disposiçes em conti'ario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quetn
o conhecirnento e execuçao da referida lei pertencer, quo a
cumpram o façarn cumprir tao inteirarnonto como nella
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o contern. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr, Dada no palacio da presidencia da
provincia do Minas Graes, aos vinto e dous dias (10 mez do
Outubro do Anno do Nascimeato do Nosso Senhor Jesu
Christo do mil oitocentos e oiteuta e tres, sexagesimo
gundo da Indepondoncia o do Imperio.

ANTONIO GONc ALVES OHAVES

Sellada e publicada nesta secretaria aos 6 do Do-zembro do 1883.
Servindo do secretario,

Augusto M. da Costa Lima

RESOLUQAO N. 3179 - DE 6 DE OUTUBRO D 71, 1883
Contem as posturas da carnara municipal da Itabira

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da prow
vincia do Minas Geraes: Faço saber a todos os sons habitan-
tes, quo a assemblea legistativa provincial, sobre proposta
da camara municipal da Itabira, decretou a rosoluçno so-
guinte

TITULO 1.0

DISPOSIcE$ GERAES
Art, 1. 9 Ha contravenção ou infracço, quando no

so observa o disposto em qualquer artigo on paragrapho
do posturase editaos, qae dellas façam parte Contraventor
ou infractor.4 o quo commette a infracção.

Art. 2.° Ha reincidencia quando o contraventor on
infractor ji foi condemnado e punido neste municipio por
contra vençao igual.

Art. 3. 0 Praças SO Os largos no interior das povoa-
çes, a havendo duvida si algum dove on no assim ser
considerado, a camara o decidirá em editaes, quo ficarao
fazendo parte destas posturas.

Art. 4.' Quando, depois da dsposição de qualquer
artigo ou paragrapho . so seguirem as paJavras - de prlsao
e inulta - entendo-se quo estas penas são cumulativas, e
quando empregar . se os termos: prisAo oii multa, entender-
so-ha quo o contraventor flea sujeito a uma on outra so-
uente,
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Art. 5.° C) termo - pena - coniprehende prisn inni-
ta, obriga10 do ftzer o u defazr; o quando em urn artigo
so (Iclara quo a pena è do outro artlg, ,nton r-e ha
quo o coitraveutor flea sujeito Li. pri'Lo, uult:j u bgaçi
do fazr ou desfaz ' r, e4abolecda n artigo a quo s' retere.

Ai-t- 6. 0 Para eurnpriiiiento da bugaça ' i do fazer ou
dosfazer, so assignará o prazo de 24 horas para o sea prin-
ciplo e o quo raziavel for para sua u1tmtçIo.

Art. 7. 0 Qua ado o obrigado a fozer ou desfazer qual-
quer serviço ou obra, nan o cumprir no prazo, que ihe
for assignado na forma do artigo antecedente. ser pisto em
praa o serviço ou obra e arrematath) por quem offerocer
maiores vantagens. No havenlo licitantes e no exce1endo

inprtauca a 100$0 00 , o juiz Ia pz a mandará fazr
o so procedeiá contra o infractor executivarnente pora a

cobrauça das da.spezr4s feitas.
Art 8. 0 Quando o multado for escravo, serà sou

seuhir obrigado p!a multa.
Art. 9 0 Quando os infiact ros no tiverem tneio do

pagar as tuultas, sro estas cunmutadas no trup ic pri-
so necesario para liquidal-s, calculando-se a l$OJO cada

dia do prisao, nao pudeado esse tempo exceder do quinze
dias.

Art 10. Quando nestas posturas so manda advertir
a determinadas pessas o cumprirnorito das posturas, serà
a advef teucia feta polo juz do pat, inspector do quar-
teirao, ecivao, on quuluer official do jutica, acompa-
nhado do fica1, pasanio os rnesmos certidao do notifi-
eçao. e na falta daqueII;s, podeiâ o fiscal so fazel-a em
presenca de duas tetomuuhas, (las quaes tomará. nota.

Art 11. As inultas serao impostas polo fiscal, em vir-
tucle ia infraccao dapois da advertoacia, e no sendo pagas
immed;atameute, este farà lavrar o auto polo escrivo a
official de justiça quo o acornpanharem para esto fim. Este
auto o fiscal, juntando a certidao da adverteucia ou a nota
das t-stenuuhts quo houverem presancialo, aoresentarã
ao presidente da camara para ser a multa confirmada ou
levantada, como for do justiça, corn recurso para a camara,
volu,jtario no caso do coufirtnaçao e necessarie no cao
Conti arto, interpo.to pelo presidente no proprio depacho
ou pelo procurador ou fiscal, ate a prinieira sessäo ordi-
nara, quando o presidente näo o faça.

Art. 12. Qiando nestas posturas so impoe a ueces-
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Bidade do lioena e no se declara a quem so ha do pedir,
entender-so-ha, quo costa cidade a concderà o presidento
da carnara e nos ditrictos do bra o respeetivo juiz do raz,
salvo i,quollis it qut- (love prceier paga tnouto do impostos,
CUJs cuuhecim.mto.s teem do ser vi4os e regi.trados na
Camara.

Art. 13 As multas e in prtancia das licenças sero
destujalas as d .s1zts da camara.

Alt 14. Os quo so sentirern aggravados pelos actoS
do prestdente da carnara, procuraor, fiscal on agerites,
tero recurso para a carnara, exc;ndo ow requeriinento,
acompanhado do provas, OS intiVos do aggravos OU qucixa
quo taverew, ate a sua prirneirasesso orlicaria imine,fidta.

Art. 15. Qualuor quantia, perteoceute aO cofre
IflUflwipa I, sera arrca1ada polo procurador on agontes
quo o ruismo tivr nos distnctos do fora, sub sua imtne-
thata responabi I idado.

Art. 16. Na cinceso de terrenos para edificios a
camara tetà sem pre em vista no so jautilisar Os espa-
cos entre us terronos concedidos.

Art. 17. Os fiscaes dos districtos de fora participa-
rAo ao desta ejdale todas as infraccös commettidas em
seus ditrictus 0 fiscal desta cidade, culligindo os docu-
mentos, quo polo dito rneio vierem ac sea conhecimento, e
addeinando-ihes as obsorvacoes relativas ao sen districto,
Iará urn relaturio, para ser prosente a carnara no primeirO
dia do cada sessao ordinaria.

A, t. 18 Iccorrerao em pena do prio ate cinco
diis, quo será irnpsta polo juiz do paz, as pisoas c0fl

vidadas para testeinuchas, e mais etupregarlos, do quo
trata o art 10, si negarem-se ao convLte official, salvo
rnotivos just ficaveis; sendo, alem desta pena, irnpota a
multa do 10$ a 30$000 aos empregados quo so negarrn.

Art. 19. Toda e qualquer pena estabelecida nestas
posturas nao isenta o infractor do imosto a quo esteja
sujeito e nom do satisfater os dainnos causados.

Art. 20. A carnara é auturisala a gratificar ao
fiscal desta cidado corn a quanta do 100$000.

Art. 21. Os flscaes dos ditrict's do fora terAo
50 % e o desta cidade 15 Y. sobre todas as mulfas per
elles impostas e arrecadadas corn on corn moio executivo.

Art. 22 0 anne financeiro da catnara ontar-se-ha
do l.° Janeiro a 31 do Dozembro.
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TITULO 2.°

DO ALINHAMENTO

CAPITULO 1.0

Art. 23. llaverá os alinhadores necessarios para a sta
cidade e arraiaos do municipio, e sero nomeados pela
camara, fixando esta o son nuinero por maneira tal, qua
as distancias e conseguintemente as despezas sejam as me-
nres p ssiveis. O aliuhadores vencero o salario mar-
cado no respectivo regulamento.

Art 24. As ruas e travtissas, quo so f rem for-
mando nesta cidade a povoaces deste municpi, COfl..
ter) palo men ' s a largura do 9 tiiutros 0, quer nestas
como nas que ji existern, nenhurn predio será construido
ou reedflcado, scm licença, afirn de so inandar fazer o
competente alinharnento : multa do 5$ a 10$000, alem
da obrgaç' do desfzer a obra.

Art. 25. Oidenada ademo1iço do edificio, concerto
on obra, et notilicado o propriotaro a na sna falta o
maudatite, directir, einpreiteiro da bra, para principiar
a execuço dentro do 24 horas e findar em urn termo
razoavel, assignado sob pena de ser executado a custa
da propriedade e do no poder o notiflcailo pedir indern-.
nisaço alguina. Si no terino assiguado flo for princi-
piada ou finda a execuço, ojuiz do pz tnandará proce-
der a demoliço.

Art. 26. Os predios construidos ou roedificdos, de
quo trata o art. 24 tero us pés diretos do quatro metros,
polo menos, contado da sole ira a Unba do trabaiho; a
podero ter orn seus outös jauella on porta aberta, para
no embaraçar a construcçao de novos edificios, salvo
sendo a janella ou purta berta para os respectivos quin-
taos on patoos; aos quo infringirem este artigo, multa
do 10$ a 15$0i0

Art. 27 E' prnhibido edificar ou fazer qualquer obra
em terrenos publicos multa do 4$ a 16$ e a demuliçao do
odiflcio on a ubra set a feita peia carnara a custa do doo.
Sao terrenus publicos nesta cidade os Jã reconhecidos taes
o os que estivorein abrtus por esfaçu do uiii auno, con-
tado da pubiicaçir detas p('sturas e da publicaçao dote art,
por edital da caniara.

Art. 2, Os trrono, quo so acharem abertos entr
ps odifloios nos aruamentos serao tapdos por SOUS
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corn muros do dous motros o ciu000nta CentunetroQ 
01()rneno, e caiados dentro do urn anno Contalo da iiublIcaçLo

destas postutas• multa de 10$ e o duplo na reincjdencaArt. 29. 0 alinhajor quo, mal servindo, offender oalinharnent() por erro ou outra co usi qualquer, e 11-10 bser-var o disposto fleste capitulo, 	 o em 30; siserá ifiultal 	 dsell erro resultar a obrigaço do desfazer_se o djfjjo oobra, será esta feita ate o ponto em que so achava, a su u
acusta, alern da multa referjda.

Art. 30. 0 quo obtiver l icença para construjr ediflcj,o comecara dautro do urn anno e e flo o corneçar perder4
o direito, quo tinha ao terreno, o qual poderá ser 

00000dj..do a outro.
Art. 31. Os proprjeta'jos das caas ou proflos 

sergoobrigados a caiar as frentes, quando for UeCessarjo ou de-
terminado por editaes: multa do 5$ e o duplo na relncj..dencja

§ UniCo A's pessoas do rnanjfesta pobreza a carnara
dará a cal flecessaria ou outro qualquer auxijjo para ocumprimento desto art.

Art. 32. As licenças exigidag neste capitujo seräo 
con-Cedidas por despacho, ouvido o respectivo fiscal.

OAPITIJLO 2.°
DA LIMPEZA

Art. 33. E prohibido nas r tlas e praças:§ 1. 0 Lançar im mundicias do cheiro desagradavej ,ainda pir enea1aiint1s quo us djem
§ 2, 0 Fzer estrumjras§ 3 0 Ltncar anims rnort,g ou morjbunds
§ 4,0 

Lavar roupas nas aguis dos regos, chafarjzes
ou foutes do gozo publico ou do qusiquer outro mode su-jal-as.

§ 5. 0 Fazor construco sobro as nascentes das aguas
das servidSes publicas, quo projudiquem o assoio è' urn-peza das rnesmas aguas.

Multa do IO$ 00 duplo na reincideucia
Art. 34. Os mot adores obrigadog a cO nsrvarhrnpas as tetaIas dos quintaes e casas, em qu. morrem,

e bin asirn t i Az,-rem eatados os galli s das arvvires e
fo1hs do baiju,trjs, qu doitsrem para as ruas, praçase travos.as ; e 111 ir a h.rvas do passai'u i , d;g arvsdo seus quiities e chaeras: multa do 5$ a 10$. A Costa.
aa compreendo motde da rua e nas pragaa ciuuo metres.
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Art. 35. Os materiaes, destinados para construcço
ou reedificaço dos predios on concerto das ruas, sO pode.
r4) occupar a metade da largura deslas, e nas noites es-
curas o dono on encarregado da obra deverà consorvar,
W, as ii horas, polo rnenos, uma luz quo illumine a parte
entuihada, sob a multa do 20$ ao infractor do cada uma
destas disposiçOes.

Art. 36. Cahindo algum muro ou paredo, ou parte
d'elle, em tempo chuvoso, podera o mosmo ser substituido
por corca do madeira, corn permisso da cimara on do sou
presidente, assignanilo-se ao dono do terreno urn prazo
determinado, quo no poderà exceder a tres rnezes, sob
penn do demoliço do tapurne e multa de 10$, aleni do ía-
zer 0 muro.

Art. 37. Os anirnaes mortos, de quo trata o § 3.° do
art. 33, sero sopultados em covas fundas dentro dos quill-
taes on fora das povoaces.

Art. 38. Na sentença em quo for julgada a contra-
venção, será o contravontor, si houver damno, obrigado
a pagar, alem da indemnisaço, 10- sobre o valor do damno
causado.

CAPITULO 3°
DAS OBRAS PUBLICAS

Art. 39. A conservaço e reparo das muraihas e pa-
redOes on outras ohms feitas para segurança do edificios
ou de prisCos publicas, calçadas, pontes, chafarizes, regos
e aqueductos, pOcus, tanques, cemiterios, e quaesquer
outras contrucçees em Ieneficio corumum ou para decoro
das povoaces, soro feitas pela camara, exceptuadas:

§ 1. 0 As obras, cuja factura ate o pre sent(,, no era
da obrigaço da camara, salvo quando for em do urgerite
necessidadepublica 0 Os obrigados no tiverom ineios para
satisfazerern; multa do 5$000 a 10$000.

§ 2. 0 As obras quo a camara arrometar, impoudo
certas prestaçOes para indem nisaco dos emproh endedores,
na forma da lei do 29 do Agost do 1828 o art. 47 d do
1 . 0 Outubro do mesmo anno.

Art. 40 Quando urn particular on particulares so
propuzerem a fazer qualquer das referidas obras a sua
custa, doverAo conformar-se corn o piano da carnara o oh-
tero licenç.a, quo gratuitamente ]has sara concedida;
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multa do 5$000 a 20$000, alem da obrigaco do desfazer a
obra.

Art. 41. A carnara, quando tenha do fazer chafari-
zes para abastecimento do agua nas povoaces, poderà des-
tribuir coin igualdade em anneis pelos particulares, as
sobras ou total da agua, depois do passada pelos chafarizes.

Art. 42. A distribuiço dos anneis devorá ser feita
sem prej uizo da servido publica e de modo quo, quando
por qualquer causa a agua dim inua, o chafariz esteja sum-
pro abastocido.

Art. 43. No titulo do concosso so obrigará o con-
cessionario a abrir mo da servido do antiel on annois,
quando a carnara tenha do construir novos chafarizes, in-
demnisando-o do seu custo e da importancia do encanamen-
to avaliado por louvados a aprasimnto corn mum.

Art 44. 0 dono do annel d'agua, quo no a encanar
bern, do sorte quo ella prejudique as ruas e praças, será
obrigado a assignar termu do fazer o encanamerito, como
ihe cumpre, dentro do urn certo tempo; no quorondo as-
signar o dito terino on no cumprindo a obrigaço contra-
hjda, incorrerê. na multa do 10$000 quo serà duplicada
na reinciderrcja.

Art. 45, Qualquer arrematanto do obras publicas,
do quo trata o art. 39, quo polo governo provincial on Ca-
mara foram mandadas fazer, sara obrigado, alem d'aquillo
a quo so compromettor no contrato, a reponsabi1isar-so
pela iritegridado da obra durante urn anno, contado do
dia da entrega, condiço osta quo sera subenteudida
ainda mesmo quo nao soja exarada no contrato.

Art. 46. Veriflcando . se no decurso do anno, por
exarne mandado proceder p'la camara on por denuncia do
fiscal OU particulares, quo qualquer das condiçOes estitbe..
lecidas no coriti'ato deixou de ser cumpr!da, (1 arrenatante
incorrerá na mes:na multa do contrato, so ntI) relizer
a obri no prazo, quo Ilia for marcado pela camara. Ex-
ceptua-se o caso do deterioramento, provonionte do forca
rnaior on qualquer outra causa imprevista.

Art. 47. E' prohibido:
§ 1. 0 Arruinar on desmanchar qualquer das ditas

obras ou parte d'ellas, ainda queseja minima.
§ 2. 0 Abrir oncanamentos publicos on particulareg
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nas ruas, pracas ou quintaes, sem autorisaço e pro-
sena do fiscal.

§ 3. 6 Fazer quaesquer excavagdes nas ruas, pracas
o travessas on em suas visinhanças, sem aritorisaco.

40 Lancar quaesquer materias ou entuihos nos
encanamontos publicos ou particulares ou por qualquer
modo obstruil-os.

§ 5. 0 Aos proprietarios do terrenos, onde nascem
as aguas das servidOes publicas, fazer excavaçOes, quo do-
minuam on desviem as ditas aguas do curso ordinario;
pena do 4 a 8 dias de priso, muta do 20$000 e obriga-
ço do repor as aguas em seu antigo curso.

§ 6. 0 Aos proprietarios dos suburbios desta cidado
o seus arraiaes, quo taparem as fontes, quo so prestam ao
publico e do quo ello so acha do posse ha lougo tempo:
multade 10$000 e obrigacao do deniolir a tapagem.

§ 70 Esgaravatar e tirar terra entre as calçadas.
§ 8. 0 Tirar dos encanamentos publicos o, particu-

lares agua para o proprio uso, sern autorisaço compe-
tente ou para mal fazer: multa do 10$00 0 a 20$000 e
obrigaço do roper tudo no scu estado antigo.

§ 9. 0 Arruinar, ainda quo em minima parto, as
calçadas, conduzindo sobre ellas madeiras ou outros mate-
riaes arrastados per cordas ou correrites: multa do
15$000 a 20$000 e obrigacao do fazer-so o concerto a custa
do contraventor.

Art. 48. A carnara poderã conceder licença para
qualquer dos fins especificados nos § 1. 0 e 30 do art. 43,
quando no re.ute damno a terceiro, e utilisar a alguem.

Art. 49. Os donos do aguas, uascidas ou oncanadas
em sous quintaes, ou pateos, sero obrigados a dar-Ihes
esgoto e as encanarem do sorte quo no damnifiquem as
ruas o nom as obras ou bemfoitorias dos visinhos: inulta do
10$000 a 20$000.

Art. 50. Os encanamentos se conservaro seinpre
limpos o em born ostado, a custa do sous donos; multa do
10$060 a 20$000, corn obrigaco do os fazer.

Art. 51. Nenh&im roprietario poderfi impedir quo
por sua propriedado passom ou se façam encanamentos,
para conducco do aguaaos chafarizes publicos, ou parti-
culares, uma vez quo seja icidemnisado do prejuizo quo
houver nas boinfoitorias, quo for preciso destruir ou dam-
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nificar, a juizo do dons arbitros juramentados a aprasimento
das partes.

Art. 52 Nas penas do art. 50 incorret'á o done do
terreno em quo passarem Os encanmentos e quo sendo-
iho feita a participaça0 do dia e hora em quo so preteuda
fazor a limpeza dos mesmos, a impedir. Exceptua-so o case
em quo o done do terreno queira antes fazera limpeza on
obra sua custa, do quo admittir nolle pessoas es-
tranhas,

Art. 53. A carnara expedirâ o necessario regula-
monte para meihorarnento e conservaço dos chafarizes desta
cidade o arraiaes quo os tivorem, podendo exigir uma con-
tribuiçloanunal,nunca excedente do doze mil reis, daquello
em cujo beneficio so distribuern as aguas,dopois do servirem
nos chafarizesedos consocios do encanarnento do Parà,sendo
todas as despezas para meihoramento e conservaço deste
oncanamonto pagas a custa da camara ate o chafariz em
frente a casa do suas sesss, sern quo seja obrigado a
qualquer contribuiço o socio qua no se utilisar do
mesrno encanameuto.

TITUI3O 3°
DA SAUDE PUBLIC

CAPITULO 1.0

Art. 54. Os fiscao terno cuidado para quo em seus
districtos nao haja estagnaçi.o de aguas infectas, quo pos-
saw prejudicar a saude publca; e a carnara, logo quo tiver
disso couhecirnento, ihes maudarã dar curse e euxugar
os terrenos, seado uecessario, quando forern pertenceutes
a camara.

Art 55. Os donos do terrnos, em quo so estagnarern
as aguas, do qua* trata o artigo antecedenteserào obrigados
a cuniprir o disposto no rnesrno a tgo, salvo quando ihes
laltarem Os necessaries mews ou torern riaturaes ou acci-
dentacs as estagnaçes. Sernpre o quo fizer a estagnaçao
cumpriá o dispoto no artigo antecedont.e multa do 10$00()
a 0$000 quando-o obrigadu a obra n5o attender a adver-
tencia do fiscal, quo Ilia assignará termo razoavel.

Art. 56. So no matadouro publico on nos particula-
res, coin licença, so podera inatar o esquartejar rezes para
serem vendidas ao publico. Permittir-se-ha aos donos das
rezes coniluzil-as depois do esquartoj. ..s e vendorom pelo
preco quo quizerem e onde ihes con vier, corn tan to quo o
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façam em logares pateutes, em quo so possa fiscalisar a
limpeza e salubridade dos taihos e fidelidade dos pesos
multa do 5$000 a l00O0 o o duplo na reincidencia.

Art. 57. No so matará rez alguma, seni previo aviso
do fiscal e sern quo teuharn passado vinte e quatro horas,
depois quo a mosma tenha chegado ao matadouro; muita
do 5$000 a 10$000 o o duplo na roincidencia.

Art. 58. 0 carniceiro, quo so oppuzor ao exame da
rez ou da came, incorrerá na multa do 5$000, e si a came,
subtrahida ao exarne do fiscal, for vendida em estaao do
putrefacco, 0 cortador será multado em 30$000.

Art. 59. Os curraes e matadouros tero agua limpa
o fresca, sendo consorvada corn perfeito asseio, lavados os
acougues urna vez per semana e o matadouro duas horas,
quando muito, depois do taiho, tendo o cortador especial
cuidado em no amontoar os despojos das rozes mortas,
do urn para outro dia. Quando no for observada a e1. 'osi-
ço deste artigo, o fiscal advertirá ao carriiceiro,e no sendo
attendida a advortencia polo mesmo, pgarà elle a multa
do 5$000 a 10$000 a o duplo na reincideucia.

Art. 60. Ao quo taihar para consume publico gado
doente on inorto som quo o tenha sido para taiho, multa do
15$000 a 20$000 e 10 a 15 dias do priso.

Art. 61. E' prohibido
§ 1. 0 Matar peixe corn veneno,
§ 2. 0 Vend6 alimontos corrompidos.
§ 3. 0 Fabrica, quaesquer g000ros, misturando1hes

substancias quo alterern a seu peso, Volume on qualidade
multa do 20$000 a 30$000 e o duplo na roincidencia.

§ 4,0 Estabelecer nas povoacos corturnes do couros
ou qualquer outra manufactura, que possa prejudicar a
saude publica; multa de 10$000 e o duplo na reincidencia.

§ 5.° Ter no interior dos pateos, dontro da cidado e
arraiaes, cevas do porcos, quo prejudiquorn a salubridade
publica; rnulta do 1$000 e o duplo na reincidencia.

§ 6.° Matar Corvus. seriemas, tapenas ; multa do 500
róis per cada uina quo for morta.

Art. 62. Quando houver duvida si as manufacturas
ou estaguacos,do quo trata esto capitulo,poderu prejudicar
a sau4Ie publica, poder-so-ha recorror a camara ou a son
presidente, no estando ella rounida.

Art. 63. 	 ' prohibido entorrar corpos humanos don-
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tro das matrizes o capellas deste mtrnicipio; multa do
25$000 em relaco a cada urn corpo 0 0 duplo na reinci-
dencia.

Art. 64. Iteputam-se contraventores do artigo ante-
cedente a so solidariamente responsaveis pela multa

§ 1. 0 Os fabriqueiros.
§ 2. 0 Os procuraclores das irmandades ou quern suas

vezes fizer.
§ 3. 11 Os parochos, quo mandarein fazer o enterra-

inonto no recinto dos templos.
§ 4 0 Os herdoiros ou testa rnenteiros.
§ 5. 0 Todos os quo mandarem ou consentirem quo

se faça o enterramento no recinto dos templos a os quo
abrirem as covas.

Art. 65. E' pormittido aos particulares formar car-
neiras ou catacumbas no ceniterio geral para pessoas do
sna familia. pagando pela licença o quo está estipulado
no final destas posturas.

CAPITULO 2.°
SOBRE OS MELOS PRESERVATIVOS DE ENFERMIDADE
Art. 66. No será admittido a exercer a profisso

de curar pessoa desconhecida, sern quo apresento sous ti-
tubs è. camara para serem convenientemente registrados
multa do 10$ a 20$000 a o dobro na reincideucia.

Art. 67. 0 medico do partido, havendo, é em geral
obrigado

§ l.° A medicar os enfermos pobres quo a ella re-
correrem ou o chawarem, quando no possam ir a sua casa,
providenciando a camara sobre os romedios.

§ 2. 0 A visitar corn o fiscal as boticas e casas em quo
so vonderom drogas, e aquellas quo tiverem a venda go-
neros alimenticios, quando para isso for incuinbido
pola camara.

§ 3. 0 A apresentar, na ultima sessâo da camara do
cada anao, urn relatorio sobre o estado sanitario do mu-
niciplo

Art. 68. 0 medico do partido quo no observar as
obrigaces, quo iho so impostas nestas posturas e as quo
a camara ihe houver de impor no contrato, sera adver-
tido pela mesma carnara, a no seudo attendida a ad'ver-
tencia, sera disjensado do serviço municipal.
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Art. 69. Os quo venderem medicamentos adultera-
dos ou deteriorados, pagaro a multa do 30$000.

Art. 70. A camara, quando ihe parecer conveniente,
mandarà examinar os logares, em quo so suspeitar haver
venda do remedios e generos alimenticios de qualquer
modo alterados.

Art. 71. 0 exame de quo trata o artigo antocedonto
sara. feito polo fiscal a medico do partido, e, na falta deste,
por dous peritos, quo serao escoihidos d'entre as pessoas
mais habilitadas do logar. na  materia do quo so trata.

§ unIco. Da deciso dos peritos podera. o quo julgar-
so aggravado recorrer a. camara,expondo as razes a princi -
pios, em qua so funda, e esta decidira. sobre a convenien-
cia da nomeaço do outros poritos.

Art. 72. Os perito, do qua trata o art. 71, santo
nomeados e gratificados pela camara, e quando so recu-
sarem, depois do juramentados ) sero multados em 5$
Ou 10$000.

Art. 73. E' prohibido vender-se substancias vane-
nosas a escravos ou a pessoas suspoitas : os quo o fize-
rem pagaro a multa do 20$ a 30$000. Exceptua-se o
case do haver autorisaço do pessoa competente a por
escripto.

Art. 74. Os qua so recusarem ao exame de qua
trata o art. 71 soro multados em 30$, o o duplo nas
reincidencias, podendo em todo o caso ser feito o examo
indepondente do sua vontade, pelos meios legaes.

TITJJLO 4.°

DA SEGIJRANçA PtJBLICA

CAPITULO 1.°

SOBRE ARTIFICIOS PREJTjDICIAES

Art. 75. E' prohibido, sam licença, qua custara.
5$000, pedir esmoh.s para quaosqaer invocaçes ; multa
do 10$ a 20$000. Exceptua-se:

§ 1. 0 Os estabelocimontos do beneficencja.
§ 2. 0 As irmandades quo tiverem licença em seus

corn prom issos.
Art. 76. Ninguem podera. tirar es.mola para si ou

para outroni, a pretexto do enformidade, sam attestado do
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medico, ou a protexto de indigencia, sem attestado do pa-
rocho ou juiz do paz respectivo; pona do priso por 24 ho-
ras e o duplo nas reincidencias.

Art. 77. So prohibidos os jogos de parada nas
casas publicas do jogos, tavornas e botequins; multa do 5$
a 20$ aos contraventoros.

Art. 78. Ninguem poderâ tar casa publica do jogo,
sem licença da carnara.

Art. 79. 0 dono da casa publica de jogo ou negocio,
qua admittir ou consentir jogar corn escravos ou rnocos
menores do 21 annos, sorà multado em 10 a 30$ e 0 duplo
nas reincideneias.

Art. 80. 0 homem livre, encontrado a jogar corn os
comprehendidos no art. antecedente, sari inultado em 10$
a 20$ reis.

Art. 81. E' prohibido:
§ 1.° Inculcar-se curador do enfermidades ou mo-

lestias por mole do feitiços, oraç5es, gestos ou accionados:
multa do 10 a 20$ a o duplo nas reincideucias.

§ 2. 0 Fingir-se inspirado por potencias invisiveis on
predizer casos tristes ou alegres, corn exageraco dos quaes
reulte damno ou projuizo a algnem; multa do 8 a 15$ a 
duplo nas reincidencias.

Art. 82. E' prohibido aos quo pedirem esrnolas para
quaesquer invocac3es, trazer irnagens; multa do 5 a 10$.

CAPITULO 2.0
SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS DE DAMNOS.

Art. 83. Os fiscaes mandarão pôr guardas ou divisas
o luzes a noitejunto as axcavaçoes, precipiios a entuihos
qua houverern em logares do servido publica, ou nas suas
visinhanças, a provero corn a possivel brevidade ao seu
concerto, ou remoço, quer provenham do accidontes na-
turaes, quer sejam motivados por obra do utilidade geral.

Art. 84. As excavacOes a precipicios provnientes de
obras particulares, nas proximidades das servides cu obras
publicas, sevo concertados pelos donos dos terrenos em
quo ostiverem. 0 fiscal intimará ao obrigado, e no sendo
attendida a intintaçao no prazo quo ihe for marcado, avi-
sara ao procurador da camara, para mandar fazer o con -
certo a custa do contraventor, quo pagará ais a inulta
do 50 %.
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Art. 85. E' prohibido fazer fojos ou laços occultos,
ainda nos proprios terrenos,etando abei tos,em quo se pu-
blique o noticio aos visinhos confinantes; rnuta do 5 a 20$
o obrigacão do os enwpir ou desfazer.

Art. 86. Os fojos ou laços, do quo trata o art. an-
tecedetite, nunca so faro nas divisas no tapadas das Ia-
zendas; multa do 10 a20$ e obrigaço do Os ontupir ou des-
lazer, alem do pagar o proj uizo causado.

Art. 87. Em todos os casos, em quo para obra par-
ticular haja necessidado do abrir oxcavaç3es ou vallos
o amontoar materiaes nas pracas ou ruas, dover-se-ha pe-
dir licença, a qual no será concedida sem expressa obri-
gacAo do empregar o dono da obra as cautelas do art. 83.
Si o concessionario não cumprir as obrigaces; inulta do 2
a 5$ para cada uma noite, quo decorrer.

Art. 88. Os edificios, muros, obras ou casas, quo
ameaçarem ruina do quo possa resultar dainno ao publi-
co ou aos particulares, sero desfeitos e reedificados do ma-
neira quo cesse o perigo. Quando o edificio, muro ou obra
nAo ameaar ruina, teas somento uma parte delles, sO
ficará sujoita essa parte a disposico deste artigo.

Art. 89 A obrigaco do desfazer ou reedificar ou
concertar incumbe ao habitanto ou proprietario da casa
ou aos procuradores deste.

Art. 90. Si no termo assignado no for o edificio,
inuro ou obra desfeita, ou si o edifich nao for habitado e
no so souber quem seja o done e, si na opinio dos pen-
tos no puder domorar-se a demolicao, serà immediata-
monte demolido a custa da propriedade, ficando sempre
obrigado o proprietario, quando no sejam sufficientes os
materiaes.

Art. 91. E' prohibido:
§ 1 .° Fabricar polvora dentro das povoacles.
§ 2. 0 0 fogo ou tiro do roqueira, bombo, buscaps

o dynamites.
§ 3. 0 Os fogos do ar, salvo sendo lançados nos lo-

garos declarados em oditaes da camara, que prohibirLo
expressamente sorom lauçados em direcço do ajuntamen-
to do pessoas e das ruas: multa do 10$ a 20$.

§ 40 Lançar fogo ao eampo ou inato athoio: multa
de 10$ a 30$, alem do indomnisar o prejuizo causado.

5.0 Lauçar logo no proprio campo ou mato 1 ou d
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quo so tenha usofrueto, sem previo aviso aos visinhos con-
finantes por carta, cuja eutregi so prove, o sem ter feito
para a queirnada da propria roça, aceiro do oito metros
pelo menos, corn participacão no mosino aviso do dia, hora
o logar, em quo so pretendo quoimar: multa de 10$ a 30$,
alem de satisfazer o damno causado.

§ 6. 0 Correr a cavaflo pelas ruas, pracas e travossas
das povoac)es; multa do 5$ a 10$. Exceptuam-se casos
urgerites de enfermidade on do serviço publico.

§ 7. 0 Conduzir pelas ruas o pracas das povoaes e
estradas publicas anirnaes bravos on inesmo rnansos, quo
possam offender aos passageiros, sern quo estejam presos;
quando não so coutenharn e nern possam ser conduzidos
presos som grando difficuldade, os procedorá urn dos con-
ductores, advortindo ao publico corn as vozos do costume:
multa do 4$, em relaçao a cada urn.

§ 8. 0 Conservar vivo animal damnado: multa do 5$
a 10$ e o duplo nas reincidoncias.

§ 9•0 Conduzir carros puxados por bois, cavallos on
outros animaes polas povoaos, seni guia: multa do 4$ a
12$000.

§ 10. Tor animaes amarrados nas portas das casas,
do modo quo impecam o livre transito do 4 metros, polo
menos: multa do 1$ por cada animal amarrado.

§ 11. Andar em animaos bravos do qualquer natu-
reza pelas ruas o pracas das povoacöes: multa do 5$ a
10$000 e o duplo nas r8incidencias, sendo solidariamoute
responsaveis o domador e o dono do animal, si o tiver
ordenado.

§ 12. Lançar on estender couros do bois on do qual-
quer outro animal: multa do 5$ e o quadruplo na reinci-
dencia

Art. 92. Os cães soltos nas ruas, quo não estiverein
açomados, seräo mortos corn bolas venenosas ou o dono
pagará a malta do 2$ por cada vez.

Art. 93. São obrigados os proprietarios on inquili-
nos dos quintaos e chacaras das povoaçes e cidade a ox-
trahir os formigueiros, quo existirem dentro do suas pro.
priedades, o tirar nos mezesdo Junho a Setembro as her-
vas do passarinho: multa do 5$ a 10$ e o duplo na rein-
cidencia, alem do ser feita a extracção dos mesmos a sua
custa.
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Art. 94. Nos logares publicosos formigueiros e her-
vas do passarinho sero extrahidos dos mestnos a custa
do cofre municipal.

Art. 95. Nao haverà espectaculo algam publico, sem
licença da camara, pela qual pagar-se-ha a quantia esti-
pulada no final destas posturas.

Art. 96. A camara, logo quo suas rendas o permit-
tirem, proverâ a il1uminaço da cidado nas noites sem luar.

Art. 97. Quando em alguma rua houver ajuntamen-
to, occu1taço de criminosos, on incendio, os visinhos so-
râo obrigados a illuminarem as frentos do suas casas, por
aviso dos respectivos inspectores do quarteirào, fiscal ou
qualquer autoridade; o aviso bastará quo soja vocal: mul-
ta de 5$000 a 20$000.

Art. 98. So armas prohibidas: pistola. bacamarte,
clavina, clavinote, azagaias, faca de ponta, punha], so-
vela e outras quaesquer armas perfurantes ou explosivas.
Ninguem deverá trazer comsigo qualquer das ditas armas
on instrumentos, sem liconça da autoridado competente;
multa do 10$000 a 15$000 e o duplo na reincidencia, alern
da perda da mesma arma, cujo producto farà parte da
renda municipal.

Art. 99. E' permittido ao tropeiro. carreiro, boia-
doiro e porqueiro,durante o effectivo exercicio destas indus-
tias sornente, trazer faca do ponta e sovela.

Art. 100. 0 carcereiro é obrigado a tocarfogo, dan-
do signal do incendio em qualquor ediflcio on obra, logo
quo for este noticiado: multa do 5$000 a 10$000.

CAPITULO 30

SOBRE OIJTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE DAMNO

Art. 101. E' prohibido:
§ 1. 0 Dentro das povoaçes levantar altos gritos ou

dar tiros de noite, sem quo delles resultc utLlidado algu-
ma on sem quo a isso obrigue a necessidade ou medo mul-
ta do 10$000a 20$000 e o duplo na reincidencia.

§ 2. 0 Espancar animaos mansos, cortar-ihes as cr1 4
nas, oreihas on caudas, on inaltratal-os, so por mal fazer:
multa do 2$000 sobre cada urn.

§ 3 0 Escrever disticos ou letroiros nas portas on
parades, ou sujal-as corn immundicias em affroiita ao dono
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ou a alguem: multa do 5$000 a 20$000 e oito dias do priso;
nas reincidencias o duplo das penas.

§ 4 o• Jogar entrudo nas ruas o praas das povoa-
cOos: multa do 2$000 a 10$000 00 duplo nas reincidencias.

Art. 102. E' prohibido:
§ 1." Vagarem loucos pelas esiradas, ruas e pracas,

assim tambeni bebados, quo affrontarem a nioralidade e
segurariça possoal; o fiscal comrnunicará it autoridado
corn petente, aiim do quo os faça recoihor a priso publica,
nao havendo estabeleciniento proprio on pessoa quo dole
so encarregue.

§ 2." Offender a moralidado publica corn gestos,
actos e palavras obsconas; multa do 10$000 a 2 0$000 e oduplo nas reincidencias.

TJTULO 5."
CAPITULO 1.

DA INDtISTRIA EM GERAL

Art. 103. Os quo tiverorn de matar rezes so obrigados
a entregar ao fiscal, si este exigir, urn bilhete assignado,
contendo a marca da rez, o nome da uessoa a quem fora
comprada, o logar, dia, rnez e anno em quo a cornprou:
multi de 10000 a 20$000.

Art. 104. Os carniceiros so obrigados a conservar
por tres dias, nos matadouros ou logares publicos, mais
proxirnos a elles, os couros das rozes, quo matarern, e a
ninguern vedarao o examo dos mesmos couros: multa do
1$000 sobre cada urn quo o occultarem.

Art. 105. Em tempo do carestia os conductores do
generos aliinenticios so obrigados a conduzil-os aos loga-
ros, quo forern designados em edital da camara, e flosses
logares os venderão a varejo ao povo, polo preco quo ii-
vreinente fixarem. Quando no apparecerem compradores,
no tempo ma rcado, podero, entao, retiral-os e vendel-os
por atacado. 0 infractor será multado em 5$000 reis ou
quatro dias do priso, alein do se terern por nullas as veudas
feitas.

Art. 106. Ha carestia, quando a producço for to
mingoada, quo é provavel no seja suffielente para subsis-
tencia do povo, ou por qua!quer incidente ternporario alteam
os generos, neste artigo especificdos. Os genoros quo fazem
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o fructo da subsistencia do povo so o feijao, o milho, o
arruz, a farinha, o sal a o touoinho.

Art. 107. E' prohibido entrar-se em p1antaces
alheia9, sem Iicença do seas donos, sdvo em caso do no-
cessidade ; malta do 5$000 a 10000 o o duplo nas rein-
cidencia s.

Art. 108. 0 dorm do gado, qua for achado nas plan-
taçes alheias ou em terrenos corcados, ainda quo no plan-
tados, pagarã a malta do 2$000 em relaço a cada cabeça
do animal cavallar, muar, vaccum on suino, e do 1$000
sobro cada cabeça do outrs animaes, tondo sido uma vez
advertido por ordem do juiz do paz. Entende-so por terrono
cereado o quo estiver circumdado por cerca (10 madeira,
do inuro, vallos ou arbustos espiuhosos, capazes do obstar
a entrada do quaesquer anirnaes.

Art. 109. Os quo, do proposito, metterom gado on
qualquor tutra criaço nas p1antaçes alhoias on nas
terras cercadas, abrindo para esse urn corcas ou franquean-
do quaesquer tapumes, alern do pagar o damno causado,
serao punidos corn a multa do 10$000 a 30$000 a o duplo
nas roincidencias e so considorarao darnriinhos os animacs.

Art. 110. E' permittdo ao rroprietario de campos fe-
chados castrar os bois, cavallos ou burros, quo eutrarern no
rneio do suas criaçOos, depois do uma vez mandar entregar
ao dono o animal, corn aviso do quo serà castrado, si reap-
parecer no pasto.

Art. 111. Os viandantes, tropeiros, muladeiros a
boiadeiros, quo arrancharem 1105 pastos dai estradas, sam
conentimento dos proprietarios, alein do scram obrigados
no aluguel do pasto, paga:o mais a tnult.a do 5$000, salvo
havenda força do necessidade, quo imposAb i lito a chegada
ao rancho, polo quo pedirá faculdado ao proprietarlo, qua
no poderá nogar, uma vez quo sna indomnisado do damno.

Art. 112. E' prohihido aos socios on coherdeiros met-
teram gado em terra do cultura, do quo no houver ainda
divisn entra os mesuos, sam quo estes convenharn, uma
vez quo sejam tapadas ou hajam nellas plantaoos: multa
do 2$000 s bro cacla caboça do animal cavallar, muar,
vaccum on suino; do 1$000 sobre cada cabeça de qualquar
outro animal.

Art. 113. No poderAo Os 8OCOS na propriedade do
cultura ou campos do Criar empregar maw serviço on



MW

172	 LivitO 01 LEI M1NEA

destruiço e cortes do matos do quo Me coinpetir a respeito
de sou doininio, contra a vontade dos socios e igualmeute a
respeito dos anirnaes lancados nos campos do criar polo
que, a requerimento dos socios, quo no cunvierem,
concorrerao todos a preseuca do juiz do paz e nomearào
arbitrus, quo doclarem o nurnero do anirnaes quo podero
ter nos campo, som destruio destes, e a quantidade que
poderao plantar, annnalrnente, nas matas o caposiras, sern
aniqui1aço das mesmas. 0 juiz do paz desigaarâ a cada urn
dos SICiOS a quantidade, quo poderá plantar annualmente,
nunca excedendo a oitava parts do torreno, quo possuir,
o numero do auimaes, quo podera adniittir nos pastes, nun.
ca excedendo de uma cabeça ior cada dous hectares do
superulcie, quo nos inestuos possuir. 0 contravontor sorà
multado em 20$000 ou oito dias do priso e o duplo na
reincidencia.

Art. 114. Quando as terras em commum forem do
criar e algum dos socios quizer plantar, sore. obrigado a
cercar suas plant-,ices, sob pena do perder o direito a
indernnisaço dos prejuizos, quo o gado Ilia der, e a pedir
iruposicao da pena per infracçao. Quando as terras
forern de culturas, o condornino, que qutzer nellas criar,
sora obrigado a corcar us pastos nu evitar quo o gade of-
fonda as plantaçOes alheias; multa do 10000 a 30$000,
alern de ser obrigado a pagar Os prejuizos, quo occa-
sionar.

Art. 115. E' prohibido fazer cerca ou quaesquer
tapumes nos limites cornmuns das fazendas de cultura ou
criaçao, sern preceder aviso aos visinhos confinantes
multa do 20$000 a 30000 e o duplo ilas roincidencias.

Art. 116. As cercas e tapumes, nos limites dos pro-
dios e fazndas, serão feitos a custa dos proprietarios con-
finantes e 6 permittido aos quo os quizerem estabelecer
coristrauger aos confinantes a concorrerern corn serviços
ou obras, em proporco do terreno, quo para cada
urn cérca.

Art. 117. Quando o confinantes, ami gavel mente, no
se accordarem sobre a utilidade do tapume, sua qualidade,
custo, tempo do começar e acabar e modo do fazer e pagar
as despezas, a parts interessada podere. chamar o recusan-
to a audiencia do juiz do paz, para so louvar em arbitros,
quo decidam a questao.
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Art. 118. Quando houver do proceclor a arbitra-
ment), em virtude do disposto nos artigos 113, 114e
115, a parte, a quern pertencer, farà citar a contrarla
para, em audiencia do juiz do paz, so 1uvarern. Do irna
parte e do outra sero propostas tres pessoas idoneas, para
urna dellas ser approvada. No cas.) do revolia, 0 JUIZ

prope e approva polo revel. Alem dos dons arhitros, 0

juiz nomearà urn dos propostos para decidir, no caso de
divorgencia entre os outros dou Approvados. serAO OS

arb itros notificads e juramentad¼ 1. Compete- ihes:

§ 1. 0 Examinar os terrdnos da quest() e dar pa-
recer, quo o juiz mandará observar a cumprir.

§ 2. 0 Marcar prazo, nunca major quo urn anno,
dentro do qual dove cada urn dos cnnfinantos pagar ao
outro a sua quota dos tpumes, quando so convonçaw quo
no ha posihi1idade para o paganiento irnmedato, sendo
livre a parte interessada fazer ou nLo 0 tapume, sompre
quo o pagarnento depender do prazo.

Art 119. A parte recusanto, quo no pagar dontro
do prazo de trinta dias, contaios da data eta quo so ter•
minar o tapulne vu dentro do prazo inarcado pelos arbitros,
a sua quota do despi za, pagará, a titulo do indernnisaco
pela mora, mais dez por conto ao anno, sobre o quo Me per-
tencia pagar.

Art. 120. Os quo desfizerem op arruinarom obras on
sorviços alheios a vs quo, do proposito, deixarem abertas
as porteiras, quo vedam a entrada das fazendas, sero mul-
tados em 1 0$000 a 20$000,

Art. 121. E' prohibido a qualquor pessoa cercar ou
tornar do sen uso exciusivo, sam legitirno titulo, qualquer
parte do urn terreno, que do longo tu n perteflca 50 ph-

blico; multa do 10$000 a 20$000 a o duplo nas reinciden-
cias, alem de ser delle emposada a camara,

Art. 122. Nao podero Os proprietarios impedir quo
nas sua Q tGrras so fa çam estraclas do comprimento a largu-
ra, quo forern necossaria; as estradas terAo em seu bite
dz palmia do laigura a o desvio on descortinamento do
dez p:1nios, seudo em mata, a cinco de cada lade, sendo
em capoeira, salvo nos logares em quo seja isto impOSSi-

vel as donos dos terrenus, segundo suas orças; multa do
10$000 a 30$000 a o duplo nas reincidencias.

Art. 123. 0 onus do estradas e servides publicas



174 	 LIVRO DA LEI MINEIRA

comprehends o do dar esgoto as aguas on immundicias,
quo arruinam on fazem menos commodas as servides pu
blicas. Quando nn so pudor conseguir os esgotos, sern
quo so dirijam ou lancem as aguas on immundicias para Os
quintaes, patoos ou plantaçoes, on sem quo so façam bura-
cos em muros on quaesquor tapunies, o proprietarlo, on
quern suas vezes fizer, no tern direito do obstar, e quando
ihes incumbir conervar lirupa a sna testada, será o seu
major cuidado dar as ditos esgotos; multa do 5$000 a 10$
o o duplo na reincidencia.

Art. 124. No case do artigo antecedente será o dono
do terreno avisado para indicar o logar per onde se do-
vein fazer os ditos esgotos e, quando no quizer e seja neces-
saria uma medida urgento, quo no admitta demora em
realisal-a, a fiscal indicará a maneira pola qual so dove
fazer o esgoto.

Art. 125. Em qua nto no so executa a lei do 20 do
Agosto do 1828, continuatn os proprietarios a trazer 1im
pas suas testadas, dando esgoto as aguas, desassombrando
os caminhos, quanto for possivel, e ordenado nestas
posturas; multa do 10$ a 30$ e o duplo nas reincidencias.

Art. 126, Os proprietarios do terras de cultura, do
criar on ininerar, come ate,. agora, so obrigados a ía-
zer pontes sobre todos os. rios, ribeires, ou corregos,
quo no tiverem mnos do trinta palm"s do largura
malta de 20$, alem do fazer-se a abra a sua custa, no 0
fazondo no tempo assigualo Na mesma multa incorre-
ro os quo de proposito arruinarem on demolirem as ditas
pontes, sem consentirnento dos dorms on licença da camara.

Art. 127. Quando o caminho for do alguns mora-
dores e no estrada publica, so obrigados us moradores,
que delle servem, a concertal-o, concorrendo cada urn em
proproçao do suas posses. Quando alguns dos morado-
res no cumprirem esse dever, poderã qualquer delles
fazer o concerto ou limpeza o haver a despeza dos quo
no concorreram, par uma coata corrente documentada.
Quando nenhum dos moradores quizer fazer o trabaiho, so
poderá rocorrer ao juiz do paz para mandar fazer a custa
dos moradores on donos. Esta disposicao comprehends os
herdeiro do uma fazenda quo no está dividida, ou quo
estando, portenca a estrada par direito on boa razo a
to dos multa do 10$ a 30$ e a duplo na reinci(Ienolas.
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Art. 128. E' prohibido usurpar, tapar, mud,, as-
treitar, entulliar ou do qualquer moclo arruinar as £tra-
das, carninhos, pontes, fontes ou quaesquer obras publics
on servides: multa do 20$ a 30$ a o dupk na reincidea-
cia, aletn do sor tudo reposto no antigo ostado a custa do
contraventor.

Art. 129. A prohibico do arts antacodente compre-
hendo tambern carninlios particulares, ainda do urn sO mo-
rador.

Art. 130. Nonhum propriotarlo podora estorvar o
corte do madeiras nas suas mats, nern o arrancarnento do
podras par o concerto do estradas e pontes, urna vez qua
so ihe pagno 0 sea valor em commurn a geral estitnaço
do logar. 0 proprietario, ou quorn suas vezos fizer, seth
avisado para designar a madeira quo, sendo igualmonta
apta para a construcço ou concerto, lh é monos neces-
saria: multa do 10$ a 30$.

Art. 131. A carnara crearâ nesta cidade urna praça
de mercado corn accomrnodaçes para os conductores do
generos do primeira necessidado, expedindo o necessario
regulamonto para sua boa obra a fiscalisaço.

UAPITULO 2.°

SOBRE A VENDA DE GENEROS

Art. 13. A' nenhurna possoa6 permittido atraves-
sar vivoros quo entram nas povoacies, sern qua primeiro
os conductores tenliam percorrido as runs a ofiorecido ao
publico on permanecido no mercado tros horas: multa do
10$ a 30$ a dous dias do prisRo. Na rnesma multa incor-
rerao Os conductores, quo vonderem antes do prazo.

Art. 133. Nenhuma loja, casa do bebidas, taverna,
armazern on qualquer outro negocio so estabelecerâ no
municipio, scm licença, a qual sera pedida ern todos os
annos, corno dispoem estas posturas, a no será concedida
sam o pagamonto previo do imposto respectivo: ponas,
multa do 10$ a 20$.

Art. 134 Todos as pesos, medidas a balanças sero
aferidos, antes quo pela prirneira vez so abram casas do
negocio ou estabeleçam o taiho. 0 aforidor da cainara, o
Os ageates farâu carimbar todos Os pesos, med idas a balan-

corn os padr5es. Os que no alerirorn anuualmeui
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forma desta disposico, W o sexto rnez do anno finance* o,
sero multados do 5$ a 20$ e o duplo nas reincidenc.4s.

Art. 135. Os pesos, medidas e balanças, quo devern
aferir as casas do negocio, sero os mesmos, do quo 20

servirem nas compras e vendas, quo fizerem.
Art. 136. Todos os pesos sero do metal, e tanto

estes como as medidas serao de figura e dimonsos dos e.a
municipalidade.

Art. 137. Os juizes do paz, do accordo corn o fiscal,
visitarAo todas as casas do negccio, ao menos urna vez
cada anno, e exarninaro si os pesos e medidas estavain ou
nâo aferidos, na forma dos arts. antecedentos.

Art. 138. Quando a medida, balanca on peso for in-
ferior e no so conhocer o culpado, será como tal consi-
derado a punido o doco ou o administrador do negocio on
taiho, quo usar this referidas medidas, pesos e balanças,
corn a inulta do 5$ a 20$ e o duplo nas reincidencias.

Art. 139. Todos os pesos e medidas devero estar
limpos, sem fendas nem quebraduras, do maneira
quo no seja prejudicado opublico; multa do 5$ a 20$000.

Art. 140. As multas, im postas neste cocligo, por
infracço de posturas, quo nç cornmivarorn penas, soro
pagas logo quo forern exigids polo procurador ou fiscal;
no caso do recusa ao simples aviso para o pagamento,
serao cobradas executivamonte.

CAPITULO 3.0

80I3RE DAMNO E RIXA ENTRE PESSOAS

Art. 141. E' contraveno contratar-80 corn alguem
para qualquer servico, recobeudo a quantia adjantada ou
parte desta e no fazer ou no preenclier os dias equiva-
bates t quantia recebida; malta do 10$ a 20$ e pena do
prislo por oito dias, alom do pagar a quantia adiantada,
exigida pelos rneios legaes.

Art. 142. As disposices do art, anteceden
hendern os sorviços do earpintoiro, ferreiro, podreiro, sa-
pateiro alfaiate ou qualquer outro. E nestes casos as quan-
tias adiantadas devorno cinstar do declaraçao ecripi;a a
assignada polo quo receber a quantia ou valor e por duas
testernunhas presenciaes, quando aquelbo rido saiha escre-
ver. Nio $offrero as penas do rQferido a:tigo i.° os

ii
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por doença no pu(lerern trabaihar ; 2.e Os quo, autos do
retirarem-se, resUtuirenj as quantias recebidas; 3.° os quo
forern empregados em dill oucias do serviço publico.

Art. 143. E' prohibict,.
§ 1. consentir nas tavornas ou caas do bebidas

ajuntamento do escravos, quo no estejarn comprando.
0 vendedor terA o cuidado do despedir Os quo tiverern
comprado o os quo nao tiverem ahi qua fazer.

§ 2. 0 Vender bebidas aos quo esttvot'ern bebados;multa do 5$000 a 10$000 a o duplo nas reincidencias,
§ 3. 0 Comprar a escravos qualquer genero, mesmo

áquelles quo costumani ter, sern licença por Oscripto
do sous seuhores.

TITULO 6.

SOBTE AFRçXo DE PESOS E MEDIDAS.

CAPITULO 1.0

Art. 144. A camara terà inn aferidor para exarni.
nar e aferir todos os anrios os pesos a medidas do todasas pessoas, quo os ernpregarem neste municipio.

Art, 145.
§ 1. 0 0 aferidor sorà norneado pela camara, corn -tanto quo so mostre habilitado em systerna metrico a qua

presto fiaaça idonea, a juizo da camara, sobre a quantia
do quinhentos mil reis.

§ 2. 0 Terá era sua guarda os padres do pesos a
medidas, quo a carnara ihe fornecorá, a por elles serâ
rosponsavel..

§ 3.' Percorrerá o municipio em o quarto trimestre
do cada anno, a thu do aferir pesos, medidas a balanças,
iritimando aos negociantes e pessoas, quo Os nato tiverem aqiie fazem uso do qualquor outra medida par, no prazo
do tres mezos, apresental_os It aferiço, sob pena do
multa do 5$000 a 20$000.

§ 4.' Na pritneira sessibo da camara, do cada anno,
apresentara urn lancamento circuinstalle jado dos pesos a
medidas, quo houver aferido, a bern assirn urna relacibo das
pessas inumadas par so Inunirem de pesos e medidas
dentro do tres 'noses, a o balancete docurnentado corn o ca-
demo do tales, qua a camara ihe fornecerIt pam cobru'vs dirait9srespectivog, conforinQ a
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§. 5o Na segunda sass do cada anno apresentará
uma svgunda roLç0 das pessoas intirnajas Para so mu-nirem do pesos e medidas, quo cumpri rain esse dover e ou-tra dos remissos epor tanto rnultado5§ jo 

0 aforidor terá 20 /(" das quantias recebjdasola aferiço e uwa gratificaç 0 annual do cern mil reis, soborn desompenhar sous deveres: podoiido ser esta reduzidait metade on a mobs, conforme as faltas quo cornrnetterno cumprime0 de sous doveres.
Art. 146. A cobranca da aferiço sera a seguinteQualquor systo 	

do balanca (cada urna). • 1$000Be cada rnedjda de urn metro s . . 	 . 	 500Do cada urn tome do litros Para 
2Occ 	 • . 1$00Do cada urn terno do litros Para liquidos. .De cada urn torno do kilo s. 	500. •	

. 1$000
TITIJLO 7o

SOBRE ESCOLAS RURAES

CAPITULO 1.0

Art, 147. A camara subvencjonar. tantas escolasruraes, quantas 0 permjtta o estado d 0 suas IlnancasArt. 148. Para sersubvencioflado o professor rural,ê indispens y0 j quo tenha
§ J•0 Maiorjcja0 legal.

	

§ 2 	 Momaljdade
§ 3.' CapaCj0 profissjonal

Art. 140. As provas destas condjç35 serao exhjhjdasante a calnara, da segujnte forma
§ l.° A maioridade legal por certjdo de idade, ousendo impossivel obte1a, por jUsticacm do idade, produzj_cia ante a autorjdado competente

2. 0 A do moralidade por attesta005 do vigarjo dafreguezia, onde resida e dos respect-
Ives juize5 do Paz.§ 3.° A do capacidado proassional per exame oral oescripto, ante o presidente cia camara, servindo do exarnj

nadores duas pessoas no weadas polo mosmo 
presdenteArt. 150. No podera ser professor rural oduo quo ti yer sofftido Pena do gales ou condemnacac ju-pQr turto, roub, estliionato bnca rota, rato,
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adulterlo ou per qualquer crime:offensivo A moral jublica
on /t religo do estado.

Art. 151. A subvenso srã do corn mU réis a do-
zontos mil réis,a arbitrio da camara, em re1aço a frequen-
cia e adiantamento dos alumnos.

Art. 152. 1.0 Afrequencia legal soràdedoze alumnos.
2. 0 Os feriados sero regulados pelos das escolas

publicas.
Art. 153. Os professores ruracs 1evaro ao conheci-

mento da camara, per meio do urn mappa circumstanciado,
o resultado do seu ensino o isto faro em todoo os trimestres.

Art. 151. Os voncimentos dos professores serio pagos
por trimestre.

Art. 155, A' carnara compete:
1. 0 Suspender a subvenco as escolas, quo no tive-

rem a frequencia legal.
2. 9 Tomar conhecimento das faltas e irrogularidades

dos professores, sujeitos as ponas do adioostaço, repro-
heno, multa e suspenso da subvençao.

38 Conceder aos professores licença, at oito dias,
corn ordenado, e ate trinta dias sam vencimento algurn.

40 Mandar procedor a examo nas salas para eseolas,
exigindo quo sejam vastas, arejadas e salubres.

Art. 156. Os castigos aos alumnos sorao s6 aquelles
quo permittirem os regulamentos da instrucço publica,
salvo autorisaço dos paes on tutoros.

TITULO 8.°

DAS RENDAS DA CAMARA

CAPITULO 1.0

DAS RENDAS E SUA ARRECADAcXO

Art. 157. So rendas da camara os impostos, produ-
ctos do licencas, multas, arromatacOes, espectactilos, emo-
lumentos, etc.

Ar. 158. As rendas da camara serào arrematadas
em praca on arrecadadas polo sou procurador, mediante
fiança idonea, prestada ao entrar no oxercicio do emprego,
ou per agentes desto, sob sua responsabilidado, sendo tam-
bern o mosmo procurador responsavel polo quo deixar do
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cobrar or oiSO on neglgeflCia, do conformidad cont

a lei a regulameutos fscaes a respeito.
Art. 159. SO exclue presumPc° do onui8SO Oti flO-

g1igenCa a prova judicial do fallencia do contributute.
Art. 160. 0 arremataute do rendas municipacs serâ

obrigado it camara pela somma por quo tiver feito a ar-
ernatagAo pagarã em quarteis. N.o so admitte arremat
o por administrac 0. 0 arrernatafitO prostara fiança ido-

ea a juizo da camara.
Art. 161. 0 procuradOr, na ultirna sossO ordiva

na do anno financeirO, quando antes o no tenha feito,
apreseutará o saldo, quo existir em son poder, para tor
o destinO, quo a mesma camara determiflar multa de 12%
aobre o mesrno saldo, tomadas as contas a sua revelia.

Art. 162. 0 proourad0r, trinta dias autos da ultima
sesso ordinaria da camara, em cada anno fivanceiro, farã
o lancarneflto do todos os contribUintes do municipio; de-
pois de conferilO corn os lancamefltos proximameflte fei-

tog polo collector municipal, o apresentafa 	 marca1 na
sua ultima sesso do mesmo anflO. Sndo julgado exacto,
o secretario lancara em urn livro especial, numerado, aber-
to e rubricadO polo presidente e, depois do lancado e as-
signado pelos membros presenteS, remetterà a copia ru-
bricada polo presidente ao procuradOr, para proceder a co-
branca dos impostOS, 'endo essa remessa impreteriV8lm0
to foita trinta dias depois da ultima sesso ordinaria, sob
a multa do 25$000 pela omiss 	

encia na confeCO on neglig-
çao ou remesa dos lanaTLneflt0s nos prazos marcados.

Art. 163. A camara, na sua ultima sessO ordinaria,
offlciari ao collector municipal, solicitando o sea concur-
so para 0 promptO e exactO lancafllefltO.

Art. 164. 0 secretario, a proporcO quo as mu ltas so
tornaiem effectivas, as lancara no livro do quo trata o art.
166, pela ordorn chronologica, mencionando o nome do
inultado, quem impoZ a multa, a infraccaO e importaflcia
da inesma multa. LanQarà tambem pela mesma ordem 0

productO dos emoUmOflt0s, quern Os pagoU e quantO a por
quo trabaihO, fazendo o inesmo corn o producto das arre-
eçctmOes, mencionan 0 o objecto da arrematac0, o dia

nos presumiVelesta teve logar, o dono, ao me 	
do

qmouO arrornatado. quem o arrematou 0 por quanto1 a re-
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moteráao prociirador,no fl  do cada trimestre,copia dest0
lançametito, rubricarlo polo presidente.

Art. 165. Quando o infractor pagar a multa, sem
ter rocorrido é. cawara, o procurador, alem do dar ta1o,
reruettorá ao secretario a nota corn as necessarias expli-
caçes para o lançamento.

Art. 166. 0 procurador perceborá 2%4as quantias
quo pagar par ordorn competente, e quanclo ntth forem ar-
rematadas as rendas da camara, perceberá 12%das quo
cob rar amigavelmente e 30/ das quo cobrar por ineiOS ju-
diciaes.

Art. 167. Quando o producto da renda constar do
malta imposta polo fiscal da cidade, percber este 15%
coino gratiflcaco, sobre o liquido, e sendo pelos fiscass
das freguezias do bra, teräo estes 500, visto quo pro-
sentomente nAn teem ordenado algurn.

Art 168. Quando as rondas nAo forom pagas dentro
do arino financeiro, o procuraclor procederá executLVa-
monte a cobranca, corno na do impostos provinciacs, pa-
gando mais o contribuinte 6%, alem do nAo joder conti-
nuar no exercicio da proflssao cu industria, emquanto
nAn mostrar ter pago o imposto do ano precedente.

Art. 160. 0 procurador da catnara nAo despenderã
parte alguma da renda municipal, so no em virtude do
ordem da mesma camara, salvo os casos extraordinarios
o do urgente nocessidade, no excedoado a despeza do
50$000 em cada trirnostie, isto mesrno por ordem escripta
do prosidonte, provando em seu diario, am quo Os gastou.

CAPITULO 2.9

DOS IMPOSTOS ANNUAES

RENDAS DA. CAMARA

Art, 170. A camara é autorisada a arrecadar, du.
rante o auno financoiro, as soguintes contribuiçes:

§ l.° Do cada casa em quo so venderem fazendas
seccas, corn outros generos seccos, tanto do paiz como de
fora, 18$000.

§ 2. 0 Do cada casa, em quo so vonderem fazondas
seccas, corn outros generos soccos e moihados, tanto do
paiz como do fora, 21$000.
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§ 3. 0 Do cada casa, em quo so ven1erern fazendas
seccas e molhados, tanto do paiz come do fora, 18$000.

§ 4° Do cada casa, em quo so venderem sO fzeu-
das seccas, 12$000.

§ 50 Do cada casa em quo se venderem gcneros
seccos e moihados, tanto do paiz como do fora, 18$000-

§ 6 . 0 De cada casa em quo so venderem somente go'
neros seccos do paiz on do fora, 12$000.

§ 7. 0 Do cada casa em quo so venderem generos
seccos e moihados do paiz e Sal a varejo, 15$000.

§ 8.' Do cada casa em quo so venderem somonte
ferro em barra e obras de ferro do paiz, 8$000.

§ 9.0 Do cada casa em quo so venderem lerragens
o miudezas do fora do paiz, 12$000.

§ 10. Do cada casa em quo so venderem drogas me-
dicinaes, onde houver botica, 20$000; onde nâo houver,
6$000. Exceptua-se sal amargo, sal do glauber, enxofre,
inercurio e oleo do ricino.

§ 11. Do cada pharmacia ou botica, 20$000.
§ 12. Do cada casa do jogos periittidos, 20$000.
§ 13. Do cada mascate do fazendas residonto no mu-

nicipio, 15$000; sendo do bra do municipio, 30000.
§ 14. De cada negociante residente no munieipio,

excepç.o feita dos objectos fabricados na provincia, quo
vender obras do euro, prata, joias ou bijouteria e pedras
preciosas, 50$000 ; sendo negociante do fora, 100$000.

§ 15. Do cada mascate do imagens, caldeireiro, la-
tooiro e foiheiro, 5$000.

§ 16 De cada dentista, quo exercer sua profisso,
sendo do rnunicipio, 20$000; sendo do outro municipio,
40$000,

§ 17. Do cada retratista per qualquer systema,
20$000.

§ 18. Do cada advogado, quo exercer sua profisso,
30$000.

§ 19. Do cada solicitador, quo exercer sua pro-
fisso, 20$000.

§ 20. Do cada acivogado do outro municipio quo
vier tratar do cauas neste, 50$000

§ 21. Do cada pessoa quo nao tivr titulo do ad-
vogado e nern do solicitador e quo requcer ou advogar
peranto qualquer autoridade constituida, 50$000.
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§ 22. Os cartorios do orphos e do 1.0 tabellio,10$( )0.

23. Ocarorio do 2. 0 tabe11io, 5$000.
§ 24. 0 cart rio do qualquer outro officio exercido

vitaliciamente, 5$000.
§ 25. 0 medico quo exercer sua proflssao, 20$000.
§ 26. Do cada pessoa do bra do municipto, quo

vnda porcos cevados ou criados neste munjcjjo, 20$000.
27. Do cada retiro do criar, 5$000.

§ 28. Do cada 15 kilos do cafe vendido, do bra do
mun1cpio, 100 reis.

§ 29. Do cada pasto do aluguer, 2$000.
§ 30. Do cada casa, em quo so fabricarem para

negocio bbidas ospirituosas, 10$000.
§ 31. Do cada casa, em quo so fabricarem fogos ar-

tificiaes para negocio, 1O$000.
§ 32. Do cada fabrica d ferro, 10$000.
§ 33. Do cada moinho quo moor para negocio,2$000.
§ 34. Do cada porta ou janella da frente das casas,

200 xois, applicados exciusivamente a i1luininaço publica:
exceptum.se as do pessoas reconhecjdamento pobres e as
das ruas quo no tiverem do ser illuminadas.

§ 35. Do licença para cortar rezes, a quem no
for recotihecido como marchaute, 30$000; sendo do fora
do znunicipio, 50000.

§ 36. Do cada (10110 do carroto, quo transitat
neste municpio has ruas das potroacos e estrada provin-cial, menos as da cidade, 5$000.

§ 37. Do cada possoa, quo auferir lucros polo ar-
rastarnento do madeiras por animaes, nas ruas das po-
voacOes, 5$000.

§ 38. Do cada engenho do canna movido por agua,
quo fabricar aguardente, assucar e rapaduras, 30$000.

§ 39. Do cada engenho movido por animaes, quofabricar a guardorite, assucar e repaduras, 20$000.
§ 40. Do cada ongenho movido por agua, quo so

fabricar assucar erapaduras, 15$000; sendo movido por
animaes, 10$000.

§ 41. Do cada engenho movido por aniaiaes, qua sO
fabricar rapaduras, 5$000.

§ 42. Do carro on carroça, quo trausitar nas ruas
desta cxdado, 4$000; nas povoaçces do. municipie, 2$000.
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§ 43. Dt cada negociante quo vender tecidos na-
Cionaes de estaboleciinentos quo näo sejau deste munici-
pio, 10000.

§ 44. Do cada agente do seguros ou outros quacs-
quer contratos, 20$000.

§ 45 Do cada rancho do tropa, cujo done auferir
lUcros, 5$000.

§ 46. Do cada ecravo quo for vendido neste mu-
flictpio pagará o vendedor 10$0 00 , uo podendo os tabel-
lies lavrar as respectivas escripturas, scm apresntacO.o
do document,o do pagamento do imposto: multa do 50$000,
pola qual so solidariamonte responsaycis o veudodor,
comprador e tabo11io.

§ 47. Do cada nogociante do escravos, 50$000; son-
do do fora do municipio, 100$000.

§ 48. Do cada pessoa que fiver pOrCOS yacando
pelas ruas desta cidade, 1 0$000; nas mais povoacöos do
rnunicipio, 5$000.

§ 49. Do cada pesoa quo tiver cabritos e carneros
vagando pelas ruas desta cidade, 5$000-,nas mais p0-

voaços, 2$500. Exceptuamse as cabras, quo estiverem
amamentando criauças.

§ 50. Do cada pessoa quo esquartojar rezes para
negocio, 4$000.

§ 51. Do cada vendedor de came s"cca, 30$000.
§ 52. Do cada curtume do couros, 3$000.
§ 53. Do cada engenho do serra, 10$000.
§ 54. Decadataboleiro, cestoou ontro qualquer uten-

eilio quo apparecer nas ruas desta cidade conduzindo, para
vender, bacalháo e outros goneros SOCCOS e moihados, do
paiz e do fora pagarâ o conductor 5$000. Exceptuam-se:
Iructas, verdars e quitandas.

55. Do cada official do ourives, quo exercer sua
profissao, 8$000.

§ 56. Do cada vacca do bite, dentro das ruas da
cidade, 2$000.

§ 57. Do cada casa quo vender bilhetes de loteria,
10$000.

§ 58. Do cada pessoa ç'ue oxercer a profisso do pin-
tor, 10$000.

§ 59. De cada bosta brava do outro municipio, quo
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for vendi1a ou importada para este, pagar 0 vendedor ou
importador 300 rés por cada caboça.

§ 60. Do cada cabeça do gado do outro inunicipro,
quo for vendtht on importada para osLo, pagarà o vendedor
ou it. potador 300 réis por cabca.

§ 61. Do cada i6lo do fumo, quo for voadido neste
cominercio, pagarA o vendedor 500 ris.

§ U. D@ cada carga do rapaduras do outro muni-
cipio e vendida uesto, pagarã o vendedor 500 rOis. QuandG
vier diiectarnente, o negociante iinportador pagarâ o mes-
mo imposto.

§ 63. Do cada 15 kilos do assucar do outro munici-
pio, vendido neste, pagará o vendedor 100 rOis. Vindo di.
reutamente, o nogocianto importador pagarà o rnoswo di-
reito.

§ 64. Do cada rneio do sola do outro municiplo e
veridido neste, pagará o vendedor 100 réi; vindo directa-
monte, o negoelante itnportador pagarã o mesmo imposto.

§ 65. Do cada agento do casa commercial da cOrte,
20$000.

§ 66. Do cala barril do aguardente do outro muni-
cipfo, vendido neste, 500 rOis; sendo pipote, 1$000, pagos
polo vndedor, importador ou comprador.

§ 67. De cda espectaculo publico on particular, quo
auferir lucro, 10$000.

§ 68. Do cada documento ou titulo qua for registrado
no livro da carnara, 20$000.

§ 69. Do cada pesoa quo apparecer nas ruas desta
cidade corn realejo, macaco &, como rneio do vida, 5$000.

§ 70. Do cada negociaiite do selins, si1hes, selli-
gotes & vindos do outro rnunicipio, pagarà o vendodor, por
cada urn quo yonder, 300 rdis.

§ 71. Do cada botequirn, por occasio do espectaculo,
2$000.

§ 72. Do cada rez quo se matar no municiplo. para
vender came fresca. embora so venda algurna secca, 1000.

§ 73. Marceneiro, ferreiro, chapelleiro, selleiro &
dentro da cidade, 3$000,

Art. 171. Ficam revogadas as posturas e disposioes
em contrario.

Maudo, portanto, a todas as autoridades a quern'o Co.
nbocirnento a oxeuçao da roforida resoluçao pertcncor,que
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a cumpram o faani cumprir to in toiramente corno Ilolla so
contein. 0 secretarlo dosta provinciL a faca inlprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palaclo da presidencia da pro-
vincia de Minas Gerae . , aos sei dias €10 mez do Outu-bro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Oliristo
do mil oitocentos o oitenta e tres, sexagesimo segundo daInd ependencia e do Imperio.

ANTONIO GONçLVES CHAVES

Sellada e publicada nesta secrotaria aos 4 de Dezein.bro de 1883.

Servindo de secretarjo,
Augzs10 M. da Costa Lima.
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RSOLUçAO N. 3180 - DE 0 DE OUTW3PO DE 1883
Contem o regimento interno da camara municipal da Itabira

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presidente da pro.
vincia do Minas Geraes Faço saber a todos os SOUS habi-
tantes, quo a assemblea legislativa provincial, sobre pro.
posta da camara municipal da cidade da itabira, deere-
tou a resoluçao seguinte

REG!METO II'TEPbNO DA CAMARA MUNICIPAL DA ITABIRA

CAPITULO 1.

DAS SESSES

Art. I. - Nos prazos marcados, e conforms o art. 25
da lei do 1.' do Outubro do 1828, serio successivas as
sess5es da camara em todos os dias utes ate completar
o tempo marcado na lei, excpto Si a mesma, julgando
do utilidade publica, deliberar o adiameuto de algumas
sessöas, ou prorogalas.

Art. 2.° A' hera marcada o secretario fará a cha-
mada, e declarará o numoro dos vereadores presentes.

Art. 3. 0 Achando-se presentes cinco vereadores, polo
menos, o presidente abrira a sesso, dizendo:—Estâ. aberta
a sessäo.

Art, 4. 0 As sesses principiaro as nove horas da
manhi, e durarão, cada dia, o tempo uecessario para o
traballio, uo podendo exceder o espaco do 4 horas, ox-
cepto estando fallando algum vereador.

Art. 5 0 Si, foita a chamada, no se verificar o nu-
niero do dUCt) voreadores, polo menos, conservar- se-hao
Os presentes em seus logares por espaço do meia hora;
çontinuando a inesma falta, o ecretario lavrará um
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acta, declarando nella os non.es  dos voreadores presents
o faltosos, e assignada esta olos present es, retirar-se-hio.

Art. 6- o A sesso principiara pela leitura da acta
da antecedonte, a qual o presidente dará por approvada
si, posta em discussAo, no houver quern queira fazer
observaç3es sobro ella. Havendo observaçoes, far-se-hao
as emeudas indicadas, quo forem approvadas pela carnra.

Art. 7. 0 Approvada a assignada a acta. o vereadr
nomeado pela camara, no priineiro dia da primeira sos-
so ordinaria, fará a leitura do expedionte, quo zerà
successivamente distribuido as commisas a quo per-
tencer. Exceptua-so o expediente relativo as materias,
quo so acharein sobre a mesa e tiverern do ser discu-
tidas em occasio propria.

Art. 8. 0 As actas contero o resultado das delibe-
raçies da camara, no motivada a declaraçao dos votos,
na forma do art. 35 da lei, e rosumidameute do todos Os
papeis quo forem lidos em sessno, e o destino quo tiverarn.

Art. 9. 0 As actas serLio escriptas polo secretario, a
assignada.s, depois do approvadas, polo presiderite e niais
vereadores presentes, ainda quo alguns destes no tonham
assistido a sessäo a quo a acta so refere.

Art. 10. As sess6es serão celebradas no paco da ca-
inara, podendo sel-o secretamente todas as veze.i quo o
reclamar o interesse publico, ou a requerimento do qua!-
quer vereador, approvado par dous terços dos vereadores
presentes.

Art. 11. Antes de levantar-se a sesso, o presidnta
designarà a ordem do dia seguinte, e pars, finalizar os tr-
balhos do cada SOSSaO, dirá:— Levanta-se a sessao.— No
ultimo dia do sessao, dirá: - Encerra-e a sossao.

CAPITULO 2.°

IAS OflMENS DOS TRARALIj05

Art. 12. A ordom do dia dos trabaihos da camara se
dividir!i em quatro partes, a saber: - l.a Leitura do ox-
pediente o sua distribuiço. na forma do art. 7. 2 1 Apre-
sentaço dos pareceres do coInmi.ses 	 Laitura das ma-
terLs quo so acharem sobro a mesa, o rseetiva dscu
sea. 4,a Apresentaçao do requerizuentos, propostas e ia
iicaçLs.
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Art. 13. Os parecores do CQmmiSSOS, lidos, flcaro
sobre a mesa pant torem se-Linda,leitura e entrarern em
priineira discusso immediatarnente. Todos soffroro duas
discuss3os, corn intervallo do viute e quatro horas cada
uma.

Art. 14. E' licito a qualquer vereador propor quo
Os pareceres aprosentados, 0 as inaterias offorecidas fiqueru
adiadas para sorern rezolvidas quando assirn o detorminar
a camara, ou quo voltem as commisses competontes para
reconsideral-as, teudo-se em vista as circumstancias quo
assim o aconsoihem.

Art. 15 As materias sueitas a discusso passaro por
duas discusses, corn intervallo do 24 horas, salvo si a ca-
mara decidir o contrarlo, a requerimento do qualquor ye-
reador.

Art. 16. As materias voncidas em 1 1, discussâo, soro
sujeitas ao parocer da cornmissão do rodacçito, para quo
possarn passar pela segunda.

Art. 17. Os requerimentos, indicac5es e propostas iro
As respoctivas commiss5es, e quando contenharn niatoria es-
tranha It sua compotencia, iro It commisso do reprosen-
taçio.

Art. 18. Os intersticios do quo cogita este capitulo,sero
dispensados todas as vezes quo houver requerirnento nests
sontido, approvado por dous terços dos membros presentes.

Art. 19. Os requerirnentos tendentes a regular a ordeni
das materias quo dependerem do discusso, ou forem offere-
cidas, sero discutidos e votados immediatarnente.

Art. 20. E' permittido a qualquer vereador pedir ur-
gencia, quo so nào discute, afim do so discutir e votar a
inaterias quo estiverein sobre a mesa.

Art. 21. Passada a urgencia, sorIt posta a materia em
d iscussio, precedendo segunda lol tura.

Art. 22. SO so poderá fallar duas vezos sobre as matoriag
em discussao, excepto Os seus autores, ou rolatores das coin
missies, os quaes poderSo fallar mais uma vez. F[avondQ
emendas, poder-so-ha lallar uiva voz sobro cada urna, po
dendo-se tambem fazel-o para explicaç$es.

Art. 23. As propostas, indicac5s, requerimentos e ou_
tras quaesquer innçs podero ser retiradas por seas
tores autos da sua (lefinitiva approvaço, no caso 1e par-
misso da earnara, podendo qualquer outro vereadoi faze!-as
suas.

Art 24. As ernendas do qualquor nat.ureza, ofrerecidas
As matorias em discusso, serao conjunctarnento discutida g G
VQtUS em primeiro logar, seuindo-so o quo so voncer,
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Art. 2. Na votaço das omendas se observarà as or-
dens seguintes

i. a As suppressivas.
2. a As substitutivas.
3. a As additivas.
Art. 20. Votadas, as emendas iro a cornmisso do ro-

dacço para rofundil-as na matoria principal  serern sujeitas
A segunda discussiio.

Art. 27. No so ontende finalisada a discusso do qua!-
quer materia, si ainda houver quern so proponha a fallar,
competindo-ihe esse diroito.

Art. 28. No caso do haver, durante as discusses, qual-
quor duvida sobre oideus on intelligencia deste regirnento,
o presidente a decidirà e sO podera ser revogada essa deci-
sao, a recjuerimeflto do algum vereador, approvado pela
camara.

CAPITULO 30
DOS PARECERES, PROPOSTAS, REPRESENTAcES, REQUERIMENTOS

E INDIcAcOES
Art. 29. Os pareceres do cornmisses, referentes a in.

formacLeS exigidas polo govorno, on assemblea provincial, Cu

algurn negocio importante, torminaräo corn urn rascunho
da inforrnacO Cu officio quo so houver do expedir.

Art. 30. Sao propostas todas aquellas proposices em
prol dos interesses municipaes, quo dependerern para sua
execucO do approvac10 da assernbea legislativa.

Art. 31, Cada uma das propostas devorà coutor o ob-
Jecto da providencla a tomar-se corn as razies fundamentaeS
do SUIL necessidade, expostas concisarnente no preambulo.

Art. 32. Serao dividdas em artigos, quando sua materia
no reduzir-Se a urn sO, o depois do Was polo son autor,sorão
entregues ao secretariO, quo em seguida as lerá.

Art- 33. So represeutaces as proposicôes quo U-
verem por firn pedir as autoridades superiores alguma
provideflCia on medida a bern do municipio.

Art. 34. So requerimentos as prOposic3S concor-
entes t economia, policia o ox.pediente da carnara, Cu

aos pedidos do informacöes e esciarecinientos sobro qual-
quer objecto.

CAHTULO 4°
DAS voTAçEs

Art. 35. Por duas maneiras so pode votar:
L % Polo aoto symbQlico convaUclouado eutre OS v

readores
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2. 11 Por escrutinio secreto.
Art. 36. Tdas as votacOes far-se-ho polo primeiro

modo, excepto as eleiçes quo se fario polo segundo, em,
cedula ccripta polo volaute, contendo o nome do votado.

Art. 37. Nas votaços prevalecerã a maioria rela-
tiva do votos, e no case de ernpate nas votaçes do se-
gundo modo. a sorte o decidirã.

Art. 38. Neuhuin vereador presente pode escuar-e
do dar o seu veto, excepto no caso do art. 38 da lei.

CAPITULO 5

DAS COMMISSiES

Art. 39. Ficain creadas connnisOos permanentes, que
soro annualrnente elitas e compostas do dons membros;
quaes as do obras publicas, pagainents, fazenda, saude
puIJlica, justica, rHdacç, reproeutiçs, comprehenden.
d, estas pr ' )pstas, iiidictg6,ji etc., ii concernentes a
ot ai eommissOes, do itruco publica, prises e poli-
cia, eIn ft st eta do pro4deuto soinento.

Art 40. E' permittila a noineaçao do cowmisses
extora o espeeae, quo será foita por escrutinio secreto.

Art. 41. 0 preidonte podirá ser noineado para
qualjuer coInmssaO.

Art. 42. Faltando urn membro do qualquer commis-
o, o presidente nomoará quern o substitua, sern mais for-

malidades
Art. 43. No combinando os meinbros do Cemniis-

sao sobro o negocio submettido ao sea examo, 08 dissiden-
tes darao o seu voto em separado.

Art. 44. A' commis-so do obras publicas compete:
§ unico. Interpor pareier sobre tudo qua for rela-

tive a caminhos, estradas, calçadas, pontes, chafarizes,e
edilicios publicos a quaesquer outras obras uio indivi.
dua1iadas.

Art. 45. A' commisso do pagamentos compete:
§ 1.0 Interpor parecer sobre as materias sujeitas a

discuso da caniara e tendentos ao dispendio dos dinhoi.
ros da mesma.

§ 2. 0 Quando a materia, sobro quo versar o paga-
mento r so referir a conipetencia do outra commissao jn
teror preGO& coujuactmonto COLU esa,
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Art. 40. A' cornrnissodo fazonda municipal compete:
§ 1. 0 Organisar os orcamentos da receita a despezas

muaicipaos.
§ 2. 0 Examinar os balancetes apresentados polo

procurader.
§ 3. 0 Ser ouvila sobre quaesquer materias ten-

dentes As despezas municipaes.
§ 4° Propor a creaço do novas Lontes do receita

municipal.
§ 5•e Resolver quaosquer duviclas eneontralas pelos

encarregaths da arreeadaço d:s rendas municipaos.
Art. 47. A' commisso do saude publica compete:
§ l,° Entender-se corn as autoridades administra-

tivas subordinadas a camara, quanto A hygiene publica.
§ 2. 11 Iriterpor parocer sobre todas as materias ten-

dentes a solubridade publica
Art. 48. A' commiso do justiça compete
§ unico. Dar parecor nobre o quo for relative a jus-

tiça evil, conthnciosa, z dministrativa o criminal, em ro-
laço corn ôs interesses da municipalidade.

Art. 49. A' commisso do redacçto compete:
§ 1. 0 luterpor parecer sobre as materias vencidas

em prirneira discusso, para proper a sua approvaço,
reg&co, ou emenda.

§ 2. 0 Corrigir quaesquer erros, lacunas ou faltas
qua so ericontrem nas materias a discutir e votarso.

§ 3 0 Offerecer a redacço do quaesquer officios, re-
presentaçes on quaesquer outras depeudencias corn as
autoridades do paiz.

Art. 50. A' commisso de roprescntaçes c mpete:
§ unico. Interpor parecer sobre as repree:itacO is,

p"opostds, requerimentm e indicaçi offereeias e cijas
inatertas no so refluaw a do cuiepetoncia do qualquer
outra Cornrniss(l perrnanente.

Art. 51. A' cOm!u'sSo rio instucçio r ublca compete:
§ unico. Ernittir parecer sobro assumptes relatives

A instrucço publica.
Art. 52. A' commis-1i) do priöos oompeto
§ unico. iriterpor parec c r sobe os negocio tPridicn.

tes no asseio e reparo das prisc5es publicas e do tudo o mats
quo Ihos for peculiar.

Art , 53. A' commisso do poll 	 compete;
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I.- Manter a ordom e regularidade dos trabaihos
da camara.

§ 2. 11 Superintender Os empregados da carnara a
resolver sobre 08 interosses rnunicipaes, todas as vezes
quo uo for possivel a audiencia da carnara.

CAPITULO 6.0

A PRESIDENCIA

Art. 54. Ao presidente da camara compete
§ l.° Mauter a ordein; fazer a distribuiço do ox-

ped.iente; fazer observar a constituiçAo a as leis; dirigir
Os trabahts; conceder a palavra; estabelecor corn clareza
o ponto da quosto e annunciar a resultado (las votaçes.

§ 2. 0 Fazr quo os veroadoros, na discusso no
divaguern do ponto principal da questLn, guardem a decoro
devidr, a nRo discutam a mania do dialogo.

§ 3. 0 Convcar as sesses extraordinarias, quando
houvr necassidade, on a justo podido do algum vereadr.

§ 4•0 Assignar deliberaços da carnra a corn ella
as referents ao art 64 da lei do 1. 0 do Outubro do 1828.

§ 5,0 Impor sdencio a advertir a qualquer voreador
quo infringir o regirnento.

§ 6. 0 Suspender a sossio, quando disso houver ne..
cessidade.

§ 7.° Reprehender corn prudencia e moderaço os
empregados da carnara, em falta do cuniprirnento do seus
deveres a corn recurso voluntarlo para a camaia.

§ 8. 0 Tomar juraniento tanto em sesso, coma fora
della, aos empregados publicos qua o devemn prestar pe-
rante a camara.

§ 9. 0 Auliará a sesso per alguns dias, quando jul.
gar conveniento, provenindo official monte aos vereadores, a
dando-lhes, na primeira reuniao da carnara, as razes do
adiamento.

§ 10. Conceder licoaça, corn vencirnento, no case
do mlestia provada, per mais do trinta dias, aos em-
pregados da camara, a por menor prazo, per qualquer
outra razao.

§ 11. Suspender polo mesmo prazo. salvo 0 recurso
para a carnara, sujeitando son acto a approvaço da mes-
ma, e nomeando quern os substitna interinamente.

§ 12. Nornear intorinarnento quaesquer emprega.
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dos, quando haja fallecimento, renuncia, suspetso ou
dew isso.

At t. 55. 0 presdente poderà proOr, discutir e vo-
tar, sguudoos arts. 3 e 34 da lei do 1. 0 th- Outubro do
1828. Excedt,ndo o seu discurso a breves reflexOo, con-
vidarâ ao seu immediato em votos para preidir a sesso
durante a discusso na qual tomar parte.

Art. 56. No coinparecendo o presideute, meia hora
depois da marcada, far as suas vezes o veroador a quem
coinpetir substituil-o, cedendo-ihe o logar logo quo elle
for presente.

Art. 57. No consentirá quo so deem apartes ca.
pazes do perturbar o orador.

CAPITULO 70

DA SECRETARI

Art. 58. Ao secretario compete:
§. 1. 0 Ler perante a camara, no primeiro dia de

sesso de cada reunio ordinaria, o index das delibra-
çöes da camara, relativamente ao triiestre findo, cujo
index deixará sobre a mesa ate o ultimo dia do seso
para ser examinado pelos vereadores, os quaes poderao,
em toos os dias do sesso e logo depis da assgnatura
da acta, fazer reflexes sobre elle; e havendo nece&sidade
do aiguma alterao, far-se-ha esta por decisao da ca-
mara.

§. 2. 0 Fazer a chamada, ler, escrever e redigir as
actas, termos, registros de ttulus e tudo o mais quo a ca-
inara ihe ordenar: fazer todo o expediente; passar as
certidöes quo lhe forem pedida, independente do depacho,
menos Os neg(cics reservados, sem deliberaçao da caruara.

§. 3. 0 Ter em boa guarda us livros, papeis da Ca-
mara e tudo o quo pertencer ao archivo, e dar corn bie-
vidado os esclarecimentos e informaçoes exigdas pela
camara ou qualquer vereador.

Art. 59 No impedimento do secretario, o presidente
nomeará urn vereador quo o subst'tua nas sessOes em quo
ello deixar de comparecer, na forina do art. 35 da lei do 1
do Outubro do 1828.

Art. 60. Todo o expediento serã feito na secretaria,
dadia, mas o presidento podorá facilitar ao secretario
fazol-o em sua casa, conformo as circurnstancias occurrent.
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Art. 61. 0 secretarjo receberá scus ordenidos me-
diaite a pcirtaria exdda polo pre_idrtt d oa ii-ra.

At. 	 U2.	 O 1vro Ia uora lutI-j sah if ø •I s,u
archivo ixe&pto 06 i . 1.itivs a qua1ifiøç6s o etçOe&

(JAPITULO 8.°

PA PROCURADORLA

Art. 63. Ao procurador compete
§ 1.0 Fazer a arecadaço e dktrIbuiço das renda

muuicipaes,segurido o regulamunto do 3 no Janeiro do 1832
dado as cam r;s polo cnselho geral do provirlcia.

§ 2.° Z lar us iuteresses da camara, prornovoJ-os po
tdus os moos a sou alcance.

§ 3 o ALuinistrar as obras do qua a camara 0 ou-
car ro ga r.

4. 4 Reirosnt r a camara em juizo ou fora dole.
Art. 61. 0 procurador receborá seus vo[leiIrlentos

inediante ordeus expelidas pela camara e depois do appro-
vaçAo dos balaucotes da receita e d espezas municpaes, por
trirnestre.

CAPIT[JLO 9,o

DA FISCALISAçXO

Art. 65. Aus tiscaes compete
§ 1•0 Vigar na obervaucia das poturas da camara,

promoveudo sua exeeuç() por advertericia aos quo freiu
a ellas obrigado, on particu1armnte on por meio do
editaes.

§ 2. 0 Activar, o procurador no desempenho do sons
dove res.

3g Ex,euutar as ordens da camara, dar-Ilie parte
ein c.da reun() do estado di sua administraçao e do tudo
quanto jUgarom convenmento.

Art. 66. Para desompenlia do seus deveres e quanto
ao expediente seráo auxiliados polo secretario e portero da
camara.

Art. 67. 0 Fiscal da cidade terà o ordenado de
200$J0, dos quaes un, 10"go pelas fuucços do zeladur das
aguas publ!cas, polondo ete ordeiialo ser augmRr1tdo
corn a gratmficaçao do 100$OJO aurmuaimwiti', so beta desemu-
ponhar os sous doveres.
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Art. 68. Os fiscaes sero resrnnaveis pelos prejuize
occa'oonados por sua neg1genc ;t, i eta f 'w' juigala
grave pela camara OU ct ni'nwtdi, set ao par ella rnulttdos
na quantia do 30$000, a deluzir-se do ,;bus v11u1uefltOS

trirnestaes.
Art. 69. U fiscal da cidado será pago do que tivor

veucido, sobre de1ibreço da eamara.

CAPITULO 10

DO PDRTE1RO

Art. 70. Ao porteiro compete:
§ 1 ° Executar as erdon i da camar ; durante a

tempo dasesOe, Hear per lola salt parr receber e on-
ti egar o requerituentOs e mais pape's, qua forem dirigidos
A çaLwira ; cuidar no as eio e impeza da casa, guardar
todoM o moveis e uten&lios, e resp nier per elles.

§ ° (Joadjuvar o fiscal no deornpenlio do seas do-
vere.

Art. 71. 0 1orteire é subrlinalo ao searetaio e a
este cuinpre rpresaiitar a cirnara as faltas que elle cm•
melter.

Art. 72. 0 porteiro, para receber a sou ordenadu,
dove apresntar attestados o sccrotaiio e prcuradur da
camara, para esta resolver.

CAPITULO 11

DISPOSI9I3E3 GERAES

Art. 73. Sobro a mesa estarà urn exmdar la cnsti-
tuiçe poliuca do imporl e ; outrO da ici do I do Outubro de
82 e tolas as leis e rosoluçes do corpo legs1ativu, assiru

gorEd, corn') provincial.
Art. 74. Htvorâ urn inventario d 	 livros e papeis

exitentes no archivo, plos quars respnderâ a secretario,
e outro do tolo as inoVois e inas objects. pelos quae
resp nderá o perteirO.

Art. 7 	 Haverá Os srguintes livros
1.0 D rect a t boca dc ctre, onde so faça carga ao pro-

curadr los d abel ros q ne i'oceber
2 0 Do recitLt C d?SpPZa geral.
.° Do registro clas actas
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4. 0 Do registro da lei do I do Outub'o de 188 e todos Os

artign.s do lei, asirn --oral, come provincaJ, quo forew rela-
tivos a caioara.50 Do r gstro de tola correspondencia corn o governo.0,0 Ii); registr> do tidas as propostas e rn1)reentacesquo so leva rrr s utw'iklos superiores.

7 ° Di r- gi -ire dos ofllwus do j aizes do paz e mas au-toridales Iliumc ipaes.
8. 0 Do regrstro das correspondetcjas corn as outras ca-

maras da provlucia e autoridadas ex-tra munieipaes e di-
vorsas pes.soas. con quem a carriara so correspouder, tondo
0550 hvro o tituh) de - diversos -.
casa 9.' Para as jurLaçs dos orlenados dos ornpregados da

.
10. Para contas correfltes coni os dovelores da carnara.
11. Para os tormoq do posso, e alern dostes todos aquelles

qro esto datorminals pak id.
Art. 70. This es v-roa'Iores concorrero a saa a hora

aprazada do abn r-so a w sqao e tonIar'l) ass-n to em turn() 'Ia
mesa as lados do presidente, sern disiiricçio e pr000(Iencja
algu ma.

Art 77. 0 quo faltar, scm cauo jusliflcaia, será mul-
tado na forma da lei e o secretao lauç krA Igu OW Feceita amu I ta.

Art. 78. Tidos faHaro do s ou logar A em p. tondo
prirnolrarnonto peddo a patavra e depus ia ]he ser esta con-
cedidi. excpto o vo-eador norneadu para br o expodiente,
quo poderâ fazol-o son tado

Art 79 0 prosidonte qoncederà a palavra ao primeiro
que a pedir, e havende rnuitcs podidos em urn sO tempo, dara
preforencia a quern ]he larecer.

Art. 80. Tela a fiJia ou discurso serádirigido a carnara,
ou ao presidente e ilunca aes espectadores.

Art. 81. Qimndo a!gum vereador f.rI!ar scm tor obtilo
a paiavra, o presidn to aIvrt ra Own a - [ ra Orlvfli;
san1i advertdo ' guuda V€Z a na he ehr, a 1), eahentecharnal--ha ao 

P1313 .s gut U 1- fo rmula  - ( 1 S r.vertt,Ir F. nio [II Cufltiflu-i r con a palavra ; iIa,budg_c(iOl)) vaotder arniL U iresi1rjt, cnu1 anlo princira-
monte ins OUtrIS ver-akres, o fLrá sahir da sala, usando da
formula segurute - ' Sr. voreadot' F. tern porrrrisao par-a
rtirar-so Noste caso ultirno, a caw;ra na tesS() srgu ill teprocelera na 1)rm i do art 	 d,I On tubro do 18:-'8.Art 2. A. Inerna disposiço do artugo antecodente terá
Jogar nos seguiutes Casos:

1, 0 Qndo qujqtj' voreadar 4aQ guardar deoro do

L
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vido, sendo nesta lvpothese as duas primoiras adverte1iaS
feitaS (10 seguinte mod'): - A1.tnçaO

2. 0 Quanlo eniprrgar, no calor da discussão, palavraS
desatteIiGli'a8.

3° Quando ettrar em matoria estranha as attribulcöes
da carnara.

4 ° Quando divagar da questo, ou quizer introduzir in"
devidamente materia nova na dscussäO.

Art. 83. Qualquer vereador podera requerer ao pros1-
dante a execuçãO de'te regimento, quando elle pareca a fa g-

tar-se do sou cumprimentO.
Art. 84. 'l'odos Os requerirnefltOs, indicace8, propostas,

pareceres, representacöS a emendas seräo escriptos, data-
dose assigflaclos por sous autores. Nao seräo escriptOs em
quartos do papal a nem a lapis ; mas sun em foihas, meias
foihas a corn margens.

Art, 85. Quando os juizos do paz e mais empregados
corn iarcorom a prestar jurarnonto. a camara mandara 0

scrota r() receb3l-os a porta da sala das sessOeS, e no acto
d4 pnl a rifl jil ram'n to, os veroadores consorVar-So hto do
pé ; c,,flClU(O u .cto e assgnados Os tormos, o secrtar1O OS

acOfllp?tnhira aé 0 mesrno logar.
Art. 86. Us ornpregados da camara, a saber o secreta-

rio, pocuralOr, fiscal e porteiro. r.o poderáo sahir fora da
cidale scm liceoca do presideote.

Art. 87 Toda a alteração qua a este regiment') so fizer
sera lançada em supplewetito ao mesmO, e asignada pela
camara.Art. 88. Revogam-Se as disposicleS em contrariO.

Mando, portauto, a todas as autoridadeS a quern o conhe-
1U1OfltO a ex.ecucaO da raferida resolucao pertencer, qua a
urnpram a façam cumprir tto inteirainetite como nella so

contern. 0 secretariO desta provincia a faça imprirnir, publi-
care correr.L)ada no palacio da prsidenciada provincla do
Minas GoraeS, aos seis dias do niez do Outobto do AnO

do Nasc1m€flt 0 do Nosso Senhor Jesus Uli sto de mu
oitocentus a oitenta e tres, suxagsiwo sguodu 6a lndepefl-
dancia a do Imperio.

ANToNiO GONcALVES CIJAvES

Sellada a publicada nosta socret aria aos 11 do Dezem-
bro do 1833. Servindo do seer turin,

Auguslo M. da Costa Lima.
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LEI 3181 DE 18 DE OUTUBO DH 1883

Marcs as divisas da freguezia daConceiçiio C () 111a do S. Dor irigo doRio do Peixe e Eratsfere de lluus f regiczi 	 par,s out's
.
 di-vor :ia8 fuzoudas,

0 Dr. AutunoG)t19ives Chavos, presidente da provi2.
cia de Minas Goraes: Faço saber a to to Os sous habitautes,quo a h siolnbloa legislativa proviu(;ial decrot,uu, o eu anc-
ciouoi a lei s•gu into

Art. 1.0 As divisas da freguezia da Concoiço corn ado S. DJmng )s do Rio do Poixe so as sega irites come-
ctudo do alto do corrogu do Bul na fazenda la Conquista,
extreil)a das torrag do J3onto José da Silva' corn as de
Francisco Alvs da Silva, na fazoula do Santa Oi'uz,
czbcecr do Corilado, o polo alto quo divilo as aguas
(10 Jufldado las do corrego do lJoi, em ii reç10 t iciatada fazsnda do Salto, no` Cambota ; e d'ahc, polo esjci.
gao a to, ao log tr d000rninaio Casa Nova, nos pastos
da 000quista, ate o riboirao A gria-quetito, quo passa junto

mosma fazonda ; da Casa Nova para baixo, polo vojo do
r.frido ribuii'w Aguaquonte ate a sila faz na Foiheta
d'ahi, pelo epigj() mai.s alto quo serve do oxtrewa da La-
zuflia da onL .\ova, eapi t1O 8,6 Lstio José Forrira,
0)10 as torras b ErnoLo Coolho Lg?s e outros ate 0 alto
do Jatub, undo citnoçiin as terras do Joo Coelho Liges ; e
d'ahc, polo espgao majs alto ate o alto do Fu nthto, e tl'etøao alto da Sa mambtia, na estrada quo da cidade so dingo
a S. Domingo. ; Jo alto na Sarnainbala, em runo direit ,,
ao alto do correg) Misoria, Cortanlo pela caehoei 'a do
ribojt'to de S. Joao no Rapo.so. pouco abaixo da fazonda
do aftres JoC For'nc.iilos IMna, e d'eso alto, em runio
A each mi ra Jo ribcir) S. Francisco na fazenda do Joo
Siin do Casti'nj )-d'alii, em rnxino ao alto do Campo Alogre,
o d'este alto, polo espigto, a fochLr na cachoeij'a do ri-
beirao do Axu16, logo acitna da fazenla do Thomé Fran-
cisco de Andrade.

Art. 2 , o Sio ti'ansfrijas : do distrjcto do Santa a-
na, tormo de Monte Algre, pira a 1'rg1 ezia Jo No.ssa
Senhora d) (Janino do Pritta, a fazoula do Uahaçab, perten-
Cflto ao t00011t3 Eneronciano Alves do Aol role; cia fre-guozia do Itatjaios ii [cara ada cidale do Born 11w, a fizeuda
donoinic1ja_ths Teixciras, pertencoute a Billuino P1-
ros Ma rjnlio ; da do Sucui'id, trwo do Minas Novas, para
a do S. Doiniugos, termo do Arssuiliy, a f:czndt do Ita-
p!CU I U. Portenconto t vi uva e herclej ros (10 finado (oi'-

inano Alvos Oasaos 	 do districto (la PiedaíJo dos cioracs,
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para o do Santa Cruz das Aguas Claras, ternie do 13ofl'iflm,
as faendas denminadas Cabeceira do Rio Aniei-
das, Gameflas, Buraco e Agua Limpa ; da freguzia ile
Sant'Anna do Pirap'tinga, t(q 111(p do S. José d'AIem Parahy-
ha, para a do S Sebastian da Estrella, do mesmo termo, as
mazonda q dos cidadaos Antonio Cabral do Oliveira, José do
Faria Coutinho, Francisco Pinto do Carvalho, Augusto do
Cuuf.n Godinho, José Marques do Sailes, Joo José Pereira
e Julio Emilio do Abreu; do termo tic Aifenas para o do Var-
ginba, a fazenda tin Ba guary, comprehndjdos os logares
denominados Barra (Ia Mutuca, lihas das Graças e Grattitita;
do ft' guezia e dstricto do N. S. da Piedade da Boa Eeperan-
ç't, te'mo do Piranga, par a freguezia e dstrcto da Capella
Nova dos Bores, termo deQueluz, a fazenda do Antonio José
do Paiva,

Art. 3. 0 Revogainse as disposiçes em contrario.
Mandn, portantt, a todas as auloridades a qucm o

conhecimento e execuçao do referida lei pertencer, quo a
cumprain o façam cumprir tao inteiramonte come celia so
contem. 0 secrotario desta provincia a faca imprimir, pu.
bircar a corror. Dada no palacio da presidencia da provin-
cia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do Outubro
do Aiino do Nasciweuto do Nosso Seuhor Jesus Christo do
mil oitncentos e outenta e tres, sexagesimo se-undo da
Independencia a do Imperio.

ANTONIO GON cA LVES CIIAVES

SelIada e publicada nesta secretaria aos 11 do Dezembro
de 1883.

Servindo do secretario,
Augusto M cia Costa Lihia

RESOLTJçA0 N. 3182 - BE 18 BE OtJTUBRO BE 1883
Approva as coutas da receita e dospeza do diversas carnaras muni-

cipaes.

0 Dr. Antonio Gnçalves Chaves, p. eidente da pro-
vincia de Mirias Geracs Fag ' saber a todos cs seus habi-
tantes, quo a assetublea legislativa provincial decretou a
resolilcao seguint

Art. 1,0 Ficam approvadas as contas das camaras mu-
nici pans ahaixo declai'adas, a saber

§ 1.' Camara doAraxL.
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Exrcicio do 188
fl.ecoita•
Depza
Saldo a favor da camara.

§ 2. 0 Camara do I3uni Succeo:
Exercicio do 1881

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

Exerciclo do 1882
Recoita
J)espeza
St1do a favor da camaro ........

§ 30 Camara.de J3arbacena
Exarciolo do 1882

Receita 	 . . .
Despeza
Saldo a favor do procurador

§ 4. Camara do Curvello
Exerciclo do 1882

oj-

2:08$282
2:0S$31 5

1: 74U,308
1:728*340

20$068

1 :1908
1:490$440

2..$5?8

34:(36"1$155
3d:8 I 3029
2:151$774

IRnceita....... 	 .......7:457$894
IDaspeza 	 .............U:715$417

Saldoa favor da cainara ...............2.177

§ 5.° Camara. de Campo Bello
Exercicio do 1882

Recoita
Dspoza
Sal do a favor (10 p rocu ra do r, c did o pel ()

mesmo em beneuicio a municipalidade.
§ 0.0 Camara da Canipanha:

Exereicio do 1782
Recoita
1)espeza
Saldo a favor do procurado'......

§ 70 Carnara do Carmo do Rio Claro
Exercicio do 1S2

Receita
Despeza
Saldo a favor da camara.

§ S 	 Camara da Concoiçio:
Exercicw do 1882

Receita..............
1.)puza

a fa vor do procurador . . . . . . .
§ 9° Caniaa da Ldamantina

Exereicio (IC 1821
Iccila

1:7,5A$142
1:'7r)7$200

3$0t4

• •I3:427973
13.004 $541

17 O$sci8

2:1-17$450
1 :8S$35O

29$10O

4.4001
4:

.1 . 1 :24051
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Despeza .
Saldo a favor do procurador 	 .

10. Camara da Formga
Exercicio do 1882

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

§ 11. Camara do Gro Mogol:
Exercicio do 1882

Reeita. 	 .	 ............
Despoza
Saldo a favor da camara ........

§ 12. Camara do ILal)ecerica
Exercicio do 1882

keceita................
Despeza

a1do a favor da camara. .........
§ 13. Camara do Juiz do Fora

Exeicicio de 4882
Receita 	 ...............
I)espeza . 	 .......Saldo a favor da camara . . . . . . . . .

§ l ts. Camara do Lavras
Exercicio do 188

Receita
Despeza
Saldo a favor da camara.

§ 15. Camara do Patos
Exercieio do 188

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

§ 16. Camara do Parà:
Eercicio de 1882

Receita
Despoza ............
SaE, a favor da camara

§ 17. Camara da Ponte Nova:
Exerciclo do

Receita
Despeza ............
Saldo a favor da cainara.

§ 18. Camara do Pitanguy:
Exercicio do 1882

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

§ 19. Camara do Rio Novo:

i:6668O3
1:420$2o7

9:706106
4:336$9b
5:369$121

2:013$043
1936.$S50

76l93

6:370591
5:528 05

84 i786

45:483$072
45UG$005

174367

14-.266$892
8:804 73
5:4621 19

1:832$084
I :302835

529$0

4:834$829
4:481$924

35$)05

4:604000
4:59$572

11$428

5:994$439
6:04 $270

.)2$831



6:756$184
8:733$560
1:977$376

3:631$563
2: l39.840
1:421$723

11:116$599
9:252$115
1,864$484

2:445801
2:422671

9-3$130

5:640*725
4:588$220
1:052$505

I

4
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Exercicio do 1882

Rcoita 	 ........... 	 25:537$004
D ispeza ........... 	 19:94$40
Salio a favor da Camara. ..... 	 5:591$764

§ 20. Camara de Suassuhy:
Exercicio do 1882

Recita ......... . . 	 1:347$080
Dspeza ............1:332$i72
Saldo a favor da camara. . . . . * . 	 14$508

§ 21. Camara do S. Gonçalo do Sapucahy:
Exercicio do 1882

Receita ..........
Dospza ..........
Saldo a favor do procurador . .

§ 22. Camara do Santa Luzia:
Exerccio do 1882

kec&ta . . .......
Dagoeza ..........
Sallo a favor la carnar:t . .

§ 23. Camara deSabará:
Exor&cio do 1882

Receita . 	 .........
Despeza . 	 .
Saido a favor da canara

§ 24. Camara do S. Josh d'EI-Rey:
Exercicio do 1882

Receita ......... 4

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

§ 25 Camara do Turvo:
Exercliio de 1882

R'ceita ..........
Dpeza ...........
Saldo a favor da carnara. . 	 .

§ 26 Camara do Uberaba:
Exercicio do 1882

Recoita ........, , 	 . . 	 11:23)$908
Despeza ............ 	 8:789$75
Salilo a favor da cainara. 	 •	 , . 	 :45o$1497, CamardoUbã.;
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Exarcicio do 1881
Receita• 	 9:47$75I)	 •	 (:375:;54(Sahio a favor da camara 	 3:09-1$179

Exereicio do 1882
Rcuta ............9:31?$59
Dcpeza . . 	 .......... 	 &063$'65
SHo a favor da cainara ......1:245734

§ 28. Camara do Tres Ponias:
Exercjcio do 1882

Roceita ............3382$S26
Dospeza ............2:26$5J9
Saldo a favor a camara.......1:419$307

29. Camra da Christina
Exercicio do 1882

Rceita ............5:O3395
Dseza ............5:4O796O
Saldo a favor doprocurador .....3385j5

§ 30. Cmara la Lecpollina:
Exercico do 1878-1879, ate 31 de Dezernbro

42:4S053
20o14:4

Saldo a favor cia camr ..........:466O72
§ 31. Oatnra do Powba

Exeroio do 1882
Recoita ............15:377$381
Despeza ............1O;277$96
Saldo a favor da camara.......5:1O3335

§ 32. Camara do Sarro:
- 	 Exercicio do 1882

Recoita 	 .	 ..........
9:j55cJ13

Sallo a fi.vor cia cam-ira ......49[$723
33. Camara Li Ouro Fino:

1xe.cciu do 182
Receta . 	 ..	 ..........
Depoza . 	 .)..

._,.S.1do a favor do procurador .....
§ 34. Camara do S. Joo

Eercicjo do 1881
Rcoita • 	 •	 •	 ....... . 23:?5-L23)Dupeza . 	 . 	 . . 	 . .	 .	 . *



	

FOLHA NL\IEBO 	 05
Saldo contra a carnara ..... 	 34035 Camara do Queluz:

Exercicio de1881
Recoita ...............

8Saldo a favor dø. camara ......3:797t. 
§ 36 Camara do Sete Lagoas:

Exercicjo do 1871 a 1872
Receita 1

	

. 	 . . 	 .OU4OOD 
Saido a favor da camara ....... .380

1872 a 1873 	
534

Receita 	 ................. 1 .
Des oz 	 . ,	 4
Saldo a favor da caniara 	 : : : : :
Receita 1873 a 1874•	 .
Despeza ............3.078$946
Saldo a favor da carnara : 	 :
Receita 	 1874a1875
Despeza . 	 . 	 4:178
Saldo a favor da camara 	

1876 : :
:

R ec eita . 	 .	 A.
Des eza ............'t.477,774
Saldo a favor da carnara .

Recoita 	 1870 a 1877
Des eza ............:134O43
Saldo a favor da carnara 	 . . 	

5:091$730

Receita 	
1877a 1878

Daspeza 	 • I .........406S$j13
Saldo a favor da amara : : ' 	

.	 4:0!4i97

RecAi 	
do 1878 a 1879, até31deDezombr

6:307,,,,")'273
Salio a favor da carnara 1880 : 	 :
Receita . . .
Despeza.............:S5466
SUdoa favor da camara 	 .' 	 • ,
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1831
ileceita	 •	 8:015$75
Despeza 	 •	 8:132$216
Saldo a favor do procurador 	 116$241

1882
R(-ceita 	 •	 3:923$238
Des;eza 	 :17IO25
SLtIdu a favor do procurador .... . 547767

Art. 2. 0 As contas da cainara municipal do Sete La-
goas, coiistantos cm § 31 (Ia reso1oçio a 308i) (10 7 do No-
veinbro do 1882, licarn alteradas polo § 36 da presente re-
soluçao, attendida assim a rec1arnaço da mesma camara.

Art. 3. 0 As camaras municipaes nLo coustantos no
artigc) 1.0 d'esta re.so1uçto foam mutadas na quantia do
400$000 reis, repartida igualmente eutre os vereadores,
per no haverern apresentado no prazo legal suas contas ate
o anno do 1882,dovondo a referida inutta ter arrca lada era
iJaco a cadaoorcicio ow quo a falta so den, Ex(;, ptuam-
s, 1orem das penas d'este art!go, as cawaras tin Mar do
H spaii ha, Muntos Clams, Abaeté, Cta guaz .s, A yu ruoca,
Ri Pardo, Sacramento a Marianna, cujs contis nan foram
tomadas, urnas por falta do tempo e outras per deponiorein
do iiifortnacnes, born come as eamaras quo maudarm tudas
as saw; coutas ate a proxima reuniao da asseinblèa pro-
•vincial,

Art. 4 ° Fica salvo as camaras municipaes, on a tor-
ceiros, o direito do reclarnarein contra qualquer engano ou
jnextetidao quo por ventura forem encoutrados abs saldos
coustantes do art. 1. 0 deta resoIuco.

Art. 5. o A camara municipal da Leopoldina flea au-
torisada a elimidar do quadro do sua dividu aetiva o quo
julgar tucobravol, referente aos eierciCios ;nteuiores a
1879, sujoto, porem, o sea acto a approvaçao d'esta
asse in b Ic a.

unico. Coinprehendem-se neste art. d if renças
do saldos do uns exercictos para outros, quo tern sido
glosa to, e quo figurarn come recaita existeute em co. re.

Art. 6 ° h' auturmada a cinara municipal do Rio
Novo a rover as contas do ox procuracor My-Cs Henrique
da Silva e veriflcr 0 saldo ou alcauce e steute durantQ

ua serventia,



F Li	 li

§ 1. 0 Ext ainadas as contas, na forma acirna dita,
sor,to rotnotcilis corn tad )5 Os docLliaouts, cadornos et.
a ocretara d'aset&ib1ua, pa pa serem exalnulaclas e appro-
'ada oppurLumit monte.

' So d .' p04 (Ia appm'ovaça) podi'ã ter logar a
exic•1leIa do silo eoutra,ou a entrega do s -.1do a favor da
cainara, coma cia t,Intt;L da c Utos so Veit ficar.

Art. 7•0 Rvogmm-so as diposic6es cm coutrario.

Matilo, portatito. a todas as autoridades a quem o cc-
nhucmmooto e exeeuçäu i1a referida resoluçao purtencer,qua
a en wpra in a iaçaw cuinprir tao intoiratneute coma nel Ia
so ewitem. C) seui'etarto lesta provIlicia a faça itnpriinir,
publicar C corrur. Dada a) palacto d4 pi'esidaacia da pro-
vnc a do Mamas Gwaos, as d zeta duts do mez do On-
tubra do Anna do N msuiinonto do Nsso Seuhor Jesus Chris-
V) de IWI utt.uCC:i tos 0 a' teuta e ties, sexagositimo Segundo
da ludepeudeticia e do Imnpeiio.

ANTONiO GONçALVES CHAVES

SaiLnia o nuhlcadi nesta secret.tmia aos U do D-
zetnh.re de 1833.

Servin Ia do seuwetario,
Augs&o M. da Costa Lima

1

.1'

I
/
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REOLUXO N 3183•.—DE 6 DE OUTEJBRO DE 1883

Contam as posturas da camara municipal do Santa Barbara

0 Dr. Antonio Gonçalves Chaves, preidonto da pro.
vincia do Minas Gerao: Faco s.bar a todos os sous ha.
bitantes, quo a assembina ingislativa provincial, sobre
proposta da camara municipal da cidado de Santa Barbara,
decretou a reso1uço seguinte

DISP0SIES GERAES

CAPITULO 1.
Art. I.° lit contravonço sempre quo no for ob-

servalo o quo for prceituado nos artigs dai prosentes
posturasi on flus editaes, quo d'ellas fiçam parto.

Art. 2. 0 As penas, impustas flOS cass do infracço,
sero dobradas nas reincidoncias, corn tarlo) quo a pona
nao venha a excecler o maxinn da alçada das carnaras
municipaes marcada no art. 72 da lei do 1.0 do Outu-
bro do 1828.

§ unico. Soro porem elevados sO atd attingir ease
maximo nos casos em quo o dobro da pona tivesso do
excedol-o.

Art. 3° Quando os im p ost ! ) ,; municipres no frrern
pages ate o d a 1.0 do .J u uho, proccle '-sn-ha a cobranca
judicnI dos mosmos, sendo os devedires remissos obriga-
dos pOT' esa rita a rnult;•t de lOOOO.

Art. 4.° As licenç s do quo tratarein estas postures
soro cuncedulas na se n do m unicpo polo presidete
da carnara o nos ditrict.s polo juiz do paz em exorci-
cm ; mu ta do iOO)O a (luEmI exroer auto dopundente
do licença, ,, Pin havor t: ralo pre y ianierito.

Art. 5. 0 Os quo so sentirem aggravadcs por actos
do roidente da cawara, ?rocurador, fiscal on
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da carnaro teio recurso para a cainara, expondo im
reaueritnPntO, acoffipalillado do provas, os motivos all
pOsO') dw SUL ( UCIXfl.

A H; 6° Em 	 a oxorci&o eu ann i tTharie r o
prrsi1miite p)dIa Ut'8LLr 0 pou:tlr a dep a ir ate

LRLIt lo 2 . )00X) para rop;ro u g)at 1 qu H
obr 	 ouhlc t, Lira la a quautia da rp3tt V i vti L,

70 A in sma disposiçi terá 1rgar quaiI.
InanifostLr epidemna, tran10-s a quaritia da vu '.a cv ii.
tuaes, e do qualqu3r OuLi'a, estando esta eg tad,;, ate lue
so poçatn pr)vDloucias ao governo provincial.

Art. 8 ° 0 presicknta da carnara ordetiaá iu1epon
denternoute do aut rsaço (Ta corporaçao o pagaaieato:

§ 1. 0 Das depozas feitam corn carniuhoiros quo foram
ernpregidms no survico da c;unara on aquelle cujo desorn-
perth ) a ota iueurnbir.

§ 2 0 D 	 Ie . pz is quo o seeretaro e porteiro hou-
verem LOlto C )ru 4) epdiemto dos serviç) de s l u c trg .

§ 3 ° Dai lspezam quo o pros uralor h aver fito
corn aOS€3tal)r1t To ju z Ic direito.

Art. 90 A licetiça sero .soiicitada 	 . Janeiro a
o os repcetfV4s alvarás nio sera,) KpediIos urn

quanto 0 c)utriburnte n mostra: quo pagou todos us di
reitos a quo estiver sujeito.

Art. 10. Estas licenças sero concodidas indepen-
deutemnente do quaesqUer ernolurnentos e por prazo do urn
a ano.

Art. 11. A aforico do pesos e medidas terá logar
do Janeiro a Marco o annualmento.

Art. 12 As noiUeaç3s, dornisses on imposiços do
penas, quo tenharn do ser Was a erupregados da camnara,
tero logar sob propota e vutaçio sytnbolica OU seci eta,
corno aprouver a carnara.

Art. 13. Os empr ogados da camara devern residir
na cidalo e nas povoaç3es d dtrcto a quo Dort(Ançarn,
t)lerando-se porew quo residarn ate 6 kilumnetros de dis-
tancia.

§ unco. Esta dipo-içao pod . rà ser di pnsa la pola
camara quando o exigir o born auI: Mat.) sou vço mu-
nicipH.

Art. 14. Os empregados quo vencerem ordenado on
poroolitagem, sarao mu1tado ow 10$000 cada vez q,uo no
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comparocorem ern dia e hora quo fir dterminada as ses-

da eirntr:t. o qo 	 1oern ''i 	 :' . ente , SO fli)

apretarern scu 	 quo os ju	 coui xcpço do
fiscal.

Art. 15 () sow-(-t rio, rnur e floae tero
suas ohrlg'ces d-tIiilas Ias prisilte. pturas C flO

regirnerito interno, quo será orgauisado.
Art, W. 0 prucurador terá as e.gwntes pOrCOD-

to gon
§l.	 Das moltas por ella arrecadadas, pogas vo-

luntnl pLt000te, 10 % ; por via do execuç c , 20 %,
§ 2.' Ds arrecaiIada p1()S tiscaes, 2 %, alem dos

6 	 d dpusit, 	 q ne por lei tc'm di re t.
Art. 17. Quaiido Se der elsO do infrocc go do postu-

ras, os ft ces s regu Iai pilu quo precii turn (s ar'
tigs 43 e 4 d ooreto do 22 do Nvembi'o de 187I.

At, 18. 0 fi•ans juutnrio no ultiino r1ntorio do
caa anno urna ru1aç(o das casas sujeitas aes irnpostoa

1UflCl pa-, 00111 obervcO s domon.tratiwas das mudan-
ças on d:ff'r&nças 005 inesmas nocorridas.

§ uuico. Umna copia dusta re1aço será aifixaija em
logar puh1co, do (ha 1. 0 de Dezerubro ate 31 do Marco,
e cnvi ' larit aos coutribuinte a ontrar corn a importan-
cm dos irnposto, sob pena do 10$000 do tnulta, alem d
cobrança judicial

Art. 19 Os flcaos so obrgados a apresentar do
3 em 3 IneZos urn relatnrio sobre as npceidade rim sons
dstricto, no qual daro couta do quo huvirm arreca-
dado, rnencioiiari() as infracçöes do poturas e o mais quo
houver ocoorl I In, sendo pertmn.cente a adrninistraçio mu-
nicipal.

Art. 20. 0 secrotario da earnara ccdligirà o quo es-
tiver expenido nos diversos relatnno e farh u rn unico,
quo sera coininunicadoàcamara na prirneiraoiportunidadm.

Art. 21. Os ficaes san obrigalos a enviar sous ro-
latori.s i)jtn has autos de coda reunian ordinaria da
camara; rn;lta do 50I)0 nos cases do orniso.

Art 22. C) fica1 geral, no m000s urns 'ez por anno,
visita a as diveras fregnezias do rnuntci pin, informando-se
do no lo eonio so cumprern as poshirs, verificando so ha
infraeçao, o lavraudoso as n-spectivs nuts.

Art. 2:.	 D1.st'ts visit ts apresontart o fiscal urn re
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latorio a camara na sua 1. , reuuio; nì ulta (18 10$009 no
caso do 0misi) da vi-dta oU o denora na apesJLltaço
do re1iiorj.

Art 21. Os u1cacs tern i 4) 	 :bo as nu1t 	 p'r
ellos eobada ; oliso I geral torà in 	 sea ordco.rl

Art 25. Nos cas s em quo as fr:oço e doe in no
interior das casis, os 0 caoi no proc . dnroo sona 1 vsa
do deauricia assignadt por 	 oa c°rtcda, nu qu irria
tivernin sciencil propra do quo h 	 r li ta 1nfr,luç'o; r1

p1rio, prem. p1.trtr no W ynn C )ntra a vmtade (1)
proprietaro, on i uquilin ; puli ra, aUX o o c000arco ao
SUbdt3hga:bo pita quo 53 vor tiquo a i1gaa it Or-
ris legaes, UIO SOT1'lO ac9itLs as douunYas did ' por em

proodos 00 CiOa&uS
Art. 26. Quern asistr ott SOfliC da infr ço de

posturas e for cnividdo a assignar o ropeotivo auto, surá
obrigado it faz1-o, corn test iniiiiha; muita do 10$

§ un i c. A meson disposça t a Ingar cuitra ns
quo so recnsrein a (orVir (Jo perifoi rio algurn examo do
qual depenia a vcrticaçao da i ifraoç.o, sndc cliaruado
pelo fica1.

Art. 27. Competo as ficaes fezer quosquer au.
nhamotitos ate quo a carnara nowee alitihadores.

Art, 28. Am obrigaçea do, ie i sao
§ 1 . 0 Aliuliar as ru:Ls, travessas o praças da cda10

epovuagoes.
§ 2.° Fazer o alinhameuto tocias as vozes quo 513 6-

zerern noms ed Odom nas cidades e povuç3s, e deste traba-
11)0 percehoro 2000 (to i utressalo

AN 9. A dino1 ç:i do qua1qu'r obra sera one-
nada pela camara, a custa do iniractr.

Art. 30. A cainara mandat ii Iazr curraes do con-
ceiho nos irgares quo julgar ouviiitC, ticaudI o da
Sede do riuiicipio a cargo do procuradr da camara 0 os
das freguezias a cargo dos ad ruiiil ('010(05, quo po(lerilo
ser Os fis, o rnarcará par una tab 11a o quafltltativo
cia couduçXo e das diaiias part o hudonto dos aunriaes
rocoihidos, confor me a especlu d;stu, datancia e circem-
stnncias do toga k.

Art. :31. 0 ad niiistrnio' do cura1 di coocel lie farã
assumamntu dos aol 0505 (100 rcc.ber. coat a dechraçao
do dia, moz e aunu, siguaes do anImal o home do douo
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(so ihe declarew), e sO entregará o g, tnesm oq ttUitflaes do-
pus do ecb.tr a in u jti o tiSIjZS hivii1 rc bo , cjue
silt atisiguado poi duts tetmunhts, quau uit O() for fli-
ruora no muwcipii, (II c')uheclda a p S Ot qtio roeli uir
a entega, tiao s ctbratiIo ulais do 500 i Os pur dia e iioito
pir qualquer animal.

.rt. 3. Quoudo os ficaes visitarern as botieas o
fargo em comiaiiha do medico da carnura

Art. 33 Qoalquor genoro, inedicarneutu, ou droga,
quo for reput:do ow deterioraçao, so ya logo jiutilisadu,
Si pola riatareza uu estalo for sou USC prejudiCt4.

VAPJTULO 2.0

COMME 1(010

Art. 34. M uttr e expor a veiida roz doente ou can-
sila : pen do 30000 de w ulta

Alt 35. Expor It voula rz morta, sew ter pgo OS
dirtits municipses: pena do 30$U00 do multa.

313 Fabricar o expur It vou1apio, quo alolu
do tngo, coutsmht outro cerijal, sew participa' ao corn-
prair pcua do 200i0 d Oi ulra.

Art. 37. mono mis penas do 8 dias do priao e 30$
do inulta:

1. 0 U quo vendor cornestiveis ou liquidos avariados ou
falsiiicados;

2. 0 U quo vender corn fraudo urn genero per outro
3 0 0 quo ewpregar vasLihas o wedidas do cobre, aao

estaiuhadas 055 vt ndagens dos 1iquido
4 0 0 que defiauiar no peso, in-dida ou qualidade do

genero.
Art. 38. 0 quo usar do peos e medidas falsificados

ou na aleridus tics sisin prehudilo 1105 telluiS das las-
trueyls qu Ii;Xiluflnu cow o door to n, 5080 do 18 do So-
trnbr do I,'72, sit 7 0 ultiwa parte.

Art 9 No to: coupiFto o torno do pesos e medldas
pars us g nor s ou Iiquidos qie yonder: jolla do 1(4000 de
uiulta

Art. 40. TIas as rnedid i 0 pesos quo sirvam pala
venir e (; mpi Ar -,ei at aunualmento afei ids: pnas do
30$000 do u it.

§ tiwco Us 1avraores sà ubrigalos sOlilonte a aforir
unlia VeZ.
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Art. 41. Os estalajad3iros ou pso.s quo tarn por
Costume dar casa, comodo'j 	 a roe lhr viuJane-, per
dt1IheL'o, sio obri gaWs, 	 b 20$OJO do tool

I- ' A ter-urn liv ro Ou q u• so esil ptu rem as
do enftadas e s:(Ijjj is, uoL11e5 a (iOSt[1CS d.s jessu 	 quo
em suas Cas i s prnotarou.

2.° A participar proruptamozite a autriclade picial
a exitencja em sua casa do puss a quo oceulttrern 0 ilifiC
ou detino, ou daqu110 quo, seudo d c5tAboCidOS Cu 5U5
peito, aellas e dernorurn por mats do trs dias.

3.° A ter era igar p atmito uma tub lla corn os pro-
Q(),9 (ias cozrzids, bebdas, leit s, raçlos Iar a ainmau, a
mats object,s quo cotumarn fornacer au viaadaate, aao
podulo hi vor tudor pr, ç quo o fixadu rta dita taboiLt.

4. A declarar ao viaulaotks quo chegar em, quo
existe em sua cosa alguni hespede soifroudo inulestia cue-
tagisa, qualo isso acut Cor.

5 0 A pedir immodatau,eute a qualqwr gon(e na
au lade pulilica providoncias a irupol tr wotit7t,u des-
ordem da parto do qualquer vionlauto quo esieja fora do
sua IZilu.

Art, 42. Atravesar generos do primeira necesidado,
em tiropu de carestia : pilla de 8 dius do pi isiu e 30$0J0 do
thUlti

§ 1. 0 Reonhecond, a canara a exiAt000 a da Ca-
rustia, a declara r a, desgando oq goreros Ic primeira no-
CCSodid . , estabelecetido as con1çOs era qua podem ser
vend ids a tunando as demais rruv denci:s, quo uritendur
C0VeQiezrte para minorar o s ifritireat pubic , seru
sa do direito lo propi zudale, puIezrI COtt:LUar aos mit a-
ctres as penas do 1 ate 8 dias do prisao e do 10$00J a
30$000 do anita a do debra rias ret acileucias.

§ 2° SO depois do recunheimo to da carestia, tCa
lugar a applcaçao das permas mo. atave'sadures.

Art. 43. Oonprar objecto em rno do aseraVO, scm
C(nsefltirnfflnt) des senhores : 304000 de arulta e S dras do
przsao. EXCptUtm generos de qutauda

OAPITEJLO 3.o
?IEDICLNA, PHARMACIA, SALUBRIDAIJE PtJI3LICA

Ait 44 	 SO polerá exercor sui prIisao deitro do
mUuiepIo o medico, eirurgiao, ou pharuaceutico, naio-
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nal ou estrangeiro, quo tivor o sou diploma regularisado
o registrado na secretaria da camara.

Art. 45. Tor botica aberta scm quo estoja n'ella urn
pharmaceutico approvado: peaa do 30$ do multa.

Art. 46. Vendor, sern receita do medico, medicarner&-
tos on drogas no innocentes : pena do 20$ do multa.

Art. 47. Introduzir nos romodios aviados mais on
menos drogas, ou divorsas d'aquellas quo tiverem as ro-
ceitas dos medicos : pena do 30$000 do multa e 15 dias do
priso.

Art. 48. Vender a escravos, a monores, on mesmo
a pesoas suspeitas, drogas ou medicamontos venenosos, ou
quo possam ser prejudiciaes è. saude: pona do 8 dias do pri-
so e 30$ do multa.

Art. 49. Vender drogas medicinaes ou modicamentos
do qualquer especie, scm sor em botica: pena do 30$000
de multa.

Art. 50. No logar em quo houver cemiterio, enter-
rar em recintos, sachristia, corredores on adros do igreja,
ainda quo haja catacumbas: pena do 30$ do multa a quem
autorisar o onterramento.

Art. 51. Sepultar urn cadaver, scm ter passado 24
horas do fallecimento, salvo urgencia attestada do medi-
co, ou casos do epidemia; deixar o cadaver insepulto 30
horas depois ; conduzir ou maudar conduzir a sepultura
cadaver quo no esteja dopositado em caixo fechado, ou
polo menos em redo coberta e amortaihado : pena do 30$
de multa aos infractoros.

Art. 52. Abrir on mandar abrir catacumbas, car-
neiras, ou covas rasas occupadas, scm haver passado 5
annos, salvo o cao do detorminaço da justica ; pena do
30$000 do multa.

§ unico. Para boa execuco deste art. e dobaixo da
mesma pena, o guarda do comiterio, o vigario, ou o sachris-
tao, na falta d'este, é obrigado a mandar pôr nas sepul-
turas urn distico on numero, para quo so conheça a data
do ultimo enterramento, e ter urn livro para Os respecti
vos assentamentos.

Art. 53. Deixar expostos ossos humanos: pena do
10$ do multa.

Art. 54. Sepultar ou mandar sepultar ao mesmo
tempo dou8 adultos em uwa cova, ou aepultar oti mandar
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sepultar em cova quo uo tonha polo menos 1,th54 do prod
fulidEdado: pena do 20$ do malta.

Art. 55. Lançar ou mandar lançar, ou abandonar
cadavoreS em adros do igreja on qualquer outro logar:
Pena do 8 dias do prso o30$ do multa.

Art. 56. Sepültar corpo humano bra do ceiniterio,
salvo cao do força major e con hecitnento do autoridado
ou attostado do medico;prOfaflar cadaveres, exliumando.os,
ou deixaudO-OS ao tempo ou em logar quo no seja Para
isso destinado, ou des3gnado pela famila do morto, corn
excpcw d'aquelleS quo a lei ecclesiastica assirn a tern
determinado Pena do 8 ilias do priso e 30$000 do multa.

Art. 57. Nos casos do fallecimento por molestia con-
tagiosa, cu epidernia, os corpos sero logo conduzidos ao
comitcrio em caixo born fechado, sem demora do tempo
algum deutro das povoaces : Pena do l0$000 de multa.

Art. 58. Nenhum particular ou corporaco poderá,
dentro da villa o povcayJes deste municipio, edificar ou
estabelecer hospitaeS ou casas do saude oride so recebam
doentes, sem licenca da camara, quo designará as logares
oiide Os Inesmos hospitaes ou casas do saudo so estabele-
çam Os infractores incorrerO na multa do 30$000.

Art. 59. Adandonar escravOs affectados do morphéa
on outra quaquCr enfermidade, ou invalidos ; consentir
quo olles esmolem pelo povoados ou estradas: Pena do
30$000 do multa.

§ unico. Em geral Pena incorrerto Os quo, liber-
tando escravos aflectados do taos encermidades. deixal-os
expostos it miseria, born co t-no permittir quo elks esmo-
lem nas estradas e povoac5es.

Art. 60. 0 chefo do familia, senhor, tutor ou admi-
nistrador é obrigado a maudar vaccinat seus subordinados
nn dia, logar e hora quo o vaccinador dosiguar, ou fa-
zel-os vacciflar em sua propria casa: penn, ao quo for
ucgligento. dC 10$000 do multa, quo .será tambern applicada
ao quo no firn do S dias nio apresentar os vaccinados Para
extraCc0 do pus.

§ 1. 0 Na mesrna Pena iccorre o mestre, dono do
officina, director do casa di educaço 0 professor do in-
struccäo primaria quo admittir aprondiz ou alumna ainda
uao vaccinado, sern lazer logo participacãO ao fiscal.

§ ?.° Namesma pera incorre qua]uer d'aquae1J
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pessoas quo, ipparecando a bexiga, ou outra qualquor mo-
lestia cont.g Losa, em sous estabalecimentos, no participo
immediatamente o facto ao fiscal, para o fazer sciente è.
carnara.

Art. 61. E' prohibiclo ao habitante do povoado, sob
pena do 20$000 do multa:

1. 0 Consorvar immundos corn charcos on corn aguas
estagnadas sous pateos on quintaes;

2. 0 Ter canos on boeiros quo despejom immundicias
sobre ma, praQa, on predio visinho;

3. 0 Fazer despejo do qua]quer natureza em rua,
praca, on fora dos logares quo forem proprios para isso.

Art. 62 E' prohibido expressamente ter cabritos,
carneiros, o gado vaccum soltos pelas ruas e praças : pena
do 10$000 do multa, so nao estiverem os mesmos peados.

§ i.e Exceptuam-se pore rn 3 vaccas leiteiras,reconhe-
cidas mansas, no danninhas, e porcos cujos proprietarios
pagarem o imposto estabelecido nesta lei.

§ 2. 0 Tor porcos em quintaes on pateos das casas dos
povoados, sern quo esteja o logar em boas coudiços do
asseio ; pena do 10$000 do multa.

Art. 63 Deixar animal,juo for encontrado morto em
rua, praca, estrada on predio, insepulto 4 horas depos do
avisado o dono polo fiscal : pena do 20$000 do multa.

Art. 64 Mandar lançar nas capoeiras, on outros lo-
gares semeihantes, animaes mortos, do quaiquer especie,
nan mandando enterrai-os on queimal-os; mandar deital-os
ao rio : pena do 20$000 do malta e do pagar as despezas
quo so fizerem corn o onterramento on queimaçao por ordeni
do fiscal.

Art. 65 Achando-se qualquer animal morto, sern quo
consto quem seja o dcrno, o fiscal o fará entorrar on quei-
mar, e descobrindo-se o dono,será este executado pelas des-
pezas e tambem pela multa do 20$000, conhecendo.se quo
houvo dolo.

Art. 66 Lavar roupa on vasilha dentro on junto a
fonte, rio on arroio, d'ondo o povo tire agua para sea USO
domestico z pena do 4 dias do de prisao e 20$000 do mnita.

Art. 67 Pescar em qualquer rio on 1aga corn timbO,
pita, motraiha on outra substanQja vQUOUQS4; pena dg 8
ttias do priso 0 O$OOQ do mtlta
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CAPITULO 40

POUCh. kERAL, sEGURANcA E coMMUNIDADE PUBLICA

Art. 08 Fazer gestos ou proferir palavraS indecentos,
em publicO: Pena do 30000e 8 diasde priso.

Art. 69 Andar a cavallo pelos lagodos das casas OR

corror a cavallo nas ruas das povoac5es: pena do 10$000 do
snulta. Excoptuam-se as ordenancas, offlciaes do justica C

praQas militaros, quando a urgencia do servio exigir a so-
gunda liypothese.

Art. 70 Occupar logares do transito publico corn qual-
quer volume mais tempo do quo o necosserlo Para reco-
Ihel-o; con servar nos mesmos logares animaes atados a ar-
golas ou postes, aem do tompO indispensavel Para carregar
ou descarregar : Pena tie 1 0$000 do multa.

Art. 71 Ter nas ruas on praças materiaeS do cot'S-
truccO, barrac5eS, amphitheatros ou outra qualquer ar-
maçO e andaiiiies, sem licenca da camara: Pena tie 10$000
do inulta.

Art. 72. Na Pena do 10$000 do multa incorre 0

dono on administradOr do obra em construco, quo nesta
no collocar a noite a luz necessaria, afim do evitar qual-

uer damno aos trans eunte
Art. 73. So expressarnente prohibidos tudos Os jigos

do cartas e do azar, ficando os quo fornecem a casa sob a
sancco do art. 281 do codigo criminal. Quanto aos joga-
dores, multa do 20$000 contra cada urn.

§ uriico. So permittidos os jogos do bilhar, xadrez,
gamo, damas a outros em quo no hajam paradas do qnal-
quor valor.

Art. 74. E' prohibido trazer armas offensivas, como
sejam lospingardas, pistolas, clavinotes, rewolvers, Pu.
nhaes, estoques, facas, canivetes do mola, soveloes a em
geral todas as armas do natureza offonsiva. Exceptuamse
as quo forem trazidas por tropoiros,carreiros, em transito,
o quo sejam do uso em sea officio.

Art. 75. Tomar banhos em rios proximos d S povoa-
çes, som roupas proprias a evitar a offensa do pudor: Pena
do 20$000 do multa o tambetn do quatro dias do priso, Si

for escravo o infractor.
Art. 76. Trazer carro puxado a bois, sem pessoa

quo os guie, alom do carroiro: P ena do 10$000 do multa
Art. 77. Abandonar dentro das povoaçes carros
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corn aniniaes, do qualquer natureza, ou carroça, ainda
quo pouco tempo: Pena do 10$000 do multa.

Art. 78, Dar tiros em direcço a casas on pelas
ruas, sorn necessidade ou fora do horas: Pena do 20$000 domulta.

Art. 79. Acoutar escravos aihojos: alom das penas
crimjnaes Pena do 8 dias do priso e 30$000 do multa. 0
couto so veritica desdo quo alguem asyle qualquer escravo
aihejo, e so utilise do sons servicos, sem per1nisso dosenhor.

Art. 80. Lenhar em cercas on terreno g alhoios, seinllcença do dono: Pena do 10$000 do multa.
Art. 81. Insultar, monoscabar o fiscal no exorcicio

do son cargo: Pena do 30$000 do rnulta.
Art. 82. Tomar, por qualquer meio, animaes quando

forem COduzjd05 ao curral do conceiho: Pena do 30$000
de multa e 4 dias do prisao, quo poderã ser feita em fla-grante.

Art. 83. Tirar, por qualquer modo, animaes do cur-
ral do con ceiho, sorn autorisaçao do administrador: Pena
do 20$000 do multa e mais do 8 dias do prisao, si so ompro-gar Violeneja.

Art. 84. Nos toques do sinos a defunctos se observará
o disposto na constttujcao do arcobispado ; no dovendo
cada dobre excedor o tempo do urn minute: Pena do 20$000de multa ao sinoiro ou quem suas vozes fizor, e, em sua
falta, ao fabriquojro.

Art. 85. Conservar nas propriedades que possue porqualquer titulo, formiguciros quo possam offender a pro-
priodado do visinho: Pena do 20$000 do multa Si, otto
dias depois do intimado, no tratar do extinguil-os.

§ unico. Esta iatimaço será feita polo fiscal, em
prosenca dø duas testonjunhas.

Art. 86. lacorrem nas ponas do 8 dias do prtsäo e30$0 do multa:
1.0 

Os quo so entjtularem curandejros do feitiço, ou
so do a pratica do sortilegios.

2. • Os quo admjttjrem em suas casas ajUntamentcsPara SOSSOS ou dausados proprios de sibyllinos, nigro-
mantos ou sectarios do fectichjsm.

3. 0 Os quo na pratica desses actos propinarom 11-
quidos ou quaesquer preparaçies.
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4. 0 On quo concorrerem por qualquer modo para aexisteneja desses casos.
§ unico. Em qualquer dos mesmos casos poder-so-

ha fazer a priso em flagrante.
Art. 87. Fazer on maudar fazer escriptos on pin

turas indecentes nas parades on Inuros: pena do 20$000do xnqlta
At. 88. Tar abertas as portas das casas de nego-do, depois do 10 horas da noite, exceptuando_se as das

povoaces on nucleos, nos dias em quo houverem festas;
pena do 20$000 a o dobro nas reincidencia.

CAPITULO 50

Art. 89. Todos os proprietarios do terrenos ago
obrigados a vallal-os, de modo quo fique impedido sea in-
gresso na parto qua ihe competir, desde quo seja convi
dado Palo visinho confinarite para fazel.o. 0 tapurne po
dora ser feito de cerca de oito palmos do altura ou vallo
do 11 palmos do boca a 10 do fundo, sendo a cerca nos
logares em qua o vallo for muito diticil pela naturozado terreno.

§ 1.0 0 tapume sera feito em proporco do igual-
dade, do modo que sendo dons os pr oprietarios, incumbaa metado a cada urn; si foreni tres, a terça parte, e assiruprogressivam0,

§ 2.' Seis mezos depois da intimaco, se nao estiver
concluido o tapuine a extensäo inferior a 100 braças, oproprietarjo confinante fará o tapurno a sua custa e co-
brará do faltoso a quantia despondjda, quo será a docostume do logar.

§ 3.' Si o tapume for maior do 100 braças, conce-
der-se-ha inais tempo, em relaco do 

OXCOSSO, ua razodo 30 braças por rnez,
Art. 90. Os vallos quo so fizerem paralellos as os-tradas publicas distarao do meio da estrada 20 palmos,
§ uuico. Os Infractoreg do artigo antecedente serao

multados em 20$000 a obrigados a intupil-os.
Art. 91. Quando forem encontrados animaes do es-

pecia cavallar, muar, on vaccum, era pastas do criaço oucultura, serAo SOUS donos advertidos a primejra vez polofiscal, para quo Os retire, a quando animaes do mesmo pro 5prietariu sejarn do flovo encontrados, sero apprehend ido
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polo flca1, ?L vista do duas tostemunhas e em actos
seguidos sero cmduzidos para o curral do coucelho.

Art. 92. Entregaes ahi os animaes, sous donos po
dero retiral-os, provando quo SO sus,e pagando por cada
urn 5$, ate o maxim do 30$, e nas roincdencLas,até o ins-
ximo do 60$, alem das despezas feitas corn a conducço e
Sustento.

Art. 93. Estas disposiçtes so toro vigor quando os
pastos fororn tapados inteirarnerite ou somonte ira parte quo
incurnbir ao propriotario offondido.

Art. 91. Fica ostabelecjdo o numoro do tres cabeças
do gado vaccurn ou cavallar, ou cinco carneiros, para cada
alquoiro, quando em sociodade, ou em commum corn mars
herdeirog.

§ uriico. A multa imposta no art. 92 entrará para 0
cofre municipal, depois do deduzidos 40 °/ para 0 fiscal
quo tiver fito a apprehenso.

Art. 95. Dupois do entregues Os animaes ao procu-o
rador da camara, este immediatarnerita COmifluflica a a
occur rencia ao individuo quo so suppozer done dos ani-
macs, coi7iforine a inforrnaço do fiscal, deveudo ser a
cornmunlcaçao por escripto, e affixando editaes na porta
da ireja matriz da respectiva freguezia.

§ unico. Si dentro do dois mezes os animaos no
forein reclamados, proceder-se-ha em re1aço aos mesmos
como so for-do hens do evento, e neste caso flcará salvo ao
fiscal os 40 0/ da multa quo so deverá cobrar.

Art. 96. Os quo do proposito soltarem criaço nas
p1antacesou pastos alheios, ou em terras cercadas,abrindo
qualquor tapume, sero multados em 3 0$, e em 60$ nas
reincidencias, alOm do outras penas em quo incorrem.

Art. 97. Os donos do cos, quo nas ostradas, ruas
praças offenderem aos transountes, sero multados em 30$,podendo ser os ctres rnortos qiiando avançarem, sem respon-
sabilidade alguma daquelles a auem acommetterem.

unico. Todo aninal hydrophobo seth morto, ainda
contra a vontade do dono.

Art. 98. Quem quizer lançar fogo ao carnpo ou capoeira
é obrigado a izer aceiro do 40 palmos. sendo 20 do fouce 020 do onxada e, rio dia em quo tiver do quoimar, mandarfr
aviso escripto aos confinautes quo tiverom terrenos conti-
guos ou proximos fiquelles ondo to-se do lançar fogo, corn-
ttltjflicando-!hes o dia e hors.
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Art. 90. 0 contraventor do qualquer dos artgos pa-
garã 30$ do multa, alem da indemnisac0 è. quo por lei for
obrigado para corn aquelles quo forern prejudicados.

Art. 100. E' prohibido
L e Deixar abertas do proposito as porteiras quo ye-

dam a entrada do animaeS nas terras do culturaS 0 pastos
do criar; multa do 30$ e o dobro nas reincidencia s, alern

do pagar Os prejuizOS.
§ 2.0 Entrar nos quintaes 0 plantacöes alheiaS, salvo

em caso do necessidade, come seja jfld1O, ou pedido do
soccorrO multa do 10$ e o dobro nas reincidencias.

§ 3.0 Fazer açudes ou repreSar aguas correfltes, offeti-
dendo as propriedades visinhas ou corromlDefl do o ar atmoS-
pherico, tornando-Se urn foco do molestiaS, quo possam af-
fectar è. saudo dos propriotariOS visinhos multa do 30$ e
desfazer a custa do infractor reduccâO ao antigo estado.

Art. 101. Abrir caminhos em torras alhelaS, tirar ma-
deiras, taquaras, palmitos, cipOs, on qualqUer outro mate-
rial em terras alheias, sern consontimonto dos propriota
rios: multa do 30$.Art. 102. Oaçar em terras alhejas, assim como fazer
laços e fojos nas thvisas: multa do 10$ e obrigacao do des-
fazer.Art. 103. Lancar fogo em campoS, capoeiraS e matos
aihelos, multa: do 30$, alom do pagar Os prejuizOS a damnos
causados.Art. 104. Desfazor ou arruinar obras ou serviçOs
alheios, desviar aguas quo sorvern a outrem: multa do 30$,
alem do restituir tudo ao antigO estado.

Art. 105. Collocar tranqUeiras nas estradas a cami-
nhos publicos: multa do 10$ e obrigac0 do supprimil-as ou
substituil-as por portoiraS.

CAPITULO 0.0

Art. 106. E' autorisado ao juiz do paz em exerciciO, a
na falta do mesmo ao fiscal da freguezia, o arrecadarem as
multas estabelecidas nesta lei, percebendO da arrecadacO
das mesmos 40 0/0 , do harmoflia corn o diSPOStO no art. 02 e
sou paragrapho.Art. 107. A camara municipal da cidade do Santa
Barbara exigith annualmente em seu municipiO os seguinteS
impostos

§ 1. 0 Do cada casa do negociO em quo so vender fazendas,
niolhados e outros gener')s de bra, 20$000.

2.° Da em quo vendor fazendas somonte, vendendo
restitlo, 2$000.

ai-
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§ 
30 Da em quo vender fazendas a moihados do fora,

18$000.
4.0 Da em quo so vender fazendas e outros geflerOS,flO

incluidos moihados do fora, 19$000.
§ 5.° Da en quo se vender moihados somente, 0000.
§ 6. 0 Da em quo so vender sO aguardente, 20$000.
§ 7. 0 Da em quo so vender fume, 2$000

8. 0 Do cada casa quo fabricar bebidas espirituoSas
no comprehondendo viuho nacional, 8W00.

§ 9,0 s casas dos § 1 0 , 2°, 3, 40 50, vondendo restillo,
pagaro: a 1 25$,a 2a 20, a 3& 2$,a4 & 21$ a aSa 15$000.

§ JO. Do cada uma botica, 20$000.
§ 11. Do cada fabrica do fundiço do ferro, iO$000.
§ 12. Do cada engenho do socar arelas aurifeL'aS, por

cada mao, 1$000.
§ 13. Do cala service regular do mineracaO. quo nO

tonha engenho, 8$000.
§ 14. Do cada urn moinho quo moor para negoeW,

5$000.
§ 15. Do cada mascate do fazendas e outros generOs

do bra do municipio, 40$000.
§ 16. Do cada mascata do municipie, 0$000 ; sondo

nogociante estabelecido, 5$000.
§ 17. Do cada mascate quo vendor joias de euro,

prata, rnetaes, pedras preciosas;sen do do bra do munici-
pio e os productos estraflgeirOS, i00$000. Sendo o maseato
do fora do xnunicipio a Os productos uacionaes, 15$000.

§ 18. De cada urn dentista on retratista deste muni-
cipie oudefora, 10$000 -

§ 19. Do cada casa em quo matar gado para vender
came verde ou secca, 4$000.

§ 20. Do cada festeiro on festoiroS quo lançar logo do
artificio, 4$000.

§ 21. Do ca.da casaem quo so fabricar polvora, 4$000.
§ 22. Do cada casa em quo so fabricar logos de ar-

tiflcio, 5$000.
§ 23. Do eada carro do aluguel, trausitando dentro

da cidade, pagará annualmente do licenca 4$000.
§ 24. Do cada car retão quo passar nas ruas da cidade

O dernais povoados corn madoiras a rasto, annualmente,
5$000.

§ 25. 1)o coda reLiro qua tiver do 15 on mais caboças
do criaco vaccurn ou cavallar, 5$000.

§ 26. Do eada curtume, 10$000.
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§ 27. De tada escriptorlo do medico on adogado,

10$000.28. Do cada escripttrio do solicita'Ior, 5$000.
§	 • Do cada cartoi 1°, 10$000.
S.o isentos os cartorios cuja 1otiçao for inferior a

200$rJoo.
§ 30. Do cada casa quo vender drogas medicinaes

onde houver botica, 20$000.
E uo haveado botca, 10$000.

Nto comprebende neste imposto a vanda do mercuriC
doce, sal amargo, enxofre, magnezia e oleo do Lriclno.

I. Do cada raricho do trupas, 2000.
§ 32. Do cada tunileiro ambulauto ou em sociedade,

do cda urn, 15$000.
33. Do cada engenho do serra, 10000.

§ 34. Do cada realejo corn macacos ou cosmoratila,
0$000

§ 35. Do cada pessoa quo criar porcos dentro das
ruas da cidade e mais freguezias desto wufli6jpiO SO GO-

brará annudrnente do licança, 10$000.
§ 36. Do cada negocianto do escravos do fora do

municiplo, 40$000. Do rnunicipio, 25000.
37. Do llcenças para desmanchar casas nas povoa-

çOes 10$000. Nenhurn imposto so cubrarà quando for
para reconstruir.

§ 38. Do cada vendedor do bihetes do loteria, 10$000.
39. Do cada note do cavallinhos GU outro qual-

quer espectaculo pubDco, I0$000.
§ 40. Do catht coucertador do relogio do bra do mu-

niclplo,lO$000.
§ 41. De cada engenho do ferro ou madeira qto fa-

bricar assucar OU rapaduras: sendo Inovido por agua,8OOO;
sendo do vapor, 5$000; fazendo tainbem rcst1Io, 10$000.

§ 42. Do cada enguho de ferro on do pào movide o
per anirnaes,fabricando assucar Cu rapaduras, 2$000. Fa-
bricando tambern restillo, 6$000. Ficam isentOs Os quo
fabricarn somento para o gasto.

43. Por cada concessAO do penna d'agua annual-
menLo, 10$000.

§ 44. Por cada carro quo passar dontro da cidade,
per cada vez, 1$000. Exceptua-se o c l ue liouvor geucros
alimouticios para vendor dentro da cidade.
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Art. 103. Continuam em vigor os artigos das antigas

posturas adoptados por esta camara, quo nao tiverem sido
alterados pelos presentos artigos.

Art. 109. Revogarn so as disposiçes em coutrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quom o

conhocimento e execuço da referida roso1ucopertencer, quo
a cumpram e façam cumprir to inteiramente como nella
so contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
puMicar e correr. Dada no palacio da preside ncia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos mis dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Sonhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e tres, sexagesimo se-
gundo da independencia e do Imperio.

ANTONIO GONQALVES CRAVES

SeIlada e pubIcada nosta secretaria aos 13 do Do-
zombro de 1883.

Servindo de seeretario,
Auguseo M. da Costa Lima
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RESOLUçA0 N. 3184— DE 18 DE OUTUBRODE 1893
Contem as posturas da camara municipal da villa do S. José do

Aleni Parahyba

0 Dr. Antonio Gonçaives Chaves, presidente da pro-
vincia do Minas Geraes: Faco saber a todos os seus habi
tantes, quo a asserublea legislativa provincial, sobre pro.
posta da camara municipal da villa do S. José do Alem Pa.
rahyba, decretou a resoluço seguinte

CAPITULO 1.0

POLICIA

Do arruarnento, elegancia e ordem externc dos ediflcios
e das praças

Art. l.° A camara nomeará urn ou mais arruadores
ou alinhadores, conforme julgar conveniente.

Ao arruador compete : alinhar Os edificios da villa e
suas povoaçöes, e bern assirn regular a fronto delles con-
forme o piano adoptado pela cainara.

§ 1.° 0 arruador seth multado em 20$000 por at'-
ruamento quo fizor mal feito ou quo deixar do fazer, tendo
para isso ordem da camara, e flea responsavel pelas despe-
zas de demoliçao, quando esta seja indispensavel, por sua
incuria ou impericia. Ao arruador compete:

§ l.° Velar para quo em qualquer serviço quo so
faia nao so desvie das plantas, do instrucçes quo forem
apresentadas pelos fiscacs em seus disrictos por ordem do,
camara.

2. 0 No alinhar edificio, concerto on obra sern qua
primeiramonte o proprietario ou dono apresente.lhe
rosoctiva Uceuça, sob iena de muita do 10$000,
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§ 3. 0 0 arruador percoberâ 1 $000 per metro quoalinhar, pagos pelos proprietarios.
§ 4° Todo o trabaiho quo o arruador tiver do fazer

serà corn assistenca do fiscal, quo corn ollessIgnara ores-
pectivo termo do quo tiver occorrido. 0 fiscal quo fur cha-
mado e no corn parecer sem allegar motivo justo, para as-
sistir ao trabaiho do arruador,serA multado em 10$000.

Art. 2. 0 E' expressamente prohibido, nas entradas
das casas, nas ruas e praças da villa o povoaçies,a construc-
çao do escadas on degráos do qualquer altura quo sejam,
sob a. multa do 30$000 e obrigacao do serom desfeitos a
custa do proprietarjo ou dono da obra.

Art. 3. 0 A camara marcará prazo razoavel para,
sob a pena do artigo antecedento, serern demolidas as esca-
das on degráos jà existentes e do quo falla o roferido artir

Art. 4. 0 E' permittido aos proprietarios Iazejr,,rn
jardins na frerite de suascasas ou propriedados nas praças
e largcs da villa o povoaces,nos triuta palmos contados da
paredo a linha goral do alinhamento.

Art. 5. 0 Todas as ruas quo so abrirem na villa e soutormo tero polo menos 10, m20 de largura, salvo quando
por algum obstaculo invencivel no puderem ter aquella
largura.

§ unico. No sto majs perrnittidos beccos deiitro da
villa e suas povoacs, mas sun ruas e travessas; o infra-
ctor soffrorá a multa do 30$000.

Art. 6.0 Nonhum predio sorl edificado ou reedificado
tocando-se-ho na frente, sein quo so requeira da camara o
competente arruamento. 0 infractor sere. multado em
20$000 e obrigado a demolir a obra; e, no o fazondo, o
fiscal, autorisado pola camara, fare. a demo1ico a expen-
sas do infractor.

Art. 7. 0 Pica prohibido, sob pena 20$000 do multa
§ 1. 0 Construir casas do meia agua em fronte das

ruas ou pracas da villa e suas povoacos.
§ 2. 0 Cobrir do sapé, dentro dos liinites da villa e

suas povoaçYes, as casas e varandas de qualquer natureza
quo seja, e estrebarjas.

§ 3.' Fazer portas, janellas o rotulas quo abram
para fora, o bern assitn alpoiidres, patamaes o escadas nas
frentes das casas.

,Art. 8.0 Osprodios quo so odifirem fora dos 1i
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§ 3. 0 0 arruador percoberà 1$000 por metro quoalinhar, pagos pelos proprietarios.
§ 40 T')do o trabaiho quo o arruador tiver de fazer

serâ corn assistencia do fiscal, quo corn ollessignara o res-
poctivo termo do quo tiver occorrido. 0 fiscal quo fur cha-
rnado e näo corn parecer sem allegar motivo justo, para as-
sistir ao trabaiho do arruador,será niultado em 10$000.

Art. 2. 0 E' expressamente prohibido, nas entradas
das casas, nas ruas o praças da villa o povoaçes,a construe-
ço do escadas on degráos do qualquor altura quo sejam,
sob a multa do 30$000 e obrigaçao do serom desfoitos é.
custa do proprietario ou dono da obra.

Art. 3. 0 A camara marcará prazo razoavelpara,
sob a pena do artigo antecedente, serem dernolidas as esca-
das on degraos já existeutes e do quo falla o referido artip

Art. 4. 0 E' permittido aos proprietarios faze.ni
jardins na frente do suascasas on propriedades nas praças
o largcs da villa e povoacOes,nos trinta palmos contados da
parade a linha geral do alinharnento.

Art. 5. 0 Todas as ruas quo so abrirem na villa e son
termo terao polo menos 10, m20 do largura, salvo quando

f
or algum obstaculo invencivel no puderern ter aquella
argura.

§ unico. No so mais permittidos beccos dentro da
-villa o suas povoaces, mas sun ruas e travessas; o infra-
ctor .soffrerá a multa do 30$000.

Art. 6.0 Nonhum predio será edificado on reedificado
tocando-se-ho na frente, sew quo so requeira cia camara o
competente arruamento. 0 infractor sera multado em
20$000 e obrigado a demolir a obra; e, no o fazondo, o
fiscal, autorisado pela camara, fará a demoliço a expen-
as do infractor.

Art. 7. 0 Fica prohibido, sob pena 2 0$000 do multa
§ 1.0 Construir casas do rneia agua em frente das

ruas on praças da villa e suas povoaços.
§ 2. 0 Cobrir do sapé, dentro dos limites da villa o

suas povoaciYes, as casas o vurandas do qualquor natureza
quo seja, e estrebarias.

§ 3•0 Fazer portas, janellas e rotulas quo abram
para fora, e bern assirn alpeiidres, patamaes e escadas nas
frentes das casas.

Art. 8. 0 Os predjos quo se odirem bra dos ii.



E)LItA NI?UERO 17 	 229

mites da povoaco, e aquelles quo em razo do sen uso pre-
cisarem de major altura, taos como tempins,fabricas e edi-
ficios publicos, quo no estjarn sujoitos as disposices do
art. ii, sero construidos conforme o piano que,arosentado
A camara, for por ella approvado.

Art. 9. 0 Todo o predioodicado, e born assim aquel-
los quo frein edificados ou reeciuicados nos limites da
villa e povoaces, serao calçados polos donos on mora-
dares na testada, devendo a calçada sor do lagedo largo
e ter 1, m32 do largura e intoiramento conforme o five-
lamento, evitando-se qualquer resalto.

Os infractores sero multados em 20$ e a camara
rnandarà fazer a calçada a exponsas do dono do predio on
do morador.

Art. 10. Tdo aquelle quo por qualquer titulo tonha
terrenos para qualquer fim, nas ruas da villa e suas pa-
voaços, é obrigado a murar, calçar o caiar suas testadas
dentro do prazo do seis mezes 0 infractor será multado
em 30$ e na reincdencia em 60$00 e o muro serâ feito à
sna custa. Os muros serao feitos da maneira seguinte:

1, 0 1)0 pedra.
2. 0 Do adobos sabre baidrame do pedra.
3. 0 Do páo a pique sabre baidrame de pedra on do ma-

deira do lei.
4. 0 Do sarrafos, conforme o modelo adoptado pela ca-

mara. sobre baidramo do podra. Estes mums sero, polo
menos, do 2,11150 do altura. Os niuros devem ser cobertos
do teiha.

Art. 11. Os predios quo tiverem do sor construidos
quer nos terronos concedidos pela camara, quer nos do
propriedado particular, devero sor feitos debaixo das ra-
gras seguintes:

1. 0 Coin altura do 4,m40 do baldrame a linha, sondo
terreos, e senlo do sabrado torà 4,'18 a primeiro andar a
3 m96 a segundo:

2. 11 As portas terão do viva em altura 2,86 e
em largura.

3.' As janellas de peitoril tero 1,m87 do vivo em al-
tura e 1 , m21 do largura.

40 As portas do coclioiras tero 3,1u52 do viva ate i
verga e 2, n120 do vLvo em largura. Os infractores serao
m'4tdos en 0$000 e condemuados a demolir a obra



280 	 LIVRO DA LEI MINEIRP.

Art. 12. Ninguem poderá principiar a edificar casas
sem quo o façam pelas frentes das ruas e praças, quer os
terrerios sejarn concedidos pela camara, quer sejam pro-
prios do arrendador. Os infractores serão in itados em
30$000, sondo a obra embargada ate o cumj rimento do
disposto nesto artigo.

Art. 13. Todos os proprietarios da villa e suas p0-
voaçOes, quo possuirem predios ou muros que ameacem
ruina, so obrigados a reparal-os ou demolil-es no prazo
do oito dias quo Ihes sero assignados pelo fiscal, e quando
no cumpram, serao multados em 30$000 e o predio ou
muro será demolido pela camara a custa do proprietario,
uma vez quo polo exame quo o fiscal tiver procedido por
peritos so verifique que nao admitte reparo, lavrando do
tudo isto auto circumstanciacio. Quando porem os predios fo-
rem susceptiveis do reparo, o fiscal ihos assignarà novo
prazo igual ao primeiro, findo o qual o multará em 60$
o a camara fará o reparo ii custa do dono.

Art. 14. Todo o propriotario quo tiver casas na villa
e suas povoaci5es o cujos fundos façam frente para outra
rua, ó obrigado a murar, calçar e caiar a testada cor-
respondente aos fuados, cumprindo o quo a este respeito
determina o artigo, salvo porem so quizer edificar. 0 in-
fractor serâ multado em 30$ e na roincidencia em 60$000,
e o muro, calçada e caiarnento so faro a sua custa.

Art. 15. Fica prohibido tirar-se areia das ruas e
pracas da villa.

Art. 16. As praas e ruas da villa serão arborisadas
pela cainara. Todo aquelle quo damnificar on estragar
as arvoreS pagará a multa de 15$000 e, si as arrancar, pa-
garã a multa do 30$0 00, salvo nos casos em quo tenha
o procedimento criminal.

Art. 17. Qualquer particular pode arborisar a Iron-
to do suas casas, precedendo licença da camara e assis-
tencia do arruador, corn tanto quo a plantaço seja ar-
redada 0,m44 do passeio e mediando espaço do 3,m30 do
arvore a arvore. Fica è. camara o dominio e inspocco

rvores plantadas,
CAPITULO 2.0

LIMPEZt DAS RUAS E PRAAS DA VILLA. H PovoAcEs

Art. 18. Todos 08 proprietarios ou inquilinos do pros



r dios dentro da villa e suas povoaos so obrigaloo a
ter as tostadas do seas predios lirnpas e dosombaracadas
do tu-io quanto posa obstar o livro transLto, isto ate 0
meio da rua ; e, seudo as propriedades situadas em praca,
devero tel-as limpas na extensau de 4 m 40 para a mesma.
Os infractores serao inultados em 2$000 e na reinciden-
cia em €4000. As areias das ruas e das pracs serao
movidas a oxpensas da carnara.

Art. 19. Niio incorrerio nas penas do art. antece-
dente us proprietarios quo, corn liceuça da camara le-
vantarom andairnes on depositarem rnateriaes do construe-
go dianto das suas testadas, doixando, porem, ltvre 0
transito principal, o sujeitando . e a terem durante todaa
noite, no logar das obras, urna lantorna corn luz, quo in-
dique o logar obstruido, sob pens, do 6$ do malta.

Art. 20. Todos Os prortetarios on inquLlinos da
villa ou suas povoacs sao obrigados a conservar a fren-
to do suas casas caiadas, sob pena do multa do 8$.

Art 21. E' prihibido lançar nas ruas a pracas da
villa a suas povoacs, hie, immundicias, animaes mortos
OU flloflbU(ldOS, e bein aasitn fazer nellas estrutxioiras,
sob pena do malta do 5$. Os auimaes mortos sero enter
rados pr seas donos, sob pena da mesma malta.

Art. 2 Os donos d'agua3 nascLdas,ou encanada
correrem em sous quiutaes, sAo obrigados a dar e
alias, do modo quo nao damuifiquern as ruas e pra'
infractores pagarAo a malta do 10$.

Art. 23. Todas as pessoas quo occuparem
do ribeirAo on corrego quo atravessom a villa
çes so obrigadas a conserval-os limpos e a n
tir quo sons famulos on escravos nelles lanceL
dicias, sob malta do 10$. No rio Parahyba e nos
da villa e povoa5es näo so podo lanQar aniniaes
vidros quebrados on qualquer outro objecto. O
res pagaro a malta do 0$.

CAPITLJLO 3e
DIDAS PREVENTIVAS DE DAMNO, SEGURANQA B Co

DADE PUBL.ICA

Art. 24. E prohibido
§ 1.0 0 fabrico do polvora on seu depoito t.

ior dae povagoes, sob multo. do 20$.



uvRu DA Lm MLELRA

§ 2 ° 0 fogo ou tiro do roqueiras, sob do mul-
ta de 20$. Ecoptuain-se os dias de fosas uaciofraS On

roiIgioa , ,nos quacs so portnititdo taos fgos, preceini()
licença da camara, quo mLrcarl o logar em quo dovoo
ser cites lançado.

§ 3.° Dar tiros do esingarda, rewolver on pito1a
dentro da villa e sans povoaç3es, sob penn de multa do 6t

Art. 25 E' proliLbido:
§ 1. 0 Lancar fogo nos campos on matos proprio,

sem previo a'iso aos visinhos, sob penn do malta do 30$.
§ 2 0 Queimar rica propna, srn ter fitu provia-

monte acoiro do 8 , m80 do largura, polo menus, e sem avi-
80 aos vistuhl)s do ilia em quo vae queirual•a, sib pi-na
de multa de 30$000. Si pela infracçao d'este paragrapho
o fogo passar as p1ariiac&s, campus on matus V8inhOS, o
iufiactor pagnà30.OtJO do multa.

At 20. E' prhLbido nas ruas da villa e suas po-
voaçes a divagaço do cos, no so polo perigo da
4amnaço e do morderem os viaudantos, corno pela pertur-

çao quo causam corn latidos nas horas do silencio, sob
a do inulta do 10$000.

l:° 0 fiscal fará applicar para etinco dos cos
garem, bolas do striehinino; exeoptuaud-se os quo
ceclamadus por sons dunus, quo pagarao a respecti
a.

Exceptuam.se os ctos do caça que anda rein
quo nao ostaO sujeitos a multa.

27. Todo o animal ccr,Aurn, cabrum on oo
for encontrado a diva 

'
gar nas pracas e ruas

suas puvoacôos, serâ apprehenlido e posto in -
a em leilao pubhco; o sen pruducto serã reco-
cofre da camara Si apparecor od no, the serfi
a animal, pagando a muIn do I0$000 por cabeca
endo as depezs da appreh nso
28. Nits penas do atgu anteceionte incirre-

quo tiveremn em suns ca-as, deutro da vill o ua.s
es. cs ferozes o quo Os no tuhao s garis, 1ra
quo no sejarn ff3nhdas a pesSuas quo posm oix
casa, on quo tcausmtaifl pelas runs
29. E' prohibido currec-se a cavallo pels ruas

ças da villa e povo çs. b in carnu andar 10i' dma
&çadas quo servm do passelo aos quo transitmu

ufl do u1ta do 1OQOU.
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Art. 30. Os animaes achados soltos sero recohidos
polo fiscal ao curral do conc.lho, 0 05 donos pagtro p31t
estala do cada urn d'ells 2$000 diarios, e polo sustento
GOJ N. diarios, ak,rn las lospezas do appr3hnsao, a razo do
1$000 por logua, o 10$000 do malta. Naochegando porem
animal a ser recoihido ao doposito, por sea dono apparocer
a roclamal-o. sO a malta e a dospeza da apprehenso se-
rae cobradas.

§ 1. Si dentro do trinta dias no apparecer o dono
ou nao fororn pagasas despezas e multa, o animal seráen-
tregue a autoridade compotente, para sor vendido coino born
do evento, o do producto recoherâ a carnara a importancia
da multa, despezas da apprehensao e deposito.

§ 2. 0 Si o animal trazido para o curral do couceiho for
cabrum, cerdum on ovolhum, o leilão so fará logo e inde-
pendente do qualquer prazo.

Art. 31. Ninguem poderácriar porcos em chiqueiros,
dentro das povoacds, em alinhainento da frente das ruas e
junto a corregos do serventia. Os infractores pagarao 2$ do
malta por cabeça.

Art. 34. Os animaes quo forern encontrados destruindo
p!antacs aiheias, seco recoihid s ao curral do concolho e
seus donos pagarão a malta do 10$ o as despezas do deposito
o apprehensao.

Art. 33. Todo o Iavrador quo ferir on ma! trat,ar animaes
quo forern encontrados em suas lavouras on campos, o quo
consentir ou manlar quo seas farnulos ou escravos prati-
quem o mesmo, serâ inutade em 2)$, salvo nos casos em
quo teriha logar o procedirnento crrnival.

Art. 34. Toda a pessoa quo esparicar ou maltratar
animaes mansos, alheios, cortar-Ihas as crinas ou cauda, sari
multada em 20$000.

Art. 35. Fica prohibido amarrar animaes as portas e
janellas dos predios da villa e povoacOos, on nas grades das
arvores, sob pona do multa do 20$ ao infractor.

Art. 36. Flea prohibido amansar animaes dentro da
villa e povoacOes e con ' luzir carros puxados per animaes
scm gum, sob pena de multa do 20000

Art. 37. Todo aquello quo escrever nas paredos, portas,
janellas ou muros das casas, on subre ellas lancar immundi-
cias, iueorrerá nas penas do 20$ do malta a do cinco dias do
prisao.

Art. 38. E' prohibido pedir esmolas sob qualquar invo-
caç.o quo seja, e bern assirn fazor folias, sob puna do malta
do 10$000. Eceptuarn-so as irmandades do Sautissimo Sa-
crainouto o do Pad roeiro quo poderAe pethr ernola; ms

u4uzw jr4aSeU4 qu pMAWS,
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Art. S. Os negociantos a donos do taverna8 qua von-
derern on derem hebidas a pessoas já ernbriaadas a a me-
nores, e born assim aquelles quo negciarem corn escravos,
sern autoriacO do seus sonhores, seräo multados em 20$ e
na reincidencia no dobro.

Art 40. So prohibiclos os jogos do parada. sob pena do
malta do 10$, quo pagari a dono da casa em quo for 0 jogo.

Art. 41. Aquello quo jogar corn escravos ou menores
ncorrerâ na multa do 30$ e soffrorâ oito dias do priso,

sedo obrigado a restituir aos paos a tutores dos menores a
aus senhores dos oscravos o dinheiro ganho a estos no jogo.

Art. 42. li' prohibido na villa a suas povoaces as vo-
zerias, gritos a alaridos nas ruas, bern corno o proferir-SO
palavras obscenaS 0 praticar gestos deshonestos. Os infracto-
res sero multados em 10$000. a no podendo pagal Os, em
tros dias do prisAO. Assini tambem é pruhibido aos quitan-
deiros os gritos descommedidos, sendo sornente peuittldo
o preg1) das quitanlas quo venderom. Cs infractores se-
ro recoihidos it priso por 24 horas.

Art. 43. Todo acjuello quo so banhar no rio Parabyba,
tie dia, em frente as casas da villa, sern as roupas proprias
para banho, sara multado em 5$ 000 o no. podendo pagar,
effrerâ 24 horas do priso.

CAPITULO 4'
PoLIcIA DOS MERCADOS

Art. 44. Os quo venderom ou tiverem a venda quaes-
uer goneros solidos ou liquidos corrompidos cu falsifica-

dos serio multados em 20$000 e Os generos inutilisados.
Art. 45. Todos os quo 88 dirigirern a villa a suas po-

voaqbes coin carregaQ63s do quaosquer generos. n10 Os po-
derao vender por atacado sono depois do passadas 24 horas,
llndas as quaos podero QntäO vendel-os a quern quizer.
Duranto ostas horas taos generOs sero expotos ao publico,
a vendidos a retalho no logar quo o fiscal designar. Os in-
fractores sor.io mul tados em 20$000.

Art. 40. Todas as casas tie negcio, a excercO das bo-
ticas e hoteis, so fecharão as nova horas da nulte e n so
abriro autos do romper do dia, sob pena do mutta do 10000.

Art. 47. Todos os quo venderem fazonIa, secci 's a
molbados, devorãO annualmnte aferir seus pesos e med idas
dentrO do prazo qua a camara rnarcar para tirareni seTis
alvarás do licença. Os infractol'OS serzo muItalS em 3t$000.

a mesma multa incorrerAO os lavradores quo vet Jerrn
ntimentos a quo no aferirein 8uas medida, Os qua$

Was pra vae
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Art. 48. Tôdo aquelle quo for eniontraaO em 
estado

do embriaguez, nas ruas e pracas da villa, serâ recoihido
cada ate quo se restabeleca em set' estaO normal.

CAPITULO 5.9

ABUSO D/ ppop9.IEDADE ALIIEIA, E COMMSR010 COM ECP.AVOS

Art. 4. E' prohibidO a todo a inorador deste murii-
ciplo motto!' gado do qualquet' natureza em terrefloS alheiOs,
scm prmisSa() do sou s donos Os infractores sera multados

em 20$000.Art. 50. Todo aquello quo. do propoSitO, soltar ani -
maes Para destruir as lavouras dos visinhos, ser multado
em 30$000 e oito dias do cadêa.Art. 51 Todo aquetle quo lenhar em cercas alheia,
serâ multado em 10$, sendo livro, e, sCUdO escravos, sou so-

uhor pagarâ a multa.
Art. 52 E' prohibidO tirar madeiras em inatos alheios,

sem Iicença do seus donos. Os infractores serO multados
em 30$000.Art. 53. Todo aquelle quo f,,omprar a escraVOs gertOros
ot' objectoS do qualquer valor quo sejam, sern quo vendain
corn licena por escriptO do set's respectiv0S senhores, serâ
multath em 30 e oito dias do prisO.

CAPITULO 60

MEDICOS, BOTICARIOS B VEDA DE REMEI)IOS

Art. 54. NenhUm medico, cirurgiO, boticariO ou det-

tista po1orâ exercer a sua profissäO no mUfliciPi° setTi quo
tenha apresentadO suas cartas a titulos. Para serem regis-
trados. Multa do 30$ e no dob o na reiacideflcia Os estran-
geiros, aldm des 

Osa obrigaQO acima, dover justificar a
1dentidado do pessO&.

Art 55. Os quo, sem diploma legal, eiercerem quaes-
quer das sobreditas protissOeS serO multados em 30, e tins
reincidofle las em 60$ e trinta dias do cadôa.

Art. 56. Os boticariO s quo introduzirem nos remediOs
drogas diversaS das quo so contiverem na receita do medico,

pagaräO a multa do 30$, e para so verificar a dispOSic° doste
artigo se dever avrar o auto do infraCcO na presefla do
fiscal o dos medicos quo Para isso forem charnados. Os quaes

tambe!fl assigflar0 o dito auto.Art. 57. E' prohibidO ans boticariOs vendarern rome-
dios, sem receita. do medico, salvo si os remedios forem do
natureza jflfl&C8fl, sob pena do multa do 1000O
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Art. 58. Os quo venderem substancias venenosa g a es.
cravos on pessoas desconhecidas ou suspeitas, e quo no pro-
cisarern dellas no exercieio do sua profissao, sero mutados
em 20$000.

Art. 5. Os boticarios quoso negarem a quaqur hera
da noite a aviarem receitas.quo do prom pto so exigireni para
soccorro dos enfermos graves. sero multados em 10$000.

CAPITULO 70
SERVIDZO, TItAS!TO PUBLICO, ESTRADAS E EXTINCO DAS

FORMIGAS SAUVAS
Art. 60. E' prohibido a qualquer pessoa cercar, tapar

on tornar do seu uso exclusive qualuer parte do urn tot-
reno quo do longo tempo pertena a moradores em cimmorn,
on quo sirva de logradouro publico, sob multa do I0$00() Fca
o infractor obrigado a desfazer o tapume, on a camara man-
dart fazer a expensas delle.

Art. 81. As estradas municipaes tero polo menos
3m,90 do largura e 2m,20 do descortinado para cada lado a
esgotos do 13,20 em 13m,20.

Art. 62. Os caminhos qua prestarem servidAo a mais
do cinco rnoradores ficam sujeitos a inspecçAo da caniara,
exceptuandose apenas os quo forem feitos para o serviço da
lavoura.

§ l.° Os donos on arrendatarios dos terrenos per
ends passarern os caminhos e estradas ficain obrigados a
concortal-os a a fazer Os necersarios egotos, estivas a
aterroQ, quando 0 custo des.-as (bras no exceder de 50*000.

§ 2. 0 Os infractores qua, de[ois do previamente avi-
sados pelo fiscal para realisarem os concertos, nâo oil-
zerem, soffrero a multa do 30*000, devendo a camara
mandar fazer os reparos a expeusas delle.

Art. 63 Todo bquelle quo tapar Os caminhs 0 05-
tradas, on obstar do qualquer modo por e1a o transito dos
viajantes, será multado em 30*000.

Art. 64. As pontes quo no demandarem estelos, e
cuja coiistrucco ou cunservaço custar quantia nIO su-
perior a59$00), sero feitas pales proprietarios ou ar-
rendatarios doi te"reoos por on'Ie passam os correg S.
O infractor pagarà a malta do 30$000 e a camara fara a
obra a exponsas d'elle.

Art. 65. As estradas, caminhos a pontes no p0-
dam soifrer mudança, uma voz feitos, sam licença da ca-
mara, sob multa do 30$000, a o infractor obrigado a pol-
Os no antigo estado
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§ 1,' Todos os estragos ou damnos a entuihos do
qu%l 4 aw , natuiza, foivoi wti estralt q , cinuihs a poti-
tt3, ';'r1O pun!!os coin a inulta lo 39$000 o obri gatn ao
minion a repor tu lo no autigi ostadu.

§ 2 ° Quit'n abrir etrala pica trausito publico, sani
licsnça Aa cainara, pag:trá a inulta do 20.000.

Art 66. As cercas do epinhos na macgem das Os.
tradas a caminhos sera vitadas on viradas para den.
tro do terceno crcado, todO3 os annos, no moz do Janeiro,
sob multa do 5$000.

Art. 67. ticarn prohibidas as porteiras do varas nas
otra las rnuTiicipao . ; so so permittilas cancallas iiu por-
ters d hater, quo seja!n faceis do abrir-se a quo tenham
a largura do 3,.50 p4o mona.

Art. 6. E' prhibda a puxada a rasto do madeiras
a do pelraa nas estradas, caninhos a ruas da villa a
p)voaQs, sb inulta de 5$030, atom da reparaçao do
damul) cau'ado

Art. 6. TCIOS os proprietarios on arreniatarios do
chac:tras, sLti)8 ou fazendas so obrigados a extinguir as
form igas chautalas saüvas, quo apparecem em sons tar-
renos, dontro do prazo do sei mazes, depois do avisados
polo fiscal, a do multa do 10$000.

Art. 70. Aquellcs quo tiverem' terrenos pantanosos
dentro da villa a suas povoaçis, onde so estagnem as
aguas, serao obrigahis a aterral-os deutro de utu prazo
razoavol quo a carnara maccar, a fiudo olio, no e.tando
coucluido on primicipiado o aterro, serao znulta 'los em 20$
a será pror(gado polo tempo quo a camnara julgar feces-
sarto para fazel-o ou coucluil-o. Finda a prorugaae, si o

orro n() estiver •feito, seiao multados em 30$000, a o
fiscal maudará aterral-o on acabil-o a custa do possuidor.

CAPITULO 8.°
CEM1TERIOS E ENTERROS

Art. 71. Fica absolutamente prohibido enterrarem-
so corpos dentro das igrejas a sachristias on em roclor das
mesmas. O infractores seräo multados em 20$000 e os
coveiros soffrerao oito dias do priso.

Art 72. Nenhum corpo sera dado i sepultura sam
qua seja apres oitado o atiestado do medico, a coin n—so-
pulto-se—do raspectivo inspector do quarteiro. Os in-
fractores pagaro a multa do 30$0O0
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Art. 73. Ficam expressamente prohibidos Os cemi-
terios particulares em fazenda. A pessta que em tsrs
cemiterios fizer enterrar corpos pagará a multa do 30$000
o 0$000 na reincidencia.

Art. 74. Ninguem poderá formar carnoiras OU ca-
tacumbas nos cemiterios publicos, scm licença da camara,
sob pena do 10$000 de multa.

Art. 75. As covas terâo 1m,32 do profundidade, polo
nienos. A pessoa incumbida do abr il-as, quo infringiresta
disposicAo, seá multada em 30$000.

Art. 78. NAo so abriräo catacumbas para so deitar
algurn cadaver, scm quo tambem tenham decorrido quatro
annos do occupadas; sendo covas, polo menos tres annos,
sob pena de malta do 20$000.

Art. 77. Nenhurn cadaver sera levado a sepultura
sem mediar vinte e quatro horas depois do fallecimento,
salvo nos casos de epidemia, do contagio ou infecçao, sob
pena do multa tie 20$000.

Art. 78. Attestando algum medico, ou constando ter
fallocido alguem tie mulestia contagiosa, serã o corpo le-
vado a sepultura em caixAo bern fechado; si for pessoa
pobre quo nAo possa ir em oaixo, será o corpo bern en-
volto, sob pena ü niulta do 20$000 ao infractor, quo
nesto caso 6 aquello quo dingo o caterro.

Art. 79. Os caixes terao a tampa toda de inad&ra
o so o fundo poderá ser feit() do sarrafos. Os csrpinteiros
quo assim os 1150 fizerem pagarSo a multa de 20$000.

Art. 80. Ninguom niandará srpultar ecravos 0fl
oltos em esteiras, sob pena do multa do 10$000.

Art. 81 Nao so daiá sopuliura ao corpo quo so
presumir morto de ataque ou aceidente, scm previa corn-
municaçao a autoridade polcial, para que esta proceda
ao devido exame e autorise o entorro do corpo. 0 iafractor
pagará a multa do 30$000 e suffreiá oito dias do prisAo.

CAP1TITLO 0."
DA COLLOCAçIO DII CURTUMII II DE QUAESQUER FABRICAS B

MANUFACTTJRAS QIJE PoSAM ALTERAR. B CORROMPER A
SALUBR.1DADE DA ATMOSPHERA, B DOS DEPoS1TO DR IM-
MUDIOIAS

Art. 82. SerAo prohibidos na villa e suas povoaços
os curtumes, devendo sons donos pedirom licenca a cama-
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ra, apontandolho o fiscal o logar onde podem estabele'.
eel-os, sob pena do multa de 30$000.

A t. 83 	 li' ,rht hi to ter ' I •n ro do csa on qnintl
d  v.11a e pvoa;.3es, icutnundkias e aguis estaguadas,
sob multa do lO$000.

§ unico. Os proprietarios ou locatarios doi torrenos

em quo hwver aguas estagua(ias, e ihes no pudereii dar
eSgot() conveotoute, sto oh ig;tdos a partwpar ao ti'.cal,
sob poua 	 $OOO do in u Ita,

Art. 84. Nngotn po•ierâ matar on esquartJar rezes
para coilsulno pubhco, scm ser nos matadourOs publicis
on nos logares quo R oatnara designar. Os infractores
serao inultados em 20$0I)0.

Art 83 Ni so pole estabolecer dentro da villa a
suas povoaçs quasqur fbricas que taba1h'u cm
ingrerlientes quo exhalein valore s quo alltorem e cur-
romptw a at!llosphera; s.ráo estalieleeidas coin licença
da crnara e em logar pur ella desgnad', sob pena do
multa th 300 0

Art '.fi. E' prohibido seccar courns nas runs 0

praç.s, o.trilas e c*mnhos publicos: tnulta d 20$ 000 e
nit tenudencia 40$UO0.

Art 87. To1s Os animaes mortos serAo enterradris
em logar destinado pela camara. Os donos on cindutores
quo assim os no enterrarem, on quo Os iauçarm nos rIOS
ou corregos, sero rnultados em 20 .$000 e iagLrao as des-
pezas do ent-rramento, quo seta mandado fazr polo fiscal.
Nas mesmas penas incorrerao os quo, ve.do us em suas
testadas, os uo inatidaroru enterrar dentro do dozi hora,
ainda quo per outros aiR tenham sido lançids, podendo
Os accusar ao fiscal, par ihes imôr a rospectiva malta.

Art. 88 E' prohibidu tapar, fazor despej s na g vallas
OU corregos quo dao esguto as aguas da vita e su s p0-

voaços, assim come abrLr buracos para o misIuo thu nas
quo estiverni cobertas. Os infractores p:garao a multa
do 20$000 e, sendo escravos, sons senhjies pagarO per
elles.

CAPITULO 10
T05 D1FERENTE4 OBJECTOS Q1E COR1OMPEM A ATM0SPHE1A

i PRJUL)ICAM A SAtYDE PUBL1CAE DAS M LESTIAS CON•
TAGIOSAS

Art. 80. Fca prohihido uas casas do paste, tavernas,
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'Wequ;w e quitandeirs, uar do panoEla, ca11t4reos,
qos j uer utras vas1hts quH nL rstjtrn hin estatlhLdas
(iS UJlrctrjs ''c rrlra) ha ajuka e 10U00

sp 
Art, 90. 'Fda a pesoa do tu Iur condço quo
quo tv,r rn1etia cut gosa,ou a 'j u iroa, no p u1Fra

emPrg4so na vHtlda do qu tt*qur generos, por weio dos
quas posa passar cnntaglO aus cotupradores. O infra-
etres pagaro 20$000 de multa e, 8ii10 escravo, sea so-
nhor será 0 mu] tadu.

Art 91. Quanio so verticar eutro u64 aiguma mo-
1 stia do terrve1 contgio, as pesas quo delta otivorein

fF ctadas sorao obriga1as a roco1h-n't-tn-so em logaros
Para I-) dsignadis pelt camara. Os nfraet ras oagaio

multa do 0$000 0 sor.o coinpel1ds a cunprir esta
dete miiiça.

§ uiic . A rotipa das pesoas acommettcias da
n i fIestia coutagi sa 6 p dero sr Jo valets em detsagua-
doirs dos ros o err, gos fra (Is povoados, de uiodo quo
a agua em que brew I Va'1a8 nä ih-t mais serventia.
Os iulraetres seril 1 ijuIte.dos ow 20$, o, sendo escravos,
Seus senhores paaiAu a multa.

GAPITtJL() 11
DA VACOINA

Art. 92. 'rodos os chofets do famWa quo tiverem a
S8U cargo a educaça() lie cruiçts d.9 qualqnr eôr q ue
seja, ainda Inesmo ecravs, e ja adultos, so ob? igilos a
mandal-as a casa dest nad peia cahutra para a vacciva,
aUtu do alit serern vaccinalas, si auiia o tol forern, do-
vendo tea parecer-m no oitav; dia ao meswo logar, Ou
para screw revccivadus no ca-.,o quo no teciha pegado a
vaccina, ou para Sc fazer a txtracctu do pus vacoiniCo.
Os iufroctoes sero multados em 0$.

Art. 93. Os donos do officivas, djrectores do casa
do eIueaç e os professores do instrucço quo admitti-
rem alumuos ainla no vaccinalos, SO obr gidos a parti-
ci[)ar irnincIjata mute o facto a urn inpc1or de qutrtei-
rao OU vaccinIor e qualquer d'eses a camara, sob peaa
do inulta do 10$.

Art 94. Qualquer tias pesoas dosignadas no art.
autecedeute, lOgo qua apparecara bxgas em alguin dos
seas subordina lo-; obtigado a parricipar inimediata-
meuto o facto i camara, sb pena do muita do 20.
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Art. 95. Todo aquello que, das piju1as de urn bexi-
guPflto tirar pus para vaceinar alguetu, pag, a a multa do
20$ ' itlesma poua flea sujeito ochefe do 1amiia Offi CUJ()

dorn cl(o ucceier o facto presente jieste art.
Art. 96. 0 wodico vaceinador quo no compa0Ce1'

no log .u' o dias marcados para a vaccinaçau será mu1La1O
t(i-.s as v'zes quo a ella (altar, em 4$, salvo si justO mu-
tv . s to iwpedirem, participaudo prmeiramento ao pret-
d	 It canura

At 97. 0 vaccinador a obrigado a tirar do seus
assents uma re1.ç.o (las pesoas quo tiverem mandado
vaecivar a seus tawulos on eseravos, o quo no otovO (ha
do xktrem do us fazr cumpaieeer tia casa da vaceina, na
forma do art. antecedeutti, e remettel-a ao procurador da
eamara tolas a.., semaas, dec1armndo nelli o nome e me-
rada dos chefes do fimuhia, aIim de quo 0 prttcurad o r corn
ella ruquera a effectvdade da muita imposta no art.
antecedea te.

CAP1TULO 12
DA ECONOt1IA 9 ASSEW DOS CORRAES, MATADOUaOS, AcoTJouES

PtJBLICOS OU OUTROS
Art. 98. A came quo sahir es 4 uartejada dos mata-

douros, O podo t er veldida no dia seguinte, pubLetuten-
to etu caas abeitas, oiule se possa fisealizar a sua itinpeza,
sa1ubrilade e tideuidade do peso. Os tufractores serO
inultados t-1fl 20.

Art 99. As carnes peuduradas nas paredes e portas das
casas publicas, charnadas taihus estaro sempre efleusta as
sobre panties do linho OU a!godao biancu e asselads, quo
deverao set' mudad)s diajiamente, e 11i' ll soräo ponduraiias
das portas para (era, nias sun d'etlas para dentro. Os in-
fractures pagaro 10$000 (le multa.

Art. IoU. Os administradores dos rnatadouros sero
obrigados a tel- s semp:e lunpos e a faz&-os lavar todo-
os dias, dpois da matauça, flO consentindo quo so conser-
VOfli fluS IilCSIflOS us fatos das i'ozes quo so matar, por
mais do doze hot as, a fini (10 so evitar putrefaccao, sob pena
do muta do 10$000.

Art. 101. Ninguem poderá matar, para vender, rrzes
Out mdoentes o inteiramente agras on prenh3s. C b.Om esfolar

on osquartejar as quo apparocerein lilortaS, para expel-as
A venda. Os irifractores serao multadus em 20$000 e soie-
rao oio dias do priso, sendo a cat no inutilisada.

Art. 102. 0 gado n.o serâ morto sem quo tenha de-
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corrido vinte quatro horas depois quo tiver chgado ao ma-
ta(Iouro, dowindo o curral em quo (Jr deostado ser asseia-
do e coin agua limpa, quo u ga;,I o posa boboç, sob malta
de 5U00.

Art. 103. Os tahos, matadoaro q e curraes estao u-
jeitos a diana inspecçao do fiscaj, que venillcará si são sus
peitados.

Art. 104. Sob penade multade30O0O,irnpoStaaO dono,
devern sen caidos em sea interior, tolos os annos, nos me-
zes de Janeiro a Fevereiro, os açouguo s , vondas, casas de
pasto, armazens do mantirnentos e em gra1 todos os esta-
belecirnentos em que se vendam cometivois e existirem
pessowi agglomeralas.

Art. 105 E' prohibido, sob multa do 30000, e na rein-
cidencia em 60$000:

§° Niatar pIXe corn veneno
§ 2 0 Vender generos COri(PWpidOS.
§ 3° Faliticar qualquer genero misturando-Ihe sub-

stancias quo u ugweutem-Ibe o peso, o volume ou quanti-
dade.

CAPILULO 13

	

DAS CASAS L 	 EGOCIO
AFERIçX0

Art. 108. Todos Os negociantes da villa e seu termo sfto
obrigdos a requorerern sew alvarás do Iicença no tempo de-
terininado pela caniara.

Art. 107. A cobrança do inipostos so regularâ pela ta-
bella—A—que a osla acorn inha. e a aforçao dos pesos 8
mod das pola tablIa—B— Etas tablias serAo devidamen-
te approvadas pola as-einblea 1gi Itiva provincial.

At 108. Autos do in icara camara a época Para pa-
garnento das hceuça, tixaià urn prazo nunca nwnor do trin-
ta dias, Para ioioiein o nocanto cItihtados reclama-
rem da clasifleaco em quo otvereiu clasfleados. A cama-
ra em sess() poikrá attender, si julgar ,Justo, as razOes at-
legadas. Findo o prazo, nau serâ attondida reclamaçao alga-
ma sobre a classificaco.

CAPITULO 14

CTJRRAL DO CONCILHO

Art. 109. Emquauto a camara iI) Liver o son cur-
ral de concoiho, serà o depoito feito eni mo do pssoa
idonea, nomoada pola camra, percebendo to Jo Os etnulti-
mentos taxadosno art. 7. 0 docapitulo 3,0 detas posturas.
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Art. 110. 0 administrador do curral do conceihO
darà a pai-to urn tiho, fornecido pda carnara, no qual so
mtieiun.a toja a despeza quo ella pagar.

Art.. Ill. So erà .ntrge polo ailrninistrad'w do
curr1 do cone, lho o aum:1 ou nitna's a p ehoud W)s, do-
pils do tuotrar ella que pagu ao prucurador a iuulta em
quo inc,rreu 0 sat sfazor as d,-, spezas do curral

Art. 112. 0 ad minis ttador do curral seri couserado
emquanto born servir.

CAPITULO 15
DIP.1 icOi 	 GERA1'3

Art. 113. Nthurn e cravo polerá comm'rciar Bern
srvir de etixeiro u gm-,4ute,lo j ua1 wr 410 flg')ciO.

Na contravoncäo, 0 lOitu d,l rug eto e o nhir do c-eravo
pagarao cada um 20$0U0 do rout 'a.

Art. 114. Todas a . penis iwpost;is no presente cdigo
do p)turas ser doplicadas nas reiuidencias, so no
houver disposcao especial,

Art. 115. Qoarilo a infrctio do qudquer d's arti-
godas presentos psturas for praticala put' tilho fatnilia,
xnenor OU escravo, as multas soru pagas polos paes, tu-
tores on senhires.

Art. 1I6. As liconças do quo tritarn eLs pisturas
soro cJncedldas.pelo prui knto la carnara, depois do sa-
tjfettos uS dtro,tos a ellas mostos.

Art. 117. Todo aquelle que,'endo multado, n' puder
satisfizr a multa por falta do recurso pecuruario, será,
racolhdo pIr VLIIIe quatro hot as a prisáo, exeepto nos casos
previstos nestas po.tuias.

Art. 118 A' eada urna freguezia darA a carnara urn
flca1,ou dará urn O para todas ella ,o dots ou mats guardas
muncl}ao, os quae, serao obrgados a obelec r aS ordens
e chamaelu do flcl t, a aconpatihal 0 nas curreicOs, Sob
pens. do mulLa d iU000, e no podeudu pagal-a, soffrerao
tres dies do prlsao.

Art. 119. (is Ucaes requiitarn as autoridades corn-
petentes Lod,, 0 aol IL') Ue ).11garern pr-cis para boa '-xe-
cuao dISIaS pnsturt', assuti cono pderi chunar qudquor
cidedo para us c ;uljuv * r 61U algutua diligencia. 0 cidatho

pear a esta diflenuia será rnu1tdo em 10$000,
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Art 120. Naquelles casrs em quo a vio1ao do
postal-as for dento 1s cetas dos cidadaus, us dSCu3s rio
procdorLi.o em uwa deuuuca eserpta por algum visiuho.
Recebtiudu-a, ira a u isa LknuIwiaia e peltao facul lado
para iuspeeeionr : sendo-itio uegada, requererao da aut-
ridade polcial ordetn pain Iso. Eta iuspeeco ser feLta
estando em casa o chafe de familia.

§ urtico. No caso do fiscal achar Jalsa a denuncia,
flea o denunciante obrigado A malta equivalente Ada pena
quo seria irnpota ao duuiiciado, alem do proce litneuto
criminal a quo etiver sujUO.

Art. 11 A Odmara nomarà dous on mais guarcias
municipaes.

Art. 122. Os guardas municipaes nA0 preebero
orileriado algum, mas so metade das multas quo pur elles
forein arrecadadas, deois do julgadas boas pela camara e
mania las cbrar.

Art. 123. T,clo aqu1Ie quo, chamado pelos fiscaes
para testemunhar alguma iufracção do posiuras.se  recusar,
serâ mukado ein 20$i0O, sendo immediatamnte charnados
o*utros qU.J assignalao o auto do recusa e o do infraccao.

TABELLA.—A
PARA A C'I3RANQA DOS IMPSTOS PERTENCENTE A' CAMARA

MUNICIPAL UA V1LL DE SÃO JOSE D'ALEM PARAHYBA

(JALITULO 16

Art. 124. A cobrança dos impostos pertencentes a
Camara municipal da villa do Silo José d'Alem Parahyba
regular-se-ht pela tabella que so segue.

Art. 125. Sao sujeilas ao pagamento do impostos to-
das as casas de negouio, tanto as quo jã. estiverem aber-
tas Como as quo so abrirem no decurso do auno.

Art. 126. 0 pagtrueuto dos imposlOS será renov do
todos Os atiit', a dep i' da pubIicaç.o la 1 rer1te tabil •
da classiticacaO, publlcaca() quo seri fita p0: 01 1- 8
pela iiupreLIa,evrao m couibiitii s p4gar os impot.os
cievidos, t'alii a trinta dias, podeLlIo n±sre pirrodi (1 . 	in-
jo 	 da decisao.

Art. 127 Findo 0 prszo concedilo pola camara mar.
car esla urn outro prazonunCa major do trina tha, den-
to do qual dQveroo tirar seas alvars do 1iena todas a-
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gessoas suPitas a ' ilnp'sto do patente, e, 'xtncto 13to e
dualo raz , toilos Os quo u.o tiverein tr.Io olvará serao
multados oa mtaIe 10 v!or do ULlposto a quo era-, oUri-
gados e ro1uer6d S pela malta 0 1)010 impsto.

Art 128 Os atvaás do lie, rica cncedtdos pela cama-
ra muricpal ã casas do nogcio LIaO são trnsferivea so-
no nos casos do mudarora estas do dono por disso1uço do
socedado ou veuda, tievendo eato para clue possam pro-
duzir s(ms c.Tjitoi Iegaos, ser averbados, assirn iia camara
corn.) na a IIet rta, deutro do trinta dias da data do Con-
tat , e por isso p tgarao dous tail rols pira os cof es mu-
nicipaos.

Art. 121 O alvarás do Ii000ç2 sero pasadoA polo
secretario la C im u'a a asgnados polo presidouto, e no
sor. eutragios a parto 4 e a quo in stra ella tot' pgo OS
irnposto geraes 0 provluciaes.

Art. 130 0 secretaro da carnara perceberá mil reis
(l$OJ O) por alvtrá quo pssar.

Art. 131 Tolas as at—;t,3 do ng cio ex ! stentas n
lrIiCioO ou as quo so abri rem p ira a worida Jo fizn'ias

seccas e rno1hado,sob a do emnaço le--Imposto oe pat.-u
to—, oro cIas4ieu1as em trs trdeus, pagarvio as de pri-
meira orderri iJO$ 100, as do seguoda ordew 60$00i, as do
tG.'ceira ordain 3Jj000.

Art. 132 A. cia siicço It a si le uog cio em pri-
meira, seguala on teretr ordsn ssrà graluada pelos
mares provavais quo as Ca4 LS (10 uogoct p)(ler;i.() ter, so-
guado 0 COUSUIUO quo ufforeeram as loccdtdades oude so
acharoin situadas.

Art. 133. Toda casa do negcio existente on quo
abrir em qu4equer Ioga es quo io sj m a vila, as
freguezuts, us aucles puvuads, as eLraIa grais 	 pro.
vmnciaos, png;t a urn imp.sto aunual tie 200$OuO.

Art. 134 	 A cubrarica ds deniais ijnp st,s uj its
a1vari do lcnç 	 .o QObrads pela turf, sutmto

§ 1. 0 Para abru ou cout:uuar a tor aborta casa oo
botkrm, 40$000

§ 2 ° P tre abrir on coutnuar a ter aberta casa d
botequim, 20$000

§ 3. 0 F,tra abLjr ou coatinuar a ter aberta cau 4i
R aaa3 O Y	 Q Som tar paUafla 200QS
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§ 4. Para abrr on centinuar a ter abrta caa do
hot-- l on h pedaria, 50$000.

§ 5 0 Para abir on cintinuar a ter abrti List do
conf*jiarta, 1$i00.

§ 6 ° Pitrt biir on c'ntirivar a tsr abt3rtI 	 do
vender pur miudo Itquiuos epirituisus 4mpl.is on co
qualqw-w quo seja a sua natureza on dononinacao, 60$000.

§ 7. 0 Para abrirou coatinuar a ter aberta casa do
vender generos alimenticioi o liquidos no espitituosos,
taos corno met, azaite, vinagre, etc., 30$000.

§ 8 ° Para abrtr on continuar a ter aborta casa do
vender ftzerids -eccas do qualquor qualidade, natureza
o dewmniçti, 40W00.

§ 9 0 i-'ra abrir ou continuar a tsr aberta casa do
o mp ' ar e venier café, on r€cebel-o a consiguaao, e casa
do cott,mtsO, 100UU0.

§ 10. Para tar casa do armador corn object is do
ente ru, 50$000.

§ LI 	 Para abrir ou continuar a ter aberta casa de
vender euro, prata a jolas, 100$000.

§ 12 Para ter officina do qualquer naturza quo
eja. 12.00O.

§ 13. Para ter casa do quitauda nas rui o da villa
o povoac , 5$000.

Art. 135. As caas sujeitis ao impit I pat,
deste iwposto.dain mats suleltas aos pig m to 	 . iio

§ 1. 0 Para vm br aguir.Ioute, 3J$000,
.§ 2. 0 Para vender armas do f ' o. 20$O0.
§ 3. 0 Para vender polvora, 8$000.
§ 4 0 Para vender fugos de artificio, 10$000.

5o Para vender objectos tie armarinho, 12$000.
6' Para vender drogas (tinta etc.), 1'$OlO.

§ 70 Para vender drogs itieflonates, 5)$O0.
§ 8.0 Para vender ouro, prata jas, na ' sendo em

casa secia1meute para esse din detinada, nen tm inas-
catsç, 20$000.

Art 136. So tambem sujeitos ao pagamento do im-
posti os sguintos:

§ 1 0 De Lida fabr,ca de licores, crvej. ete, 0000
2.' iara t' aheLa casa do j(,guo nao jJCviUbr.105

pela pulicia, 100*000.
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§ 3.° Para poder ter botequim volante no tempo do
festas, 10$000

§ 4. 0 Do cada pessoa quo comprar e vender generos
do paiz por atacado on em grosso, no sendo casa do no-
gocio, 20$000.

§ 5. 0 Por cada uma caieira quo so estabelecer
dentro da villa, das povoac5es ou inesmo em fazendas,
20$000

§ 6. 0 Para tor rancho do tropa, 20$000.
MASCATEAçAO

Art. 137.
§ 1. 0 Para mascatear fazendas seceas e objectos do

armarinho dentro da villa e povoaces, sendo o mascate
morador no municipio, 250$000.

§ 2. 0 No sendo o mascate morador no municipio,
400$000.

§ 3 0 Para mascatear ouro, prata, brilhaates, joias,
etc, quer seja o mascato morador dentro do municipio ou
flO, 500$000.

§ 4. 0 Para macatear objectos do foiha do Flandres,
cobra, on outro qualquer metal nao precloso, 60$.

§ 5•0 Para poder percorrer as ruas da villa e povoa-
cOos corn realojos, marmotas, macacos &. &., 20$.

§ 6.' Para poder mascatear objoctos de harro, gesso,
quinquilharias, arreios, sellins, r4des, &. & , 20$.

§ 7.' Para mascatoar bilhetes do loteria no prohi-
bidas, 50$.

TALHO DR GADO.
Art. 138.
§ 1. 0 Para poder ter aougue, 20$. Alem do im-

posto do acougue, os donos destes pagaro mais 2$
por cibeça de gado vaccuru qua cortarem on venderem e
500 rs. por cabeça do gado cerdum, lanigoro on cabrum.
Aquo)les porem quo no tiverem açougue, e quo cortarem
para vender, pagaro o dobro destas taxas.

Art. 139. Vohiculos.
§ 1. 0 Para ter saga, troly ou outro qualquer vehi-

culo do conducçao de qualquer douorninaco e forma, son-
do particular, 10$, sendo do aluguel, 20$.

§ 2.' Ete impasto 4 devido, assim das sages e mais
vehiculos do aluguel, como dos do uso particular.

§ 3.' 0 imposto no recahe sobre quantas sages o
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carros so pssuir, mas sornente sabre Os quo ao rnesnio
tempo estao em uso effectivo, havendo para isso a pessal
o pareihas compotentes.

§ 4. 0 Part tar carlo on carroca do couduzir gene-
ros, lenha d , 10$.

§ 50 Eta disposiço no comprehende as carros de
serviç r) dos tazendeiros.

§ 6. 0 Para conduzir madeira ou pedra em zorra ou
carret1o, 10$.

7. 0 Para ter aberta cocheira de alugar anirnaes,
on rancho do tropa, on alugar aniinaes, sem ter cocheira,
20$.

§ 8 . 0 Para ferrar animaes, sem ter cochoira, 5$.
§ 9. 0 Do cada pasta do aluguel, ao sendo accessorio

de algurn hotel on cocheira, 8$.
Art. 140. Divertimentos publicos.
§ 1. 0 Para dar espectaculos de companhia dramatica,

do cavallinhos, concertista ou baile do mascaras, do cada
urn, 10$.

§ 2.° Por theatrinhos do bonocas, exposico do vis
tas, ou espectaculos publicos no inencionadas na disposl-
çO antecedente, do cada ci;lco dias quo demorem as ex-
posiç6os ou representçO's, 15$.

Art, 141. Eugenhos.
§ 1.° Do cada engenho do serra, quo serrar para

nogocia. 20$.
§ 2. 0 Do cala ong-oi}lo 00 machina de preparar

café para a u.- , o do fazendcro, 10$.
§ 3' Sendo para negocio excustvamento,.SO$.
§ 4. 0 Do eada engeuho do canna moviclo pur agul,

quo fabrcar assucar e aguaardente, 10$.
oIs poSIçOES GERAES.

Art 142.
§ 1 . 0 Para tar bilhar; senlo urn so, 30$.
§ 2. 0 Sendo mais do urn, par ca1a urn, 20$.
Art. 143.
§ 1. 0 Para tar casa terrea do aluguel, 4$.
§ 2.' Sendo do obrado, 8$.
Art. 144. Para ter olatia, 12$.
Art. 145.
§ 1.' Do cada pessoa quo exercor a profisso do

advogado, 20$.



FOLH A NUMERO 17	 249

§ 2. 0 Do cada pessoa quo exorcer a profisso do
advogado provisionado, 20$.

3•o Do cada pessoa que oxercer a do medico, 20$.
§ 4o Do cada pesoa quo exorcer no rnunicipio o car-

go do escriväo, tabelliao, excoptuando o escrivão do paz e
incluindo o da collectoria, 10$000.

§ 5. 0 Do cada possoa quo oxercor o cargo do soli-
citador, partidor e depositarw, 10$000.

§ 6 ° Do quo exercor o cargo do collector, 20$000.
§ 7 0 Do cada official de justica, 2$000.
Art. 146. Tabella-B-para a cobraria da aferiço

na camara municipal da villa do S. Joô d'Alern Parrhyba:
Pesos do 50 kylogrammas, a 1$000. Do 20 ditos, a 800.

Do 10 ditos, a 700. Do 5 ditos, a 600. Do 2 ditos, a 500
Do urn dito, a 400. Do % dito, a 360. Do 1 hectogramma, a
340. Do 1 docagrarnrna, 300. Do 1 granlrna, a 320. Do 1 de-
cigrarnma,a 500. Di 1 milligramrna,a 600. Medidas linearos.
Do metro, a 500. Do 1 decimetro, 300. Medidas de capaci-
dape. Do urn hectoJitro. a 5)0. Do 50 litros, a 280. Do 40
litros. a 260. Do 20 ditos, a 250. Do urn a dez ditos, a 200.
Do 5 centilitros a X litro,a 240. Balanças do precio,3$000.
Do 50 kilograrnrnas, a 2$000. Do 20 ditos, a 1$500. Do 10
ditos, a 1$000. Do 5 ditos, a 500.

Art. 147. Revogarn-se as disposices em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o no-

nhecimento e execuço da reforida resoluçrLo pertencor, quo
a cutnprarn e façam cumprir to inteirarnente como nella
so contern. 0 socretario desta provincia a faca imprirnir,
publicar ocorrer. Dada no palacio da presidencia da pro-
viricia do Minas Geraes, aos dezoito dias do mez do
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Ohristo de mil oitocentos o oitenta e tres, sexagesimo se-
gundo la Independencia e do Irnperio.

ANTONiO GONQALVES CRAVES
Sollada e publicada nesta secretaria aos 15 do Do-

zernbro do 1883.
Servindo de secretario,

Augusto M. cia Costa Lima

OIJRO PRETO TYP. DO-LIBERAL MINEIRO.-
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Rgll1aiiillto ii 97o 9 do A1iii1 do 1883

0 Dr. presideiite da provincia, autorisado polo art. 19
da lei n. 2904 do 9 do Novembro de 1882 ' determina quo
na escola do pharmacia do Ouro Preto so observe o seguinte
regularnento:

CAPITULO I
DA ESCOLA E SEtJS FINS

Art. 1.0 A escola do pharmacia do Ouro Preto flea
sob a immediata direcço e fisca1isaço do urn director,
lento cathedratico, do nomeaco do presidente da provincia.

§ unico. Nos sous irnpedirnentos ou faltas, será substi-
tuido polo lento cathedratico quo for designado pelo mesrno
presidente.

Art. 2. 0 A escola do pharmacia consta do tros annos
o as matorias do ensino, applicadas especialmento a me-
dicina, constituirAo seto cadeiras, divididas por cinco
leuths, do seguinte modo:

1° anno
1' cadeira: physica e zoologia.
2' idem: chimica mineral e mineralogia.

2° anno
3' cadeira: botanica.
40. idem: chimica organica.

3° anno
5a cadoira: toxicologia.
64 idom: materia medica.
7' iderri: pharmacologia.
§1- 0 A 4' e 5' cadeiras sero regidas por urn sO lonte,

o born assim a 60. a a 70.
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§2.° Si os bates occuparem mais do uma cadeira,
ou a cadeira comprehender mais do uma materia, as 1içes
serAo dadas em dias alternados.

Art. 3.° As materias do ensino sero divididas em
duas secçOes, a saber:

l a scco
Physica, botanica, zoologia, mineralogia, materia

medica.
2 SECQX0

Ohirnica mineral, chimica organica, toxicologia, phar-
macologia.

llaverâ gabinetes ou laboratorios, correspondentes a
cada uma das materias da 1' e 2 1 seccO9s.

o ensino seth theorico e pratico.
CAP1TULO II

DAS lNscRIPci5Es

Art. 4. 0 Haverá na escola urna inscripco do matri-
cula e uma inscripcao de exarne.

Da iscripcão de matricula
Art. 5.' E' condiço essencial para a matricula no

primeLro afinno:
I. Ter idade major do 15 anuos.
11. Mostrar-se habilitado em portuguez, francez, arith-

metica e geometria plana e no espaço.
Art. 6.' A idade 6 comprovada corn certidâo do

baptismo, ou justificacao produzida pc ..nte autoridade
cornpetente, e a habilitaçào, corn attestaçes authenticas
de exaines prestados, on perante as comtnisses creadas polo
decreto a. 5429 do 2 do Outubro do 1873, ou, case sejam
estas supprimidas na provincia, perante commissOes no-
meadas polo director da escola, sujeitas a approvacao do
presidente da provincia.

Art. 7.' 0 alumno, para inscripcao do matricula no
1° anno, dirigirá ao director urn requerimento acompanhado
dos documontOs exigidos peios arts. 50 e 6.'

§ 1. 0 Para a inscripcao do matricula em qualquer
dos outros aunos superiores. basta quo o alumno demonstre,
corn certidao do exames, haver sido approvado em todas as
materias do anno anterior.

§ 2.' Em qualquer dos casos, porern, e so depois de
obtido despacho favoravel, e paga a taxa,8egundo o disposto
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no artigo seguinte, serâ inscripto o aluiuno e expelida a
carta do matricula.

Art. 8. 0 A taxa do matricula seth do 80$ annual-
monte, paga em duas jrestaq6es iguaes, uma autos da
inscripçao do matricula, outra autos da inscripcão do
exame.

§ unico. Pagará a mesma taxa, em uma so prestação,
o autos da respectiva inscripcão do exame, o individuo
quo, do accordo corn as disposices do art. 22, requerer
exams do uma ou mais materias do cada an no,

Art. 9. 0 Desde o dia 20 do Setembro ate ao ultimo
dia util do mosmo mez, na secretaria da escola, abrir-se-
hão as inscripces da matricula, em livro especial, decla-
rando-se o nome, idade, fihiac&o, naturalidade e residencia
do alumRo.

§ unico. Estas inscripç3es coutinuarão abertas ate ao
dia 15 do Outubro, somento para os alunnos quo, não
tendo podido, por motivos justificados, prestar exame na
primeira Opoca, em Junho, tenham do fazel-o na segunda,
em Outubro.

Art. 10. Somento serão considerados estudantes ou
alumnos da escola Os individuos quo tiverem carta do
inscripcão do matricula em algum dos respectivos annos.

Art. 11. Aos alumnos d garantida pela inscripção
do matricula a precedencia nos exames o nos assentos das
aulas, segundo a ordem numerica.

E' permittida a inscripcão do quo tratam os artigos
precedentes, a alumnas devidamente habilitadas, para as
quaes havarè. nas aulas logares separads.

Art. 12. As certids do oxames das materias pro-
fossadas nas faculdades do medicina do imperio, são validas
para a inscripcão do matricula, em qualquer dos annos a
quo tiver diroito o requerente, satisfeitas as exigencias do
art. 5 0 e as do quo trata o art. 8 0 , ou as do § unico deste
mesmo artigo, no caso do inscripção do exame.

Art. 13, A abartura das inscripcöes do matricula seth
proviamonto annunciada por odital affixado a porta da so-
cretaria da oscola,e pela imprensa, 15 dias antes do sneer-
ramerito das respectivas inscripcOes.

As inscripces de matricula, de quo trata o art. 90,

2a parts, dispensam o ann undo previo.
Art. 14. Findas as inscripOes, o secretario fará or-

ganisar uma lists, geral dos matriculados, corn declaraçao
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do idado, natural idade e residencia, e a mandarã imprimir,
scm demora, para ser distribuida pelos lentes e alumnos.

Tambem fará. organisar, para uso do cada lentR, Ufl3ft
caderneta, em quo serAo escriptos os nomes dos alumnos,
segundo a ordem da matricula.

Art. 15. 0 eneerramento para inscripcao das ma-
tric]as so effectuarã no ultimo dia util do niez do Setern-
bra, salvo para o case previsto no § nice do art. 90 Fora
destes dous prazos. no será admittida nenhuma outra
inscripço, qualquer quo seja o motivo allegado polo re-
querente.

Art. 16. Inscriptos todos aquelles quo requereram
em tempo, o secretario escreverá em soguida o ternio do
encerramento, a o assignará corn o director.

Art. 17. Os candidatos a l.a inscripço provaro
ideritidade do pessoa, por meio do attestaçies do pessoasfidodignas.

Art. 18. E' nulla a inscripço de matricula corn do-
cumento falso, assim como todos Os actos subsequontes;
o aquelle quo assim procoder, sera expulso da escola

Art. 19. As inscripcses do matricula sero assi-
gnadas polo requet'ente, ou par sou procurador, e polo so-
cretario. Em seguida. o secretario entregara ao alumna
urn regulamento impresso da escola.

Das inscripçes de exame
Art. 20. Do dia 1.0 a 10 doJunho, a do 20 do So-

tembro ao ultimo deste xnoz, sorá aberta a inscripco do
exames, feita no mosmo livro do matricula, para aquelles
alumnos que tivorem satisfoito as condiçies dos arts. 7•0 e8.°

§ unico. Tambern nestas duas èpocas estaro abertas,
em livro especial, as inscripçes do exames para Os mdi-viduos do quo trata o art. 22.

Art. 21. Fora d'estas duas 6pocas, no seth admit-
tida pessoa alguma a exame.

Art. 22. A qualquer individuo, nas condiçes dos
arts. 50 e 6.°, é permittido fazer exame de uma ou mais
materias da escola, mas no poderé. obter diploma, sem ap-
provaço em todas as matorias dos tres anuos.

Nestas condiçes Os exaines soro vagos, e oindividuo
no podera fazer exame, sono gradua1mene das matorias
do urn auno inferior para outro superior.



FO!IRA NUMER0 1	 5

Art. 23. Satisfeitas estas condiçiies, o secretario
abrirá o termo do inscripço do exarne, fazendo menço do
nome, fihiaçao, naturalidado, idadee residencia do candi-
dato, bern coixto dos docuinentos exhibidos, e o assignar
corn o inscripto.

Art. 24. 0 candidato approvado em todas as ma-
terias do urn anno, pderâ immediatarnente roquerer in-
scripcio do exame para as do segutate, stndo sujeito as
provas respectivas, do conformidade corn art. 22, 2. 1 parte.

Nestas coudic5es, pagará previamente a taxa iroposta
pelo art. 8. 0 § UUICO.

Art. 25. Os exames começaro, para a 1. 11 ópoca, no
dia 17 do Junho, e duraro, no maximo, ate 15 do Juiho.

Ootnecaro, para a 2. a época, a 2 do Outubro, e dura-
ro ate 14 do mesmo mez.

Art. 26. 0 individuo, julgado no habilitado em
qualquer matoria, soja ou no alum no da oscola, podará
prestar novo exame na época propria, guardado o inter-
vallo do uma a outra época, e pagando a taxa respectiva.

Art. 27. E' extensivo a estas inscripçes o disposto
nos arts. 12, 17,180 19.

CAPITULO Ill
D05 EXEROICIOS ESCOL&RBS

Art. 28 Os trabaihos da escola comecaro a 27 do
Setembro e torminarao a 15 do Juiho, ou aates, Si estive-
rem concluidos os oxames ou actos do anne.

Art. 29. As aulas da escola sero abertas no
dia util do moz do Outubro e encerradas a 15 do Junho.

Art. 30. A 27 do Setembro, a congrogaço so rouni-
rá para verificar a preseoça dos bates, determinar as
horas das aulas e designar os lentos quo devern roger as
inaterias das cadeiras, nos casos do faltas cix impedimentos
temporaries, ate 30 dias.

§ 1. 0 0 horario, approvado no começo do anna lecti -
vo, no poderá ser alterado, sem aunuencia da congro
gaco.

§ 2. 0 0 director fará publicar par editaes e pela ini
prensa o resultado d'osta conferoncia da congregaço.

Art. 31. Oada lente serâ obrigado a apresentar a
conegaçao, na reuuiao do 27 do Setembro o programm
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especificado do toda a materia quo houver do ser lecciona-
da durante 0 aiim), 0 somente osto programma servirâ do
base para os oxames escolares.

Art. 32. Apresentados os program mas, a congrega-
çfto nomeará utna cotnmissão do 3 membros para uniforini-
sal-os, de modo quo comprehendam o ensino coinploto das
sciencias profssadas na escola. A commisiAO aprosentará
sou parecer inotivado, em sess0 do congregaco, convo-
cada para o ultimo dia util do Setembro, a este parecer
serâ discutido o approvado na mesma sessão.

Art 33. Os programmas. aepois do adoptados, corn
ou sera modifloaces, sero impressos, a no podero ser
alterados, senAo por deliberaco da congregacO.

Art. 34. Os programmas, approvados em urn anno.
podoro servir para Os annos seguintos, si a congregacAo
por si, ou por proposta dos respectivOs lentes, no julgar
necessariO alteral-os.

Art. 35. Cada cortido do examo pagará sornonte 1$,
o cada diploma do pharmaceutiCO 55$, ficando, tanto a cer-
tido, como o diploma, isentos do pagatnento do qualquer
imposto provincial.

CAPITULO IV
DOS EIAME

Art. 36. No ultimo dia util do mez do Setembro, a
no immediatamente anterior ao do enceri'ameflto d.s an Las,
reunir-se-ha a congregacO, para tratar do assumptos re-
lativos aos exames, a do outros que exijatil delibraço.

Art. 37. 0 secretario terà presente, na inesma sesso
do ultimo dia util do Sotembro, utna lista dos estudantos do
cada anno, o tambotn, neta mesina so- 1 810 a na do ultimo
dia util autos do eucerramento das aulas, urna outra lista
dos individuos quo houverem requerido exames livres, de
conformithide corn as disposices do art. 22.

Art 38. Cada lente exarniflarã as materias do suas
repectivaS eadeiras ; was, desde quo o bate occupe mais do
urna cadeira do urn mesmo anne, o director designarâ outro
para servir do oxaminadur.

Art. 39. Somente na falta absolua do lentes cathe-
draticOs ou inteririOs, quo possam constituir uma uuica mesa
examinadora, é quo ao director da escola é facultada a no-
rneaço do urn profissioflal, medico ou pharmaceutiCO para

servir 40 exminador.
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Art. 40. As trocas do logares so prohibidas entre
os alumnos.

Art. 41. Os exames do cada anno contaro do tres
provas - prova escripta, prova oral a prova pratica. Os
pontos sero tirados a sorte, e voltarao diariamente as
urnas.

Art. 42. Cada leuto aprosentarà a sujeitará a appro.
vaçao da oongregaco tres listas de poritos. Cada uma
destas listas no excederâ de 30 pontos, organisados
do modo a abrangerem toda a materia do prugramma, Uma
lista será destinada a prova escripta, outra a oral e outra
a pratica.

Art. 43. As listas do quo trata o art. antecedenta
no podero ser conhecidas, antes do approvadas pt la con-
gregaço, e os pontos destinados a prova escripta devem
versar sobre principios e regras geraes do cada matoria.

Art. 44. As notas do julgainento das provas, escri-
pta, oral e pratica, o dia em quo foram prestadas, o nu-
mero dog pontos, e quaesquer outras obsorvaçes, sero re-
oistradas no livro do matricula.

Art. 45. As actas do exames sero lançadas em livro
especial, sendo urn para a prova oral, outro par a escri-
pta e outro para a pratica, e sero escriptas polo presidente,
ou por qualquor dos membros da mesa examiiiadora, e
subscriptas depois pelo secretario, em acto continuo ao
julgamento das provas do examo.

Art. 46, 0 julgamento do qualquer das provas de
exame sera feito somente na presonca dos mornbros da mesa
examinadcira.

Art. 47. Na vespera do exame oral, os respectivos
lentos recebero uma nota, contondo os names dos alumnos
da oscola quo devem comparocer no dia seguinte a exarne,
as notas do approvaço quo tiveram no anno anterior o
as do aprovoitamento naquelle anno.

Art. 48. As provas escriptas a praticas dos exames
vagos serAo prostadas do modo estabelecido para os alum.
nos da escola; inas, na prova oral, o examinando nao terá
ponto, a será arguido pelos bates sobre qualquer pontu
do program ma da respectiva materia.

Art. 49. 0 alumno qua houver do sujeitar-se a novo
exame do uma ou mais materias, em quo tenha sido repro-
vado, pagará a taxa do inscripçto do exame, na proporç
do quocioute da taxa total, divididapelasmaterias do auto,
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OAPIT[JLO V.
DAS PROVAS

Prova escripta.
Art. 50. Para a prova escripta, o director admitir.1

os examiaaiidos por turmas, cujo numero serã regulado
segundo a capacidade das salas e as exigencias da mais
severa fisca1isaço. Oada turma, porem, no podeth ter
mais do 20 estudautes, nern menos do 10, salvo si for me-
nor o numero dos habilitados para o exame daquelle anno.

Art. 51. No dia designado para a ptova escripta,
co1locar-se-ho em uma urna todos os pontos escriptos das
materias do anno.

Art. 52. Feita a chamada, cada alumno tirará urn
ponto, e receberâ nina foiha de papal, rubricada polo pre-
sidente da mesa, na qual esereverà 0 eElUflCia(1O, e tara
sobre o mesmo ponto a dissertaço, datanclo e assignando
depois a prova.

§ 1. E' vedado aos examinandos levarom comsigo
cadernos, papeis escriptos on livros, e communicarem-Se
entre si, duraute o trabaiho das provas.

§ 2. 0 Si quizerem sahir da sala de exarnes, antes do
concluida a prova, so o poderäo fazer corn licença do pro-
sidento da mesa, o qual Os mandará acompanhar e vigiar
por pessoa do sua conflança.

Art. 53. Seri do  horas o tempo para a prova es-
cripta, e, no fim Waste prazo, o examinando a entregarè.
ao presidenta da mesa. Recoihidas as provas do toda a tur-
ma, em acto successivo passaro Os membros da mesa a
examinal-as, e a dar sobre ellas sou parocer motivado, as-
cripto e assignado.

Art. 54. 0 alumno quo tiver escripto sobre niateria
estranha ao ponto quo ihe couber por sorte, ou quo no
tiver escripto cousa alguma, no serã admittido a prova
oral, nem poderà ser charnado para exhibir novas pro-
vas, seno na seguinte época do exames.

§ unico. Seräo igualmente considerados inhabilita-
dos os quo forem sorprendidos a copiar a prova do
qualquer papal, livro, caderno, on objecto quo levarein
on receberern do outrem.

Art. 55. Terininadas e julgadas as provas escriptas
de eada auno, o director desiguar o dia para so proceder
as pI'OVaS oraes,
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Prova oral

Art. 56. A prova oral versarà sobro cada uma das
matorias do auno, cousigoadas no programma do casino
official.

Art. 57. Qualquor quo soja a nota do julgamentona
prova ccripta, no inhabilita o alumno do prestar exame
oral das materias do anno; no poderá, porem, prestar
exame pratico da materia em quo na prova oral houver
sido roprovado.

Art, 58. Em tantas urnas, quantas forem as mate-
rias do anno, sero collocadas tiras do papel numeradas,
correspondentes ao nurnero do pontos apre.sentados polo re-
spectivo lente, o app rovados pola congregação.

Art. b9. Os alumnos prestaro immodiamento exa-
ine oral, it proporco quo forem tirando os pontos das re-
spoctivas urnas.

Art. 60. Nenhum lento poderâ arguir o alumno por
mais do 15 minutos, e, si qualquor examinador entender
quo clevo ainda, para firmar 0 seu juizo, arguir 0 exarni-
nando sobte a prova oral exhihida em relaçao a outra ma-
teria do mosmo anon, poderà fazel-o, nunca excedendo do
10 minutos.

Art. 61. A prosilencia da mesa do exames será re-
vesada entre Os mutes, coineçando polo mais antigo, e Os
alumnos sero arguidos segundo a sua ordem do inscrip-
ço do matricula.

Art. 62, A argurnentaço começará polo lento mais
modorno, devendo o presidento examinar dopois do todos Os
on tros.

Art. 6. Si o alumno retirar-se. antes do terminado
0 examo do todas as materias do anno, se) poderá serde
novo admittido na época seguinte.

Art. 64. Torminadas as provas do, alumnos da tar-
ma, os mombros da mesa do exarue prooedoro ao julga-
mento, por votaQ') nominal, cm roIaço a cada matoria,
no imnortandi) a roprovaçio em urna a perda do exame
fla.s outras do afRo.

Art. 65 Nenhum lente deixará do votar, e a qualifi-
coçio do lu Igain•nto so fará do seguinte modo:

1 . 0 Sr oo4ilerado reprovado o alumno quo no
Liver ira oi'i a do votos.

2. 0 Sera ajprovaclo plenamente o quo, obtondo unani-
midak do votos, merecer igual resultado em sogunda
votacdo a quo immediatamento so proceder.

3. 0 Será approvado corn distincço o quo for propos-
to por algum bate, e, cm nova votaço, alcançar todos os
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votos. Nos demais casos do julgamento a nota será d'e-sim-
plesmente.

Art. 66. (Jada turina do examinanclos no poderá ser
Constitujda corn inais de 6 alumnos.

Art. 67. 0 estudante quo no comparecer a prova
oral, quando ihe competir, ficará para depois de toclos os
inscriptos do anno, e serà admittido em sua falta o quo na
lista dos habilitados so seguir ao ultimo dos do dia, si es-
tver presente.

Art. 08. 0 alumno quo for reprovado em mais do
uma materia, e em qualquer dpoca houverde se sujeitar
a novo exame oral, farâ a prova escripta somente do urna
das materias em quo foi reprovado, mas o ponto serà
tirade a sorte. No caso do ser reprovado em uma sO mate-
na, prestara exame escripto desta.

Prova pratica
Art. 69. Far-se-ha a prova pratica sobre todas as

materas do ensino, mas constará das partes quo tiverem
sido tratadas praticamonte pelos respectivos lentes.

Art. 70. 0 alumno tirará por sorte tantos pontos,
quantas forern as inaterias do exarne, e terá Para a exhi-
hço d'estas provas o tempo necessario, no devendo,
porom, excedor do tres horas. Oada examinando tirará urn
Polito.

Art. 71. Calla lente poderá arguir o aluinno, por
espaco do  a 10 minutos, sobro os processos do manipula-
ço, a descripco do apparelhos o instrumentos, a escoiha,
preparaçao, ineios do conservaço, distincçao, a1teraçes,
fa1iticaç6es, procedencia, uses, peso e applicacOes das
drogas modicamentosas, simples on compostas, e dos pro-
ductos pharmaceuticos quo tenham sido objecto do exame
pratico.

Art. 72. Todas as provas praticas, dosde o sor-
teio dos pontos ate sua conclusAo, deverAo ser in.
speccionadas corn o major zelo e cuidado pela corn misso
oxaminadora.

Os preparadores estaro presentes Para fornecer Os
materiaes precisos.

Art. 73. Ojulgamonto e a qualificacao das provas
so fará polo methodo estabelecido nos arts. 64 e 65.

§ 1.' 0 alumno nAo poderá pedir inscripcao do ma-
tricula on do examo de curso superior, scm approvaço
em exame pratico do todas as materias do anno anterior.

§ 2. 0 0 quo for reprovado em exame pratico podera
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fazel-o flovarnonte, na seguinte ópo°de exarnec pagando
a taxa de inicripgao etabe!ecida no art, 49

CAPITULO VI
DOS PIIAJtMACEUTICOS DIPLOMAD OS POR tNST1TtJIc5Es ES-

TRANUEIRAS
Art. 74. Os pharmaceut j 03 diplomados por insti-tuiçOes pharmaceuticas on medicas estrangoiras, roconhe-

cidas Palos respectivos governos, devero sujeitar_e a
exarno do SUIcIOIIcia, porarite a congregaço doe. lentes.

Para serern admittidos a esse exama sero obrigados
a apre8enta1:

I. Sons diplomas ou titolos originaos, o, na falta
destes, Justiflcatht peranto a congreg:tcao documeritos au-
thenticos quo os Subsituain.

If. Jtistiflcaçolc ident j rlad3 de pessi,a, provadapolas loga 	 on Cnisu1;tlo dos paizoi a quo perter:coretu.Ill. Dcumor 5 quo abrmem a sna moralidade.
Art. 75. ROconhecida a auth . ntjcjdaje do diploma

out itulo, e verilicada a identilado de possoa polo director
da escola, o scrdtar jo pastrá guia au pretendente Para
o pagarnonto da resecti\'a taxa, e, stisfeita esta, so mar-cará dia Para o exame.

Art. 76. Os quo pretenderom obter o diploma do
pharmacoutjc( ) pela oscia, Possuindo-o ji por alguma fa-culdade e strangeira, sero obrigadoi a prestar tdos osexatnea em que so divide o curso da esc.1a.

Art. 77. Os pharmaceutjco5 estrarigoiros do quo tra-ta o art. 74, passaro por duas sories do exalnes; a pri-
meira so cotnporá da seguintos materias: zoologia, chimi..
ca mineral, botanici, cbuni organica toxiculogia, ma-
tria med ica A 8gun(ia constará das seguintes mateciaspharwae prtia e outras pIeparaces designadas pelacongregaç).

Os exarnos las duas series sero feitos Segundo as
formulas proscriptas para OS exames dos alumnos, oxceptoa prvo or.-d, quo será feita do conform idade corn o dispos-to no art. 48.

O exa me será feito em lingua vernacula.
Art. 78. Nenhum pharmacouticode instituicao phar-Inacentica on monica estrangoira poderi assignar, annun-
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ciar ou dizer-se fouifdo pola escola do pharmacia do
Ouro Preto, sem quo faa todos os examos exigidos aos
graduados na mesma escola.

Na falta do observancia destas disposices, a escola
officiará ao presidente da provincia, a juuta central do
hygiene na côrte e nas provincias as suas delegacias, para
os devidos effeitos.

Art. 79. Os individuos comprehendidos nos arts. an-
tocodentos pagaro polo exame do cada anno tanto qu;into
pagarn do taxa annual os alumlios da escola.

Art. 80. Os quo forem reprovaclOS em exame oral
on pratico perdero o direito a importancia das taxas, o
so podero ser submettidos a novas provas na seguinte
época.

Art. 81. Os diplomas. titulos on cartas do pharma-
coutico estrangeiro, ou as apostillas quo hajam do ser
feitas pela oscola nesses documentos, sorao registrados em
livro competente, e todos ficatn sujeitOS ao pagamento dos
mesinos direitos a quo estio obrigados os alumuos da es-
cola polos diplomas quo iho s.o conferidos.

CAPITULO VII
DO DIRECTOR

Art. 82. Incumbe ao director, alern de outras attri-
buiçôes designadas nas disposiOeS deste regulamentO

§ 1.0 Convocar acongr0gac0 dos lentes, no so nos
casos expressameflto determifladOs,COmo naquolles em quo,
ou por deliberacO sua, on a requisicäo do qualquer lente,
feita por escripto e corn declaracO do objecto da convoca-
ço, o mesmo director o julgar necossariO, marcando a reu-
nio para hora divorsa da dos trabaihos oscolares. A con-
gregaco so rounirâ sempre quo a requisico for assi-
guada pela maioria dos lentes.

§ 2.0 Transferir, em circumstanCias graves, para
outra occasio, a reunio da congregacO ja convocada,
ainda mesmo nos casos em quo ella deva verificar-so em
épocas certas; e suspender a sesso, quando so tome inds-
pensavel esta medida, dando, em qualquet dos casos, im-
mediatameilte parte ao governo do motLvos do sou proce-
dim en to

§ 3.° Presidir e dirigir as sesses da caugregacao.
§ 4•0 Presidir Os coacursos, os exames do suffictencia
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dos pharmaceuticos estraugeiros e todos Os actos solemnesda escola.

§ 5. 0 Peranto a congregaço, em sosso solemne,
deferir juramento do gráo do pharmaceutico aos alumnos e
individuos quo tiverem sido approvados em todas as mate-
rias da escola.

§ 6.' Nomear commisses, quando o objecto dellas
for do simples solomnidade, ou no for do expressa corn-
petencia da congregaco.

§ 7. 0 Assignar a correspondericia official e todos os
termos lavrados em nome ou por de1iboraço da congrega-
ço, ou em virtude das disposiçes deste regulamento.

§ 8.' Determinar e regular o serviço da secretaria, e
providenciar sobre tudo quanto .or necessario para as ses-
ses da congregaçao, colebraço U'os actos e serviços das
aulag.

§ 9. 0 Velar sobre a observancia das disposiçes deste
regularnento, e propor ao governo tudo quanto for condu.
cente ao aperfeicoamento do ensino, do conformidade corn
as medidas reclamadas pelos lentes em sons respectivos
relatorios, ou pola congregaço, propondo tambem. as
medidas quo julgar convenientes.

§ 10. Organisar o orçamento annual das despezas da
escola, e rernetter no fim do anno lectivo urn relatorio
circurnstanciado sobre os trabaihos do anno, corn a noti-
cia do aproveitamonto de cada urn dos alumnos e da ro-
gularidade do sou procedimento ; assim corno sobre a
exacao no cumprimento do doveres dos lentes e mais
empregados.

§ 11. Mandar fazer as despezas autorisadas por lei
o ordens do presidente da provincia.

§ 12. Attestar a frequoncia dos lentes o dos em-
pregados.

§ 13. Deforir juramento e dar posse aos lentos e
mais empregados.

§ 14. Propor ao presidente da provincia a nomea-
çãø do secretario.

§ 15. Visitar as aulas e assistii, todas as vezes quo
for possivel, aos actos e exercicios escolares.

§ 16. Suspender por urn a seis dias, por falta do
cumprimeuto do devores, o portoiro-continuo o soryonte.

§ 17. Ernpregar a major vigilancia na manutonco
dos bons costumes.
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§ 18. Solicitar annualmente do governo urna verba
para a acquisiQo do Iivros prop rios, coni preferencia dos
das sciencias ensinadas na escola, a fim do con'tituir-se
uma bibliotheca.

CAPITULO VII
DOS LENTES E DA CONGREGAçXO

Art. 83. So considerados bates cathedraticos Os
actuaes bates effectivos da escola, 0 OS quo foram no-
moados em virtude de concurso.

Art. 84. A norneaço effectiva dos lentes da escola
será feita por meio do concurso, e do conformidade corn
as instrucçios expedidas em virtudedo § 1. 0 do art. 14
da lei n. 2904 do 9 do Novombro do 1882.

Art. 85. Nas faltas ou inipedimentos W 30 dias, Os
bates se substituirAo reciprocamente por designaço do
director.

No caso do vaga ou impedimento por mais do 30 dias,
o prosideute da prOvincia fará nomeaço interina.

§ unico. Quando o substituto for lente da escola,
perceberã a gratificaQo quo pet-der o substituido. No caso
do vaga on nomeaço foita polo presidente da provincia,
perceberà o bate intorino os vencirnentos da cadoira.

Are. 66. No fim do anno lectivo, cada urn dos lea-
tes apresentará ao director urn relatorio circumstauciado
subre a frequencia o aproveitainerito dos alumuos, sobre
os trabaihos Iraticos on excurses effectuadas duraute o
anno, nurnero do alumnos inatriculaths, approvados, re-
provados, ou quo deixaram do prestar exame, as ocdurren-
cias havidas o o orçarnento das despezas para sons res-
pectivos gabinotes ou laboratorios, e bern assirn quaes-
quer outras medidas attinetites a boa direcçao e dosern-
penho dos trabaihos inherentes as suas cadeiras.

Art. 87. Os bates da sscola terao os rnemos di.
reitos quo actualmente teem os domais professores da pro-
vincia, quanto a licenQa, aposentadoria o outras vautageus
no exercicio do magisterio.

Art. 88. Percebero o vencimento (10 3:000$000, son-
do urn terço considerado como gratificacao.

Art. 89. A congregaço compe-se dos lentes em
exercicio. No pode exercer suas funcçöas, sem quo polo
mecos so reunarn tres bates.
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§ 1. 0 As deliberaçOes da congregacao sero tomadas
por maioria absoluta dos mombros presentos, a em votaço
nominal, salvo quando so tratar do questes do interesso
pessoal, em quo so votarA sompre por escrutinio secreto.
Este ultimo caso no comprehende o do concurso, em quo
a votaco sera sempre nominal. 0 director tambem vota-
rã, e, em caso do em pate, terã o voto do qualidade.

§ 2. 0 Alom das sossOas nos dias determinados por
esto regulamento, haverà polo manes uma confereucia
mensal, em dia quo o director designar.

§ 3. 0 No regimento interno do quo trata o art. 108
so estabelecertt a forma, duraço a soleinnidade dostas sos-
sOes, come o distinctivo do quo enUo dovem usar os lentos.

Art. 90. As actas da congregaço sero Iavradas
polo secretario, em livro proprio, a, depois do lidas e ap.
provadas na seso seguinte, serio assignadas polo director
o por todos os lentes presentos, subscrevendo por ultimo
o secretario.

Art. 91. Resolvendo a congregaço quo fique em so-
gredo algumas de suas decises, lavrar-se-ha Walla uma
acta especial, quo sera fechada, lacrada a sellada corn
o sollo da escola. Sobre a capa o secretario lauçara a
decaraço, assignada por ella a polo director, do quo o
objecto ó secreto, a notará o dia em quo as,im so deliberou:
esta acta ficará debaixo da responsabilidado do mesmo
secrotario.

Art. 92. Autos, porem, do fechar a acta do quo trata
O art. precedeute, so axtrahirà una copia, para ser
immediatarnento levada ao couhecirnento do governo, quo
podera ordenar a sua publicidado, per intorxnedio da
congregaco.

Art. 93. Compete a congregaço, aem das outras
attribuicoos qua polas disposiçes deste regulamouto iho
sao conferidas, dar posse ao director a auxilial .o na ma-
nutençao da ordem a disciplima da escola.

CAPITULO Viii
DO SECRETARIO

Art. 94. Compete ao socretario, alem do outras
attribuiçes consignadas nesta regularnento:

1. 0 Dar as certidiesde exame, cartas dematricula.
a inscripçOes do exame.
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§ 2. 0 Dar andalneiltO a toda a escriptUra00 e cor-
respondencia da escola.

§ 3 • 0 RubricaT todos os papeis, livros e mais docu-

mentos.
§ 40 Cumprir e fazercumPru' todas as ordens trans-

mittidas polo director e pela congregacão.
§ 50 Archival' copia de toda a correspondefle

official expedida pela escola.§ 6.° Ter em boa ordem e sob sua guarda o archivO
da escola, e organiSar no fim do cada mez a foiha do pa-
garnonto do pessoal quo serà attestada polo director.

§ 7 • 0 Lavrar Os termos de juramento e do posse,

registrar 08 
tjtulos, licencas e as portariaS do director.

§ 8.° Encerrar diariamentO o livro do ponto dos
lentes e dos empregados.§ 9° Dar ao director as inforinac585 necessarias
para solucão dos negocios pendentes de despachO.

§ 10. Fazer as despezas miudas quo forem reclama
das pelos trabaihoS da escola, apreserltahldbo as contas ao
director, para quo sejam examinadas e attestadas polo
mesmo, e remettidaS t 

directoria de fazenda para o res-

pectivo pagalfleflto.
§	 i• Ter o major zeo na fbi execuQão das disposi-

cOos 
quo foram estabeleCid para o sorviQo da bibliotheca.
Art. 95. 0 socrota110 da escola poderá ser urn dos

lentes, o qual, nas faltas e impedimoflto s tern porar0S serã

substituido por aquelle quo o director designar.
CAPITULO 1X

DOS ALUMNOS E DAS AULAS
Art. 96 A frequenciadas aulas é obrigatoria para

os alumnos matriculados.Art. 97. 0 alutflfl' matrieuladbo quo contar durante

O 
anno lectivo mais do vintO faltas, não justihcacias,

poderà fazer exarne do conformid0 corn o art. 22 § unico.
Art. 98. Os alumnOs matriculados são ohrigads t

prestar exalne de todas as materiaS do respectivo anno, o
a presentar no fim do anflo iectLVO, autos dos elatnes,
corto numero do preparacoes do chimica mineral, do
chimica organica, do botanical do zoologia e do pharma-
cologia, para serem colleccionadas nos gabirietes e labo-
ratoriOs. 0 numerO das preparaQOes sera determiflado
pelos lentes das respectivas matorias.
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Art. 99. As 1içes oraes duraro uma hora e quarto,
sendo urn quarto de hora para o lento arguir Os alumuos
sobre as materias auteriorinente leccionadas.

Art. 100. Os bates desiguaro urn on dous dias na
semana para os exercicios praticos das materias becciona-
das. Os exercicios praticos do pharmacia serao diarios,
o frequentados pelos alumnos do 2. 0 e 3. 0 anno, divididos
em turmas. Esses exercicios duraro duas horas.

Art. 101. Os pontos para Os exercicios praticos seräo
transcriptos pelos leutes em urn livro, athn do servirem
de base as provas praticas do fim do anno.

CAPITULO X
DOE PREPARADORES-CONSERVADORES

Art- 102. A. escola terá urn preparador-conserva-
dor para capa uma das secç5es do quo trata o art. 3.0

Art. 103. Os preparadores-conservadoros,alurnnos da
escola, serao do nomeaço do presidente da provincia, me-
dianto concurso, o perceboro o vencimento de reis
360$000.

§ 1.' As prirneiras norneacöes independonte do con-
curso.

§ 2. 0 0 concurso versará sobre a parte pratica das
materias do cada uma das respoctivas secçi'os, o seri
foito do conformidado corn o programma official do ensino.

Art. 104. Ao preparador-conservador compete:
§ 1. 0 Auxiliar os lentes nas demoristraçoes e exerci-

cios, dispondo previarnente tudo quo for necessario a
esso flm.

§ 2.' Velar pela consorvaço e boa ordern dos instru-
mentos, appareihos, drogas e mais objectos dos respectivos
gabinetes o laboratorios.

§ 3.' Fazer co11ecçes e preparaçEes destinadas aos
gabinetes e boboratorios, e para os exercicios escolarres,
sendo auxiliados, quando preciso, polo porteiro-continuo o
servente.

Art. 105. Os gabinetes e laboratorios flcaro a cargo
dos preparadores-conservadores, sob a dirocço dos res-
pectivos lentos.

CAPITULO XI
DO PJRTEIRO-CONTINUO

Art. 106. A. escola terá um orteiro-continuo e urn
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servento, nomeados polo presidente da provincia, perce-
bendo annualinonte o 1. 0-500$000 e o 2.9-360$000.

Art. 107. Compete ao porteiro-continuo:
§ 1. 11 Abrir e fochar o edificio da escola, nos dias e

horas designados.
§ 2. 0 Fazer a limpeza e asseio da escola, a conser.

vaQão dos moveis e mais objectos alli existentes.
§ 3. 0 Fecha: e fazer chegar ao sou desthio a cor-

respondencia official da escola.
§ 4.' Rcgistrar no livro da porta as despachos das

petiçes, fazendo o rospectivo transumpto e entregandoas
As partes, meiante recibo.

§ 5. 0 Manter a ordem e respeito entre as pessoas ou
alumnos quo so acharom no edificio.

§ G.° Na aula, antes da 1iço, fazer a chamada dos
alumnos, marcanclo ponto aos faltosos.

§ 70 Naprimeirasemana do mezde Junho, orgariisar
o affixarem logar publico da escola urna lista geral dos
alumiios do cada anno, mencionando o aumero do faltas.

CAPITULO XII
DLsPOsIç5Es GERAES

Art. 108. 0 director da escola do pharmacia, ou-
vida a congregaco dos lentos, expidirá urn regimento
interno.

Art. 109. A escola terá urn sello grande, emblema.
tico, quo será empregado na expediço dos diplomas do
pharmacoutico, e urn outro differente para o expediente
ordinarjo.

Art. 110 Os diplomas do pharmaceutico sero con-
feridos e expedidos pola escola do pharmacia do Ouro
Preto. Sero impressos em pergaminho e toro uma fita
de 3 cores,—awarella, encarnada e verde, e d'elIa pen.
dente o sello especial da escola, volado em caixa de
metal branco, sendo assignados polo director, polo
lento da cadeira do pharmacologia, polo secretaria, e polo
pharmaceutico titulado.

Art. 111 Os diplomas do pharmaceutico, confericjog
o expedidos aos alumnos da escola, sero registrados em
livro proprio.

Art. 112. 0 modelo dos diplomas do pharmaceutico,
bem como Os das cartas do matricula, sero estabelecidos
pela congregaçao dos leutes,
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Art. 113. Os programma do ensino apreseutados
Palos bates, dopois do approvados em congregaco, sero
registrados per extenso em urn livro, corno tambem em
outro as listas dos poatos para as provas do exame dos
al umnos.

Art. 114. So garantidos premios dentro das quotas
votadas, aos bates quo escreverem compeudios e livros
para o uso da escola, a juizo do govurno, ouvida a
congregacaO.

Art. 115. Os ,alumnos graduados pela escola do
pharmacia do Ouro Preto podoräo usar do urn anne1
symbolico.

Art. 110. No regirneuto interno do quo trata o art.
108 sero ostabelecidas as regras relativas a policia da
escola.

Art. 117. Os casos no previstos neste regulamento
serao deliberados pela congregacO dos bates e submet-
tidos A approvaco do governo.

CAPITULO xlii
DlsposlcoEs TRANSITORIAS

Art. 118. As cadeiras creadas am virtude desta re-
forma seräo providas interinamente, ate quo so proceda
ao concurso para o provirnento delinitivo.

Art. 119. 0 prirneiro anne bectivo, dopoi da publi-
caç.o do presento regularnefltO, so estenderá do dia 15
do .Junho do 1883 a 15 do Junho do 1884.

Neste periodo, o alumno perdera o anno, si houver
dado mais do 40 faihas.

Art. 120. Ficarn revogadas as disposiceS em con-
trariO.

Palacio em Ouro Preto, 9 do Abril do 1883.
ANTONIO GONQALVES CHAVES

Nosta secretaria foi publicado o proseute regula-
monte, aos 9 do Abril do 1883.

Camillo A. M. de Brito.

OURO PRETO.—TYP. DO LIBERAL MINIRO >.-1883.
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0 Dr. presidente da provincia, para execuço do
art. 22 § unico da lei n. 2892 do 6 do Novembro do
1882, manda que se observe no lyceo (10 artes e officios
do Serroo seguinto

REGULAME NTO
CAPITULO I

BA. ORGAN ISAcZO

Art. 1. 0 0 lyceo do artes e officios do Serro è urn
externato destinado especialmente a instrucço primaria e
profissional do meninos desvalidos.

Art. 2.' 0 edificio era quo dove so reunir o pessoal
do lyceo terá os compartimentos necessarios para as
officinas e para o recoihirnento dos aprendizes, durante o
dia, das 6 horas da manha as 6 da tarde.

Art. 3 Haverâ no lyceo uma aula do instrucço
primaria e desenho linear, e duas officinas, em quo so ap-
plicaro o aprendizes a trabaihos praticos: uma do car.
pintoiro o marceneiro, outra do ferreiro e serraiheiro.

§ 'unico. No sorá mantida nenhuma offleina, sew
frequencia do 15 alumnos, polo monos, incluidos nesse
nurnoro, come ouvintes, os do quo trata o art. 17 deste
regulameisto.

CAPITULO II

DO PESSOAL

Art. 4.' A administraço do lyeeo 6 incumbida go
director-seoretario, coadjuvado por urn cons ohio fiscal.
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Art. 5•9 Ao director-secretario compete:
§ 1. 0 Executar e fazer exocutar o presents regula-

mento.
§ 2. 0 Dirigir a eco!lornia interna e a disciplina do

estabelecimento.
§ 3,0 Inspeccionar as officinas, contratar mestros

de reconhecida aptido para as dirigir, e dispensal-os, si o
exigir a boa direcço das officinas, submettendo immedia-
tamente a approvacao do governo, nAo so a admissAo como
a dispensa dos mesmos.

§ 4•0 Ordenar as despezas e arrecadar a receita do
estabelecimento.§ 50 Admittir e matricular os aprondizes na aula e
nas officinas.

§ 6. 0 Nomoar o porteiro-servente: e demittil-o,
quando o exigir o servico publico.

§ 7.° Enviar a presidencia, trimestralmente, o balan-
cete da receita e despeza, corn os respectivos documontos
comprobatorios, e, ate 31 de Dezembro de cada anno, urn
relatorio circuinstanciado de todo o movimento do estabe-
lecimentô, acompanhado do urn mappa do frequencia dos
aprendizes e do urn outro dos alumnos ouvintes.

Esse mappa será remettido ao inspector da instrue-
o publica.

§ 8 ° Suspender o professor do instrucço prima-
na ate 8 dias, corn recurso para a preside ncia

§ 90 Propor a presidencia as alteraçöes deste re-
gulamento quo forem aconseihadas pela experiencia.

§ 10.. Fazer a escripturacãO do estabelocimento
expedir a correspondencia official.

Art. 6. 9 Ao professor do instrucco primaria
compote:

§ 1. 0 Substituir ao director-secretario em suas fal-
tas e impedirnentos.

Art, 7.° Haverâ urn porteiro-servente, enoarregado
do asseio do edificio e de ve l ar sobre a conducta dos apron-
dizes, nas horas em quo os traballios foreni interrompidos.

Art. 8.' Ao professor e aos mestres do officinas
compete

§ 1. 0 Dar as 1içes, nas boras marcadas no regimen-
to interno.
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§ 2. 0 Velar sobre a conducta moral dos apren-
dizes, durante a aula o Os trabaihos nas offleinas.

CAT'ITULO 111

DO CONSELHO FLC.L

Art. 9° 0 conseiho fiscal so comporá do tres morn.
bros, do livro nomeacao do governo.

Ao conseiho fiscal compete:
§ 1. 0 A.consolhar o director sobre os cases omisss

neste regulamerito.
§ 2. 0 Velar pela ordem e econornia do estaboleci.

mento.
§ 3.° Visitar o estabelecimento, ao menos unia vex

por mez, e, no tertno de visita, lançado em livro cowpe
tente, fazer as observaces quo julgarnecessarias

§ 4 0 Promover donativus dos particulares para pa-
trimonio do estabelecimento, o diligenciar o deseuvolvi -
mento do ensino,

CAP1TULO IV

DOS APRENDIZES E SUA ADMISSO

Art. 10. So podero ser admitidos como aprendizes
do Jycee os meninos quo provarem as seguintcs condicoes:

L a Quo so desvalidos e maiores do 10 annos a rae-
nores de 14, bastando para prova dessa condiço doclara-
ço escripta dos parochos on do juiz do orphos.

2.& Quo tarn boa conducta a foram vaccinados.
Art. 11. Os paes, tutores on educadores dos meni-

nos requererAo a sua admisso ao director, e, si obtive-
rem deferimento, so obrigaro por urn tornio a nao roti-
ral-os do estabelecimento, antes do concluida a educaço
primaria e profissional.

§ unico. Os aprendizes devero frequentar a aula e
offleinas per espaco do cinco annos.

CAPITULO V

DO PERIODO LECTIVO E DA FREQUENCIA

Art, 12. 0 anno lectivo ser4 do urn so perLodo, quo
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so ostenderá de 15 de Juiho a 15 do Maio, seguindo*9
immediatimeute us exarnes, quo sero processados na for-
ma do regirnentO interno, e depois destos, as ferias.

Art. 13. 0 tempo do aulas o trabaihOs nas ofilcinas,
bern come a econoiflia intorna do estabeleclmeflto, sero
determinadOs no regimorito interno.

Art. 14. Desde o primeiro ou segundo anno, a juizo
do director, comecará o apreudiz a frequentar as officinas.

Art. 15. Os aprendizes quo completarem o numero
do dez faltas, no abonadas, na aula de instrucçao pri-
maria, e os quo tiverern faltado por vinte vozes na offi-
cina, durante o anne, sem motivo justificado, serLo exclui-
dos da matricula.

Art. 16. Uma vez excluido o aprendiz, podeth do
novo ser admittidO polo conselho director, si apresentar
escusas attendiveis.

Art. 17. E' permittida a frequenCia na aula do in-
struCco primaria a alumnoS ouvintes, e nas officinas
a quaesquer possOas, uma vez quo estejam decentemeute
vestidas e selam moralisadas.Art. 18. Para esse urn, deveräo apresontar licenca
do director_seCretario, quo poderá cassal-a, dosde quo o
alumno ouvinto infrinja o regirnentO interno do lyceo. ao
qual flea sujeito, durante as horas dos trabaihos.

CAPITULO VI

DO COSEL10 ECONOMICO

Art. 19. 0 conseiho economiCo so comport do dire-
ctor, dos tres membros do consolho fiscal e do collector,

A este 0onsolho compete:
§ 1.0 Reunir-Se trimestralmente, sob a presidoncia

do mais veiho dos membros do conseiho fiscal.
§ 2. 0 Receber propostaS, mediante hasta publica,

previamente annunciada por editaos, e contratar todo e
qualquer fornecilnento para as officinas.

As proposta s sero feitas em cartas fechadas.
§ 30 Recebor trimestralmeflte as contas cia receita

e despeza, oxnittindo parecer sobre as mesmas.
§ 

4•0 Examinar minuciOSameflte as verbas da despe-
, glosandO as quo forom exageradas.

rt. 20 0 collector exercerâ as funcçlOS do the5ou-
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reiro, recobendo morisalmento do director a renda das offi-
cinas, mediarite tal() especial, rubricado per urn dos
rnernbrs do consoiho fiscal,

§ unico. Todos Os pagamentos sero effectuados polo
collector, quo rornetterá trimestralmente ao governO a re-
laço explicita da receita o dospeza do estabeleCimontO,
para ihe serem abonados os fundos necessaries pela direc-
toria da lozenda provincial.

Art. 21. Servirá do secretario nas reuniOes do con-
seiho econornico o director-secretario.

§ unico. As actas das rcunies,depois do approvadas,
serAo lançadas cm urn livro proprio,e assignadas por todos
os rneinbros presentes,

Art. 22. No fim do anno lectivo,o professor e mestres
do officinas deliberaro, em reuniao, sobre a distribuiço
dos prornios aes aprendizes.

Será presidida a reunio polo director-secretariO.

CAP1TULO VII

DLs poslcözs •ERAES

Art. 23. 0 director contFatarâ os mestres, logo quo
se fundarem as officinas.

Art. 24. 0 di rector- secretario e professor sAo do no-
moaçäo do presidente da provincia.

Art. 25. 0 professor do instrucço primaria e dose-
nho linear goza das vantagens, e estâ sujeito as penas us-
tabelecidas polo regulamento n. 84 para Os professores pa-
blicos em geral.

Art. 26. 0 regimento intern> soja organisado polo
conseiho fiscal, dc mole quo satisfaQa aos preceitos da hy-
giene em relaço a dktribuiço das horas do trahaiho e
recreacM, e a a1uueiitaço o exercicioS corporaos. Fsse re-
gimentu serà approvado pelo presidente.

Art. 27. 0 director, dosdo que estejam habilitados op
aprendizes, agenciará encommendas, e procurarA sahida
para as obra feitas nas off icinas, organisando exposices
publicas e leilOes, de cornbinacäo corn o conseiho ceo-
nomico.

Art 28. Os donativos particulares sero entregues
pelo director a co11octori provincial. para Os devidos
effeitos.
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§ unico. 0 producto desses donativos, destinados ao
patriinonio do lyceo, será, logo quo attingir a somma no-
cesaria, convertjdoem apolices da di7ida publica, aver-
badas em nome do estabelecirnento,

Art. 29. 0 pao, tutor ou protector do manor proton-
dente a matricula, cujo requerimento for indeferido polo
director do lyceo, podorâ recorrer da deciso para 0 pro-
sidento da provincia, sondo o requerimento inforaiado polo
inspector do rnunicipio.

Art. 30. 0 lyceo so poderà admittir cotno aprendiz,
nos termosdo art. 10 doste regulamento, ate 20 menores,
quo serIo alimentados e vestidos a custa do estabelecimen-
to, quo ihos £ornecerá todo o material para o ensino.

Art. 31. Na distribuiço dos aprondizos pelas offi-
cinas se attendeiá a robustez physica, a vocaço do cada
urn dolles e aos desejos inanifestados polo pao, tutor, mao,
ou protector do rnthior.

Art, 32. 0iyeeo será supprimido si, depois do
primeiro anno, as officinas no tiverem a frequoncia legal.

Art. 33. 0 contratoe aluguel ou arrendamento do
predio em quo tern do funccionar o lyceo seth feito pela
presidencia, sobre proposta do director-secretario.

Art. 34. Ficam revogados o regularnento n. 96 e as
dispsiçes em contrario.

Palacio da presidencia da provincia do Minas Goraes,
Ouro Preto, 20 do Abril do 1883.

ANTONIO GONçALVES ClIAVES

Tabella dos veiwimentos dos empregados do lyceo de aries
e otticios do Serro,a qe se refere o § unico do art. 22
da lei n. 2892 de 6 de Novembro de 1882.

Director-serotarjo .....800$000
Professor do instrucçfto primaria e

desenho linear ......1 :200$000
Porteiro-servente.......00.1000
Mestre carpinteiro e marceneiro . 	 400$000
Mastro ferreiro e serralhejro . . 	 400$000

3:400$000
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Palacio da presidencia da provincia do Minas Geraes,

Ouro Preto, 20 do Abril do 1883.

ANTONIO GONçALVES GHAVES.

Nesta secretaria foi publicado o presonte regulamento
aos 20 do Abril do 1883.

Camillo A. M. de Brito.

eY ----- rT

OURO PRETO,—Typ. DO x LIBERAL MINE1RO >>-1884.
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TOIOL 	 PARTE SEGUNDA 	 FOLHANI3

11JJiIkiiiWJ
DE

25 DE MAIO DE 1883

PRESIDENTE DA PROVINCIA, autorisado polo
art. 6 ° da lei n. 2894 do 6 do Outubro de 1882, manda quo
so observe o soguinta regularnento para o corpo policial.

Iarte Primeira
TITULO 1,0

CAP1TULO 1.0

DA 01WANISAc2i0 DA FoItçA E SEUS FINS

Art. 1.0 0 corpo policial compor-se-ha do mil pra-
ças e seth dividido em:

Estado major.
Estado meuor.
Urna companhia do cavallaria.
Cinco ca inpanhias do infantaria.
§ 1.0 0 estado major compreheade:
Urn major commandante.
Urn capito cirurgio mOr.
Urn tenonte ajudante e secretario.
Urn alfores quartol mestre.
§ 2.° 0 estado menor comprohende:
Urn sargento ajudante.
Urn dito mestre do musica.
Urn segundo dito contra mestre.
Sois musicos do 1.' c1sse,
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Nova do 2.'
Nova do 3.'
§ 3.° A companhia do cavallaria, comprehendefldo

o esttdo rnaior, conipöe.se do:
Urn cal)tto.
Urn tenente.
Um alferes.
Urn 1.' sargento.
Dous 2. 01, ditos.
Urn forriel.
Quatro cabos.
Urn ferrador.
Dous carins,
Oitenta praças.
§ 4. 0 Cada cornpanhia do infantaria, Incluido na

o estado menor, comprehende:
Urn capito.
Urn tenente.
Urn alferes.
Urn 1.' sargento.
Dous 2.' ditos,
Urn forriel.
Seis cabos.
Urn comets.
160 pracas.
§ 5.0 As companhias do infantaria soro desigoadas

pela numeraço de 1, 2.&, 3., 4., o 5
Art. 2. 0 A forca policial assjm constituida, contra-

lisada na sedo da administraco, amovivel conforme as
oxigoncias do serviço a determinaçes do governo, tern per
tim auxliar as autoridades na manutenco da seguranca
o boa ordern, assirn na capital, como per diligenniaS a des-
tacamentos em quaesquor outros pontos da provincia.

CAPITULO 2.0

DOS pROVUiN1OS, ACCESOS, DEMISS(ES E SUBSTITUIQOES

Art. 3. 0 0 najor commandant, o capitto cirurgilo-
mór, os capites, os tenentes e alferes so do livre
noineaçBo e dernissao do presidente da provill&a, salvo,
nesto ultimo caso, o direito do refrrna, nos tormos dos
arts. 1.0 § 40 da loin, 2262 do 30 Junho do 1876 	 40 §
.' da do u. 2894 do 0 do Outubro 4e 18821 M
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do fiscal sorgo eercic1as polo capito mats antigo, quo
será tambern 0 mandante.

Art. 4. 0 No podert ser provido no posto do capto
cirurgiau-niór quern no teuha o titulo do Dr. em med-
cina por alguma das faculdades do imperio.

Art. 5 . 0 Os officiaes do estado menor e outros infe
riores e Os cabos sero nomeados polo commandanto do
corpo, dovendo preferir para as vagas do fjrci&s o sar-
gentos, entre as praçs do rnelhor coniportamento, as que
reunirem maior somma do habi1itaçüs e, em igualdade
de circumstancias, as quo contarem major antiguidade.

Art. 6. 0 0 commandante do corpo poderâ augmen-
tar o numero dos jaferiores, concedendo simples gradua-
çes, quando so tornarem necessarios para o serviço dos
destacanientos on outros quaesquer do corpo, comtanto
quo o numero dos graduados, em cada urn dos postos, nao
exceda ao do effoctivos e quo so observe a mesrna regra
estabelecida no artigo autecedente.

Art. 7.' Seiudefinitivamente destituldos di g respe-
ctvos postos os inforiores e calios quo, por effeito do
sentença passada em julgado, tiverem do curnprr pena do
trinta ou mais dias do priso, nao podendo ser prornovidos
novameiito ao mesmo posto dontro do urn anno da data em
quo tiverern concluido o cumprimento da sontença.

Art. 8.' Em suas faltas ou impedimentos sero sub.
stituidos:o commandante polo capitao quo exercer as func-
çes do fiscal, na forma do art. 1. § l. 0 da lei a. 2:816; o
fiscal por urn dos capites, segundo a antiguidade; o
cirurgio-mór por quorn for nornoado polo presideiite da
provincia ; os capites pelos tenentes 0 etes pelos alfores.

Art. 9.' Occorrendo a falta ou ausencia do todos os
offliaes de uma corn panhia, ficará ella a cargo d'aquelle
qua o commandante designar.

Art. 10.0 Ao aj udante.secretario a ao quartol-me.tro
dará o commandante substitutos, tirados das classes dos
tenentes a alferes.

Art. 11.' Todas as demais substituiçes sero deter-
minadas polo commaudante nos casos cm quo o exijam a
regularidade e boa ordem do servico.

CAPITULO 30

DO ALISTAMENTO E DAS BAIXAS

Art. 12. 0 So podoro assontar praca no corpo poli,
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al os nacoriaes ou 
estrangeiros maiores do 17 annos e moo

noras do 45, quo, alem do moralidade provada por attosta-
çes do parochos autordados on outras pessoas igualmente
dignas do f, tiverem a n000ssaria robustez verificada em
exame medico, sendo o alistarnento voluntario e polo prazo
do 4 annos completoS.

Art. 13. 0 0 ahstamento será foito na capital; a fora
della, sornente quando a por quem for autotisado polo
presidente da provincla. Em ambos os casos, dever!t con-
star do urn termo quo 0 alistado assigLiara on alguom por
olle, sendo depois trauscriptO em livro a esse fim especial-
monte destinadO.

Art. 14. 0 As pracas quo, fiado o quatrionniO quize-
rem a estivereflit nas condicS de permanecer no corpo,
poderio ser a isso adrnittklas por igual tempo, abonando-se
neste 	 'o a gratificao de 80 rlis diarios.

Art. A3. Consideram . S0 novamente alistadas as pra-
ças quo, tendo conclui(Io o sou tempo do sçrviQo, uo
requererem baixa no decuro do 30 dias, achando-se na
capital, a no do 90, bra della.

Art. 16. 0 As baixas sor0 concedidas ou determina-
das polo presidente da provinia. No podero, porem, tar
logar, mes'o quando esteja preenchido o tempo do serviQo:

1. 0 OL os pretendentes estiverem alcançados para corn
o corpo.

2. 0 Si tiverern sido nomeados para alguma diligencia.
30 Si houverern de responder por falta ou crime.
4.° Si nAo apresentarern em born estado o armamento

e mais objectos quo tiv6rem sob sua guarda. salvo si iLi-

domnisarem imrnediatamente os prej ulzos por quo estejani
responSaveisi e qua na occasiO forein arbitrados polo corn-
mandaute.§ unico. Ainda quo no tenbam meios do solver do
prompto a responsabUidade pecuniaria figu.da em os ns.
1 a 4, tero logo sna baixa as quo por inspeccO do saude
forem julgadas absolutamente incapazes para jodo o
serviçO.

Art. 17.° Quando alguma praçi for eliminada por
mao procedimento on por qualquer motivo criminOSo, sera
levada a presenca da autoridado policiai do logar, a quern
o commandatite do corpo exporá ofticialrnento o rnotivo da
baia, para quo so proceda como no easo coubor.
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Art. 1. 11 Logo quo qualquor praa tiver baixa, o
commandante do corpo ihe entregarâ duas oscusas do
mesmo teor, para quo corn uma d'ostas possa ella requerer
A directoria de fazonda provincial entrega do qualquer
saldo que alli tiver.

Art, 19.° Para as baixas no so contarà, nemo tempo
das liconças do favor, nem o de priso.

Art. 20 . 0 As praças quo concluirem o sen tempo de
serviço pt)dem solicitar sua baixa ao pros idente da proviri-
cia, on reforma nos torrnos da lei, sendo o requerimerito
informado polo commandante do corpo e instruido corn a
respectiva fé do officio.

CAPITULO 4,0

DOS YENCIMENTOS

	A	 1. 	 Os vencimentos dos officiaes, inferiores e
	prac:m'	 orpo pr'licial so o constates da tabolla quo

a esto rgu1ament.o acompanha.
Art. 22 0 Nonhurn official perceherá, sob o mesmo

titulo, mats do uma gratificaçao, nem ainda polo commando
do duas cmpanhias.

Art. 23. 8 0 abono de gratif1caco e do forragens do-
pendo esseucialmento do effectivo exercicio de quota a taos
vencimentos tiver direito.

Art. 24. 0 Para pagamento dos officiaes, organisará o
quarel-mestre, pela mesmaforma actualmente usada, urna
foiha, em quese assignaro toclos Os incluidos nella.

Essa foiha, quo so fará no principio do cada rnez, con-
tendo Os vencin entos do rnez anterior e  certificado de sua
exactido polo comrnandante do corpo, depois do sellada
corn smote respectivo, suhirá è. presenca do prosidente
da provincia, o qual julgando-a regular, a rubricará.

Art. 25 0 Rubricada a foiha polo presidente da pro-
vincia, sorá levada a directoria de fazenda, quo, depois
dos devidos exames, entregará sua importancia ao quartel-
mestre, indeperidento do qualquer procuracao.

Art. 26. 0 Rocebida polo quartel-mestre a importan-
cia dos vencimentos doe officiaes,o commandante a farà dis-
tribuir áquelles a quoin pertencer, registrando-se a rela-
çao do pagamento em livro a esse am destinado.

Art. 27. 0 0 pagamento dos inferiores e das pracas,
hem como o das forragens e ferragens,será feito em vista dos
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vencimentos pedidos ; os do pessoal, em re1açes do
()ntdndo os devidos abatinientos; os outros, em pret o-
peciao,

Art 28. 0 A direotoria da fazenda, depois do examo
de taos paeis, entregará a somrni do tolos ollos dO
quartel-rnestro, 0 qu1, pasanrlo rcba em eada urn,
distribuirá, do rdm do commandanto do corp, aos
das companhias o quo a ostas coub", datido o düvido
destino a iniportancia das forragens e ferragens.

Art. 29. 0 Na capital nenhum vencimento seiá ti
rado para officiaes, inferiores nu prtças quo ahi no es-
tejarn, os quaes, quando em diligencia ou destacados, serao
pagos pelos meios prescriptos no capitulo soguinte.

Art. 30. 11 Os (ffiiaes expedidos para quaquer diii-
goncia ou destacam ito poderrto obtor urn adiantarnonto
do simnies soldo, nut ca excedente ao do 3 mezes.

Ar, 31. 0 Par. occorrer a esas despezas, born como
As do adiantalnento para etapas e forragens, terà 0 corn-
Inludaute do coi p0 Cal cofre a quantia de 2:000$, supprida
pela diroctoria do fazenda, e de quo elle assignará carga.

Em vista das flhas dos offleae, rIaçOs de motra
a prets ospeciaes, so fLr. opporeunarnonti as deducçes e
creditos repectivos, conservando•se porern mensalmento
completa a quantia aci ma declarada

Art. 32. 0 E' absolutarnento prohibido fazer desconto
nos vencimentos dos inforiores a pracas para pagamentO
do dividas particulares.

0 qua infringir esto preceito flea brigac10 A indorn-
nisaço, perdeudo alem di:-s. , ) para o cefre provincial o
dobro da quantia indevidarnente decontada.

Art. 33. 0 Sempre quo so houver do fazer pagamento
a inferiores a praas do prot, formar so-hao cirpo, m
armas, e o commandante nia.ndará ]or polo ajudarito, fflfl
voz alta e into1ligve1, as disposicoes ponaes em vigor no
mesmo corpo.

Finda a leitura, so fará em prosença do capito man-
dante o pagamento as compinhias, chamando so os info-
riores e as praças pelos sons nomes,segundo a ordem do sua
nurnoraçio. Os voncimentos serao directarnont.e entreguos
aos pru?rws individuos coustautos das re1aços do paga-
monto, nas quacs se assignaro, ou algum companheiro
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por aquelle quo o no possa fazor, no so admittino ab.w-
lutamente nosse acto a intorveuc.o do estranhos, nom
mesmo a titulo do procuradores.

CAP1TUL0 5.,
DOS DESTACAMENTOS, DILIGENCIA.S E C)NsIGNcES

Art. 34, 0 As praças destacadas ficario immediata-
monte sujeitas a autoridado quo polo presidonto da pro-
vincia for designada. NL falta do designaco ficaro as
ordons do rospectivo delogado do policia.

Art. 3, 0 As quo sahirom em diligoncia, ou tran-
sitarem par algurn destacamento, devero apresentar o
sou—passe--au respectivo cornmandanto, para quo seja por
efle viado.

Art, 36.' 0 aluguel do casas para quarteis do des-
tacamentos serà. pago polos cofres provinciaes, devendo-se,
porein, sempre quo possuvol fur, coutrata10 corn os respe
ctivcs propriotarios.

Art. 37.' Aos inferiores e pracas quo houverom do
seguir em diligencia ou detacnd n s, ou quo do qualquer
ponto tnharn do regresar a capital, so adiantarâ a impor-
tancia das etapas e furragons precisas para chegarem a son
destino, regulada a marcia a 3 leguas por dia para as do
infantaria e a quatro para as do cavallaria, senlo-ihes
carregada essa importancia na guia repoctiva e descon-
tada integralment r na primoira re1açto do mostra quo
so apresontar.

Art. 38.' Chegando o destacamnto on diiigencia ao
ponto a quo so destinar, serà immodiatamente feito
pela estaçao fiscal mais proxima o adiantamentu do valor
das respectivas etapis par o provimento do rancho ate ao
tim do mez quo etiver correndo.

Art. 39. 0 0 valor do etapas para orancho, e do luzos
para os quartois, fora da capital, será sernpre adiantado
pelas estaç3es l(caes, no principio do cada mez, para as
despezas do todo o decurso dto, liquidando-so, por
occasho do receliimonto seguinte, quaesquer a1teraces
occorridas no pessoal.

Art. 40 ° Os officiaes, inferiores e praQas, destacados
ou em diligencia, rocebero seus voncirnontos pelas cullu.
ctorias ou recebedoriasdas lQcalidds por ondo tranituren
Q 9W OUQ
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Para este fim, ao sahirem da capital, se ihes entre-
garà urna guia, assignada polo comniandante, demotis-
rando ate quando ficararn pagos. Em seu regresso igual

docurneuto devero trazer, firmado polo exactor quo tiver
feito o ultimo pagamerito.

Art. 41.° A directoria do fazonda, instruiudo as
estacOes subalternas, para quo bern e poatualmeato cutn-
pram quanto ihes é determitiado nos artigos antecedentes,
proverâ do inodo quo nellas no faltem aunca os mews
do realisar do prompto, e do preferencia a qualquer outro,
o pagamento das despezas da força policial.

Art. 42. 0 Os commandautes de destacamentos re-
mettero no flm do cada moz uma re1aço das respec-
tivas pracas, corn as alteraçöes quo tiverem occorrido,
informando pela mesma occasiAo si foram pontualmento
pagos os voncimentOs do mez anterior.

Art. 43. 0 Os officiaes, inferioros on. pracas, casados
ou quo viverem em companhia do seus paes on do pessoas
quo, por obrigacao moral ou juridica sejam por elles sus-
teatadas, o quo provaro corn attestado! das autoridades
do districto do sua resideacia, podero estabelecer-ihes
consiguaceS na capita' ou nas localidades em quo haja
çolleetoria ou recebedoria.

§ 1. 0 A consignaçao dos officiaes näo excederi o
valor do simples soldo, limitando-se a dos inferiores e
pracas ao do metade desto, llquido do todos Os desoontos
a quo estoja sujeitO.

§ 2.' Taos coasignacaS so toro logar quaio
forem re1uoridas ao cointuaudante do crpo, o ii unl , soli-
citando da diroctor1a do fazoaJa expothco do u:Oil para
serom eatrogues as de bra da capital a : LOO
ber deterimnara quo nas boihas ou ruiLlçs au mostra
sejam feitos us descontos devidos.

§ 30 As mesinas consignacos ser.o susponsas, logo
quo requeiram os quo as estabeleceram, cessado tamboin
os respectiVoS descontos desde a data do ultimo pagamento

CAPITULO 6.'
1)0 RANCHO

Art. 44.' Os cabos, ferradores, darius, cornotas o
soldados, quo nao tiveroin a sou cargo legititna familia,

or go obriados a pornoitar e arranchar no quartel, ahi
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so alimentaro polo valor das etapas, pars ease fim deacon-
Was do sons soldos no fim do cada mez.

Art. 45. 0 Os generos para o fornecimento do rancho
sero comprados em hasta publica, precedendo annun-
cios em quo so designe dia a hora para serem recebidas a
abertas na directoria do fazenda, corn assistencia do
commandante do corpo, as propostas em eartas fechadas,
corn indicaço no sobrescripto do objecto do forneci-
mento.

Art. 48. 0 No dia designado proceder-seha a aber-
tura das propostas em presena dos concurrentes on seus
procuradores, do procurador fiscal a do coinmandante
do corpo, e, depois do serem lidas polo chafe da sco
central a do exarninadas as amostras, so organisarâ uma
relaço nominal dos concurrontes, cm indicaçio dos ar-
tigos do cada proposta e respectvOs valores.

Art. 47. Dentro do prazo do tres dias rernetterâ. 0
director da fazenda ao presidenie da provincia a rela-
ço acotnpanhada das propostas, rubricadas por ella,
polo procurador fiscal a polo commandante.

Art. 48.° Si dentro do prazo do dez dias no for
publicada na secretaria do govorno a docisäo do pe-
sidente, ontender-se-ha quo nao foram aceitas as propos-
tas, e neste case, como naquelle em quo no so apresen-
tarom concurrentos. o fornecimento continuarâ a sor
feito per quern o tiver anteriornionte contratado a pelos
precos do respectivo contrato; charnando-se, poreru, flOVOS

concurrontes, quando oste ultimo exigir augmento nos
precos.

Art. 19.° Nos contratos o arrernatante, alem do
outrad condic5e9, so obrigarè. as seguintes:

L' A fornecer, a vista do pedidos do agente, rubri-
cados pelo fiscal, dentro dos prazos exigidos a corn ra-
zoavel antecedencia, os objectos necessaries, peos precos
dos contratos.

2.' A fornecer novos objectos, quando os apreson-
tados no forem recebidos per nao estarorn couforines
corn o contrato.

34 A nio rotirar as amostras, qua sam detoriora-
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ço pudereni ser conservadas no corpo, ate findar-se o
prazo do contrato.

4. A pagar, alem das multas em quo tivar incorrido,
os objectos comprados no morcado polo preçi quo costa-
rem, quando no puder fornecol-os nos prazos exigidos,
levaudo-so-ilie em conta taos objectos poles precos do seu
contrato.

5." A pagar as multas quo ihe forem impostas poles
seguintes motivos:

a) No apresentando Os objectos nos prazos exigidos
on sendo elles do qualidade inferior A das amostras, 10
do valor dos mesmos objectos.

b) Faltando na modida on quantidade, 10% do va-
lor do toda a quantidade.

6." A pagar o dobro das multas na reincidencia a
a sujeitar-se em tal caso a resciso do contrato, si o pro-
sidento da provincia o julgar conveniente.

7." A prestar fiança para garaitir o pagamento das
multas.

Art. 50. 0 0 director da fazenda remetterà ao corn-
mandante do corpo copia authentica da proposta a do
termo de contrato.

Art. 51. 0 As multas sero impostas polo comman-
d nte do corpo corn recurso para o presidente da pro-
vincia.

Art. 52. 0 0 rancho estará sob a immediata inspecço
do commandante do corpo; o capito fiscal velará na
execuço das ordens quo forern dadas para o respective
service a para a born tratameuto das pracas; examinará
todos os genoros comprados on fornecidos, dando imme-
diatarnente conta ao commandante, quando forom do ma
qualidade ou possam oar flOciVos a saude.

Art. 53. 0 Alem dos empragados do rancho, no-
inear-se-ho d'entro os soldados Os quo devam occu par-se
do prepare dos alimentos, preferindo-so para isso Os quo
por suas circumstancias nAo possam lazer guardas e ou-
tros services.

Art. 54 0 0 rancho ministrarâ diariamente as res
pectivas praças almoço, jantar e ceia, dosignando a corn-
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mandanta em tabella mensal a quantidade e qua ii4ado
dos generos alimenticios, quo durante urn moz devarn
ser fornecidos.

Art. 55. 0 A tabella da ava1iaço da etapa será so-
niestralmente organisada pela directoria do fazenda, do
accordo corn o commandanto do corpo, e approvada polo
presidente da provincia.

CAPITULO 7.0

DO FARDAMENTO, ARMAMENTO E EQUIPAMENTO
Art. 56. 0 0 uniforme do corpo policial so podorè.

ser alterado por expressa determinaço do presidento da
provincia.

Art. 57. 0 Para o fardamento dos inferiores e pracas
do pret serã descontada do venciniento diario do cada
uma a quantia de 200 reis diarios, quo ficarã na ros-
pectiva thesouraria, sendo ahi lançada em conta especial.

§ unico. Nenhuma praca serâ obrigada a ter era
deposito, a titulo do fardawento, mais do 60$000, devon-
do-se-ihe restituir qualquer excesso.

Art. 58. 9 0 fornecimento será feito em hsta publica,
observando-se as disposiciYes quo forern applicaves dos
arts. 45 a 50, quando o governo no julgue mais con-
veniento aos interesses da provincia mandar vir taos
objectos directarnente da côrte.

§ 1,0 Nos primeiros dias do mez do Abril do cada
anno, o commandanto do corpo formulará o pedido das
pecas do fardarnento quo, duranto o proximo futuro exer-
cicio do Juiho a Junho, devam ser fornecidas as praças,
o o apresentará ao presidente da provincia, para ser re-i
mettido a directoria do fazenda.

§ 2.' Exarninado e aceito 0 fardamento por nina
commisso, composta do commandante do corpo o main
dons membros designados pela presidencia da provincia,
Berá entregue ao coinmandante do corpo, que o mandará
arrecadar, carregando-o no livro coinpeteato ao quartel-
mostre, o qual, conforme as ordens quo tiver, o ira distri-
buindo as respectivas praças.

Art. 59.' 0 commandante do corpo, em vista das
relaçes mensaes quo Os conimandantes de companhias ihe
nviarem, mandara £uzer em livro prorio a esrzturaq
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do todas as operaces concerneuths a distribuico do farda-
mento e aos descontos quo iho so rolativos.

Art. 60.0 As pecas do fardamento, armamento, cor-
reame e equipamento quo dove tar cada praca, born como
os utensis dostinados ao sorviço do quartel, e o tempo do
duraço do taos objoctos, so regu1aro pelas tabollas qua
a este regulainento acompanham.

Art. 61.' O objoctos mencionados nos artigos ante-
codeuts sero lanQados no livro respectivos sob o titulo
—carga--; os quo foram distribuidos as companhias ou
entregues a alguetn, por ordem do presidento da provincia,
gerao lancados dobaixo do titulo—descarga, em correspou-
dencia corn aqull'outro. Este mothodo do escripturaço
sari tmbern seguido nos livros do iguaes objectos das corn-
panhias.

Art. 62° Nas companhias Os objectos a alias destina-
dos serao arrecadados a carregados, no iivro cornpetente,
aos rospectivos commandantes, qua dallas passaro redo
ao quarsel-mestra.

Art. 63. 0 A's praQas, qua antes do vencidos a farda-
mento a mais objectos, os estragarem, podero ser forneci-
dos outros, descoatando-se-ihes neste caso o respective
valor pola 5a parte do soldo, ate cornpleta iademnsao,
L for peça de fardamento, a nos dornais casos a quota pro-

porcional ao tempo quo faltar para a duraço fliada do
objecto inutilisado.

§ 1 .0 Sara foito em dobro este ultimo desconto,
quando a praca nAo fizer entrega do objecto para ser roco-
ihido a. arrocadaço.

§ 2. 0 Estes descontos sero mencionados a doduzidos
no final das respectivas relaçes do mostra,

Art. 64.' Ao quartel-mestre a aos cjrnmandantes das
companhias incumbe velar pola guarda, asseio a conser-
vaçao dos objectos rocoihidos as suas respectivas arreca-
daçes, pelos quaes sLo responsaveis.

Art. 65. 0 Nos fins do Dezombro do cada anno apro-
sentaro os comrnandantos das companhias ao do corpo
urna relaço circurustanciada do todo o fardatnonto, anna-
nento, correame, equipaniento o utoasis, distribuidos a
em arrecadao a guarda nas mesmas cotnpanhias, a o
lio comrnaflclantea Vor esas re1aes, teAdo igu1meut
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em vista o quo oistir na arrocadaco a cargo do quartet-
mestre, orgauisará utna relaçao geral, qae seth enviada
au presidento da provincia.

CAP1TUL0 8.0

DO TRATAMENTO E CURATIVO DOS ENERMOS

Art. 66. 0 As pracas que adoecerem na capital, serto
examinadas polo cirurgro-mr do corpo. Si forom julga-
das em estdo do so ricolheL'orn a euferrnara, 0 comtnan-
dante da respectiva cornauhia Ihes mandarã passar biixa,
rubrica rla polo mesrno cirurgiao-mor, e corn este documen-
to sero ellas apresentadas an enfermeiro ou adininistra-
dor do hospital (uando hji coutrato corn qualquer esta-
belecjiueato do saude), aIIm de receberem ahi o devido
tratamento.

Art. 67. 0 As baixas e altas sero datadas, declaran.
do-se nollas a hora em quo foram entreguos as respecti.
vas pracas.

Art. 68.° As despezas do curativo sero pagas em
virtude do despacho do presidente da proviucia, lançado
em requorimuto das mesas ou principaes administradores
ou procuradores dos hospitans ou enfertriarias, depois do
conferidas as contas pelas re1açes uominaes quo so aeha-
rem na directoria do fazeuda.

Quando, porem, forem feitas em enformarias proprias
do corpo, serao pagas por ordem do mesino presidente, em
y ista das contas apresentadas polo commandante, as quaes
sero previamento examinadas.

Art. 69.& As praas quo enfermarem fora da capital
sero pela mesma forma tratadas a expensas do cofre
provincial.

Art. 700 As praças, assim tratadas . custa da pro-
vincia, perdorn a favor da mesma os seus voncimeutos.

Art. 71.' 0 presidento da provincia, si o julgar
mak convoniente, qu3r A f:zonu1a provincial, quor ao bm
tratamento das praças, establecerã enfermarias ou con-
tratara corn qualq'ier estabaleeiniento pio ou do saudo o
curativo das praas enfermas.
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CAPIT[JLO 9.9
DA C0MPR, SUSTENTO E TRATAMENTO DOS CAVALLOS E

BES TA S

Art. 72.' Haverá urn livro de matricula dos caval-
los e bestas destinados au serviço do Corpo, e nelle sero
feitas, corn a devida especif1caço, todas as dec1araças de
cor, idade, tamanho, preco, marca e vendedores. Torlos Os
animaes sero nurnerados no quarto direito, tondo acima
do numero a rnarca—O. P.—.

Art. 73 ° 0 preco da forragom e ferragem nara Os
cavallos e bestas será arbitrado sernestrairnente, na corn-
formidade do art. 55.

Art. 74. 0 0 commandate da guarda apresentarâ
diariamente urn mappa, corn decIaraço das altoraces quo
houverern, da entrada e sahida dos animaes e dos objectos
lornecidos para forragem a ferragern.

Art. 75. 0 A's praças do cavallaria em dillgencia so
abonará metade da forragern desdo a par tida.

Art. 76. 0 Os aniznaes quo no estiverern em effectivo
sorviço sero confiados, rnedtante contrato, a pessoas quo
offereçam as necessarias garantias de born tratal-os a quo
possuarn terrenos apropriados, corn abundante pastagern,
sendo preferidos os quo em concurroncia propuzerern con
dices mais vantajosas, para o quo so marcará dia do arre-
mataço, previamente annunciado.

Art. 77. 0 As praças quo sahirem em diligencia ou
destacamentos, 0 OS particulares encarregados do trata-
inento dos cavallos, respondero pola sua entrega ou polo
pagamento do sea valor, salvos os casos do morte ou furto,
quo sero justificados a provadas perante o commandanto
do corpo, por attestado do al guma autoridade do logar
ou pela apresentaçao da marca.

Para verificar-se o pagamento, sara o cavallo avalia-
do por tres officiaes do corpo, inclusive o commandanto
da coropanhia do cavallaria.

Art. 78. 0 0 commandante do corpo aprosentara no
presidonte da provincia no 1.0 dia do cada mez tres rala..

es do forragens, urna do todos os cavallos e bestas quo
so acharem A argola, outra dos anirnaes em serviço bra

çaital e em viaem, quo vencem meias forraens, e
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terceira dos quo estiverern nos pastos, am de quo seja
lançado o—visto—.

A importancia da primeira destas re1açes ficará na
directoria do fazenda e será passada para urna caixa es-
pecial do lorragens, a da segunda sorã entrogue ao quar-
tel-mestre para os devidos effeitos, e a da terceira e1-o-ha,
a quem fizer o fornocirneno, mediante requerimento do-
curneutado corn attestado do commandante do corpo, corn
quo prove o cumprimento do seu contrato.

Art. 79. 0 Os cavallos e bestas quo so tornarem inca-
pazes, tero baixa, depois do exawinados, e serAo vendi-
dos em hasta publica perante a directoria de fazenda, por
ordeni do presidente da provincia, entrando o sou pro-
ducto para os cofres da mesma reparticao, creditado na
vorba pela qual so faz o fornecimeiito.

Art. 80.' 0 fornecimetito do cavallos e bestas so far4
par interniello da directoria do fazenda, a qual, prece-
dendo aununcios, procoderâ a corripra, em hasta publrca,
dos quo forem riecessarios, em vista dos pedidos do corn-
mandante, autorisados polo presidente da provincia, lavraix-
do-se do tudo os dcv idos termos.

Art. 81.' A compra dos generos necessarios ao sus-
tento dos cavallos e bstas so fará igualmente em hasta
publica, do conforrnidade corn as prescripcOes dos arts. 45
a 51 do capitulo 6.'

CAPITULO 10
DAS MIINIçOES DE GUERRA

Art. 82.' Haverá sempre, em deposito no corpo poli-
cial, cartuchame embalado para as diligencias quo o exi-
girew.

Regulada sua quantidade polo commandante do corpo,
corn :tpprovacLo do presideate da provirmia, será guardado
em logar proprio 0 a cargo do quartel-mestre.

Na mesma conforrnidade,haverá cartuchame sem bala.
pie deverà servir para as hoax-as funebres dos officiaes a
pracas do corpo, quo fallecerem

Art. 83.' A coinpra do polvora, metal a papel no-
cessario a fabricaço do cartuchaine, serâ feita corn as mes-
mas formalidades quo a respeito dos outros artigos do
fornecirnento säo ordenadas no presentoregulamonto.
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Art. 8 4 . , 0 quartol-mestre, salvo o easo do urgencia,
no forneeerá cartucharne senao em virtude do ordem por
escripto do cmmaodante (10 corpo, 1;nçada em pedido
rubricado polo fiea1, em o qual passará tecibo a pesoa
a quoin for entiegue; e sempre que torriar a arrecadar
aqueile quo asslul for dado, o oxainnará, dando parte do
sea estado au commandanto do corpo.

TITULO 2.°
CAPITULO 1.°

DA ESC1UPTTJRAçX0

Art. 85. 0 Na socretaria do corpo haverá Os seguintes
livros

1.0 Livro mestre do registro gerd das pracas do
corpo.

2. 0 Dito do protocollo dos entradas das diversas or-
dens da prosidericia.

3. 0 Dito do registro do uffl&os dirigidos a mesma.
4 . ? Dito da carga e descarga, equipamento CU utensis
5. 0 Dito do terinos do ,juramoato dos officies no

meadüs.
Art. 86.° Alorn dostes livros, haverá no archivo OS

quo o commanlante jugar umossarios. Noin ao cornmau-
dante, nom aos offlciaes e piacas é perm.ttido tirar da so-
cretaria livros ou papel alguin a ella pertenceutes.

Art. 87. 0 Cada uma das companhias terà os seguin-
tes livros

1. 0 Do distribuiço ou carga do fardamento As pra-
ças do pret.

2. 0 Do registro das partes do accusaços do deser-
tores.

Art. 88. 0 Na casa das ordons Iiaverá urn livro para
registro das ordens do dia, expodidas pelo presidento da
provincia e commandant do corpo.

Art. 89. 0 Estes livros sero furnecidos pela directo-
na do fazonda, numorados e rubrcado polo fiscal do
corpo, it oxopçao do Iivro mestro e dc do jurarnento dos
officiacs, quo o sero polo cozninandanto (to corpO, corn
sous termos do abortura o encerraineuto.

0 secretarlo passarà gratuitaineato as cortidOos quo
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dos mesmos livros forern requisitadas e mandadas passar
polo cornmandante.

Art. 90.' As ordens do dia sero coznpetenternente
registradas e lidas em presença do corpo, toinando os sar-
gentos em seus formularios a parts qua intoressar as suas
respoctivas companhias, sorido communicadas aos destaca-
meatos, si a elles interessar tambem o son conhecimento.

Art. 91. Nos corpos do guarda sero ossas ordens
affixadas em forma do editaes, respondendo os commandan-
tes pela sua observancia.

Art. 92. 0 commandants do corpo fará as pequonas
despezas corn a compra dos objoctos necessarios ao oipo.
diente da respectiva secretaria, casa das ordens, quar-
tel-mestrado e companhias, a apresentarà mensairneate a
conta do su.a importancia ao presidente da provincia,
para ser paga pela directoria de fazonda.

CAPITULO 2.
DA ORDEM DO SERV1O

Art. 93. 0 corpo policial, subordinado ao presidan-
to da provincia, o obedecerá em tudo qua for do service
publico, cumprindo roligiosarnente as ordens qua dells re
ceber e qua ihe serao trausmittidas sempro polo reçpectivo
commandante.

Art. 94. Ao commandarito devern todos os offieiaes
o pracas do corpo, born assim dovom uns aos outros por suas
graduaces, respeito, subordinaço e obediencia.

Art. 95. Os offieiaes a pragas podero levar suas
queixas ao presidenL da provincia, mas semra por inter-
inedio a corn licenca do seu commandante.

Art. 96. Antes do feito o serviço para quo for qual-
quer praca ou official designado, no podore. oppor-se, neni
mesmo queixar-se do procedimento do superior.

Cumprida, porem, a ordem a satisfeitas as detormina-
çes, podero entao fazer a sua reprosentaco, sempre res-
peitosa, a qual chegara ao presidents da provincia do
xnodo detorminado no artigo antecedents.

Art. 97. A ordain geral do servio do corpo 80r4
tue o presi4wite da provincia detetmivar, 	 -
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CAP1TULO 3.
1)0 SERV1O ORDINARI0 DO QTJARTEL

Art. 98. Todo o servico do quartol sort inspcciO
nado por urn official do estado major, quo ahi deverá per-
manecer por 24 horas, tondo as suas ordens urn inferior
do piquoto. Sam ser rendido por outr,o quo o substitua,
no deitarâ esse official 0 SOU posto.

Art. 99. Este offical dove manter em tocla a sua
plenitude a policta do quartel. E' autorisado a prouder, a
ordain do co1nmaU1t0 do corpO a qualquer de sou s su-
baltorflo5 quo commotta faltas, a aincla aos seus superiores
no caso do flagrante delteto, dando logo conta ao mes-
mo cornmandt0, salvo existindo no quartel alguni offi-
cial mais graduado, a quom doverà dar parte do occor-
rido, para este providenciar como for convniefltO a par-
ticipar ao commandatt0 do corpo.

Art. 100. 0 l.°sargeflto do cadacompanhia apreseli
tarà. urn mappa diariO daquella a quo pertencer, assi-
guado polo respeCtiVO commandante, contendo todas as
alterag6es do dia antecedente, corno sejam baixas e altas
do hospital. diligenCias, entradas e sahidas para desta-
calbeflt0S, prisöes, licencaS, baixas do servico, novos
aliSta111etat0 	 &.

As altOracOes quo i mportarem auginentO, diminuiQ0
on perda do soldo, 11car0 notadas no livro mestre do
corpo a no formulario da respectiva companhia.

Estes mapPas diarios ser10 organisados conformo Os

assefltoS do forrnulafo quo dove ter cada companhia
escriptUd0 da maneira quo so pratica actualmonto.

Art- 101.0 Em vista dos inappas diarios, sera feito t

detaihe do serviQo polo fiscal 0 
polo ajudante do corpo.

Art. 102.' As alteracöes que contiver cada mappa
• iariO ser0 lancadas polo ajudaiite em outrd cs formula-
rios das resPeCtiS compauhias, quo deverL0 existir na
casa das ordens, para serem eutregues ao commandante
do corpo no fin do cada semestre o recoihidos ao archivo,
depois quo por dIes Be couferirem Os prets das compa

ubias.
Art. 03. 0 Pol' ordefli do resdeflte da pro'9Jcia1
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aero satLsfeitas as requisiOes do forQa foitaa pol chef
de policia ou pelas autoridades residentes na capital.

Eceptua-se a noite o o caso do indeclinavel necossi-
dade, em quo bastará quo qualquer, dessas autoridades
faça por escripto ou pessoaltnente as suas reqwsicOes ao
comrnandatite do corpo ou ao official quo ostiver do ostado
malor no quarto, e este official, satisfazendo a requisicO,
dará conta immediatamente ao commandante do corjo e
oste ao prosidente da provincia.

CAPITULO 40
DAB RONDAS E PATRULHAS

Art. 104. 0 official do dia, rondando as guardas a
patrulhas, è autorisado a mandar prender as pracas dellas
o a dar as providencias necessarias para quo o sorviço so
faa corn a major regularidado.

Att. 105 0 Os otficiaes do rondas e patruihas, em
circurnstancias ordinarias, executaro as iustrucçs quo
ihes derern o chefe do policia e seus delegados: o nurnero
do força das patruihas será por eslos regulado, born come
o tempo do duraço do sorviço. Em circumstancias ox-
traordinarias, observar-se-ho as ordens quo o presidente
da provincia der ao commandanto do corpo.

Art. 106. 0 Os officiaes de rondas e patruihas, alem
das instrucçes da policia, recebero as que o corn mandan-
to do corpo houver do dar a bern da discipliria, corntanto
quo estas em nada so opponharn áquellas.

CAPITULO 5.
DAS LICEAS

Art. 107. 0 xks licenças dos officiaes e praças do corpo
policial sorao em geral reguladas polo quo so achar dis-
posto para os empregados prcvvinciaes, corn as segnintes
modificacies

§ 1. 0 0 presidente da proviacia poderá conceder ii-
cenças do favor ate 20 dias.

§ 2 0 0 commandante do corpo as poderconceder ate
8 dias, participando immediatatneuto a presidencia,

Estas licenças nao prejudicarn os voncimentos.
Nao podero, porem, ser ropetidas duranto o anno.

Art. 108. 0 Todas as outras licenças, umj vez concodi-
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No 2.' case—.
1. 0 Certeza do mal quo  delinquente so propozevitar.
2. 0 Falta abioluta de outro meio menos prejudicial.
3. 0 0 não ter havido da parte do delinquente provo.

cacAo ou delicto quo occasionasse o conflicto.
4•0 Probabilidade de efficacia do meio empregado.
Art. 115.0 Os delinquentes quo, sendo condemnados,

so acharem em estado do loucura, nAo sorAo punidos, em
quanto nesse ostado so conservarern.

Art. 116. 0 SerAo sempre simples as penas do priso
impostas neste regulamento.

Art. 117. A tentativa dos crimes classificados nesta
regulamento, quando for xnanifestada por actosexteriores
o principio do execucAo, quo não tovo offoito por motivos
iudopondentes da vontade do delinquente, serâ punida
corn as mesms penas do crime, monos a 3•a parte em cada
urn dos gráos.

Art. 1 1• A cumplicidade será punida corn as ponas
do tentativa, e a cu!nplicidade de tentativa corn as inosinas
penas desta, menus a 3& parte, con forme a regra ostabele-
cida no art antecedente.

Art. 119. Nas transgressOes simples da disciplina
do corpo nAo sero punidas a tontativa e cumplicidado
senie corn a lena do reprchensAo.

Art. 120. Nenhu ma prosurnpcAo, per mais vohernon-
to quo geja, dará motivo para irnposicão do qualquer das
penas espocificadas neste regularnento.

CAP1TULO 2.

DAB CIRCUMSTANCIAS AQGRAVANTzS E ATTENUANTES

SECçAO i.

Art. 121. As circurnstancias aggravantes e attenu-
antes dos crimes influirAona aggravacAo ou attenuaçAo das
lonas corn quo hão do ser punidos dentro dos limites
prescriptos neste ragulainento.

Art. 122. Sao circumstancias aggravantes:
1. Ter o delinquente praticado o crime em acto do

serviço.
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das na forma das disposicoes em vigor, sero lançadas na
livro mestre.

Art. 109.' 0 cirurgio-inor do corpo è o competente
para passar os attestados do molestia áquolles quo por este
motivo requererem licencas.

Iarte segunda
DISP0sI96ES PENAES

T1TULO 1.0

ARTE GERAL
CAPITULO 1.0

DOS DELINQUENTES

Art. 110. 0 E' considerada crime toda transgressão da
disciplina do corpo policial, definida neste rogulamento

Art. 111. 0 Sao considerados autores os officiaes on
pracas do corpo policial quo commetterem, constrangerern
ou mandarem alguem commetter as transgressOes do dici-
plina do quo trata o art. anterior.

Art. 112. 0 Sao considerados cumplices os officiaes ou
pracas quo directamente concorrerem para so coinmetter as
referidas transgress5es.

Art. 113. 0 Não so julgaräo criminosos os offieiaes ou
pracas quo estiverem loucos, salvo so commetterem o crime
em intervallo lucido; quo forem violentados por força
irresistivel ou quo praticarern o crime casualmente, no
exeroicio ou pratica do qualquer acto licito, foito corn
tenço ordinaria.

Art. 114.' Seri justificavel o crime e nAo terá logar
a punicAo delle, quando for praticado por official ou praça:

1. 0 Para evitar mal major.
2.' Em defesa da propria pessoa, de urn superior, ca-

marada on paisano, ou do quartel, cadêa, posto do guarda
ou estabelecimento em quo estiver de sentinella.

§ 1. 0 Para quo o crime seja justificavel, devorão
concorror conjunctamente Os seguintes roquisitos:

No 1.10; caso-
1.' Cecteza do mal quo so propoz evitar.
2.' Fal ta absoluta do outro meio menos prejudicial.
8.0 ProIabilidado da efticacia do quo so empreou.
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No 2.' caso—.
1.0 Certeza do malqueo dolinquente so propoz evitar.
2. 0 Falta abo1uta do outro rneio menov prejudicial.
3. 0 0 no ter havido da parte do delinquente prove-

cacAo on delicto quo occasionasse o conflicto.
4. 0 Probabilidade de efficacia do zneio empregado.
Art. 115. 0 Os delinquentes qua, sendo coudomnados,

so acharern em estado de loucura, nAo sorAo punidos, eta
quanto nesse estado so conservarein.

Art. 116. 0 SerAo sempre simples as penas do prisAo
impos Las neste rogulamento.

Art. 117.' A tentativa dos crimes classjflcados noste
regulamento, quando for manifestada p0 r aetos exteriores
a principio do exocuçAo, quo nAo tevo effeito por motivos
iudependentes da vontade do dolinqueiite, será punida
corn as rnesmts penas do crime, menos a 3a parto em cada
urn dos gráos.

Art. 118. A cumplicidade sera punida corn as ponas
do tentativa, e a eumplicidade de tentativa corn as inesmas
penas desta, menus a 3•a parte, conforme a regra ostabelo-
cida no art antecedente.

Art. 119.' Nas transgressOes simples da disciplina
do corpo nAo sero punidas a tentativa a cumplicidado
senAo corn a lena de reprchensAo.

Art, 120.' Nenhu ma prosuInpço, per mais vohernen-
to quo seja, dará morivo para irnposiço do qualquer das
penas especi ficadas neste regu larnento.

CAPJTULO 2.

DAB CIItCUMSTANCIA8 AGGRAVANTES E ATTENUANTES

SECçAO i.

Art. 121. 	 As circurustanejas aggravantos a attenu -
autos dos crimes influirãona aggravaçao on attenuaço das
ponas corn quo hAo do ser punidos dentro dos limitos
prescriptos neste ragularnento.

Art. 122.' Sao circumstancjas aggravantes:
I. Ter o delinqucute praticado o crime em acto do

sorviço.



$0 	 LIVItO DA LI M1N1flA

2. Ter o delinquente reincidido em dolicto da mesma
flatureza, tendo sido condemnado polo 1. crime.

3. Ter o delinqaente procurado logar ermo ou a noite
para comrnetter o crime.

4. Dar-se no delinquente a prenio1itao, isto ó,
designio formado antes da acço do offender individuo
certo ou incorto,

HaverA premeditaço, quando entre o designio e a
aco decorrerem mais de 24 hot-as.

5. Tr precedido ajuste entre duas ou mais pessoas
para o fim do commetter o crime

Nos crimes em quo houver somonte mandante e man-
datario, no so dará a circumstancia do ajuste.

6. Ter o delinquente commettido o crime per paga,
promessa on esperanQa do algurna recompensa,

7. Haver no deliuquente superiondade do forcas on
de armas, do maneira quo o offend idü nao pudesse defender-
SO L cm probabilidade do repellir a uffeosa.

8. 0 Ter o delinquento procedido corn fraude.
9. 0 Ter o delinquente commettido o crime corn abuse

do conflança nolle posta.
10. Ter sido o delinqnente imp&lido por urn motive

reprovado ou frivolo.
11.0 Ter o delinquente faltado ao respeito devido a

idade do offetidido, quando este for mais veiho, tanto quo
pudesse ser sou pae.

12. 0 A ernbriaguez (quando no elemento do crime).
13. 0 Ter havido arrombamento para perpetraco do

cime.
14. 11 Ter sido o crime praticado corn sorpresa.
15. 0 Ter o delinquento, quando coinrnetteo o crime,

usado do disfa'ee para nLo sor conhecido.
16. 0 Ter precedido ao crime a embocada, per ter o

delinquente esperado o offendido em urn ou diversos lo-
gares

17.e Ter havido entrada ou tentativa para entrar em
casa do offendido, corn o intento do comrnetter o crime.

SEGçAO 2.
Art. 123. 0 Sao circumstanciai attcrivantos do crime;
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1. 0 No tor havidono dolinquento pleno conhocinionto
do male tlirecta intenço do o praticar.

2. Ter o delinquente commettido o crime para cvi-
tar mal major.

3. 0 Ter o delinquento commettido o crime em defeza
da propria pessoa on do seas direitos; em defeza do sua fa-
milia on do urn terceiro; em desaifronta do alguma inj aria
on deshonra quo ihe fosse feita on a sous ascendontos,
descedentes, esposa on irrnos.

4. 0 Ter o delinquente commettido o crime oppondo-so
a execuco do ordens illegaes, nos termos do art. 143 do
codigo criminal.

5° Ter precedido aggresso on provocaço da parto
do ofiendido.

6.° Ter o delinquente commettido o crime aterrado
do ameaças.

7.0 Ser o delinquento menor do 21 annos.
SECçAO 3.

Art. 124. 0 As circumstancias aggravantes on atte.
nuantes devcro ser provadas e na duvida impor-se-ha a
penn no gráo media.

Art. 125. 0 Quando este ragulamento no imple pena
doterminada, fixando somente o maxima e o minima, con-
siderar-se-ho tres gráos nos crimes, corn attonçao As suas
circumstancias aggravantes e attenuantes, sendo o maxjmc,
o do major gravidade, a quo se imporá 0 maxirno da pona;
o minimo o de menor gravidade, a quo se imporá a pena
minima; o medio o quo flea eatre o maxima e o mini-
mo, a quo so irnporá a pena no termo entro Os extremo
dados.

§ unico. A pena do gro media será a metade das
ponas dos gráos maxima e minima sommadas.

Art. 126. 0 Quando concorrerem muitas circuinstan..
cias aggravantes, o delinquente será condemnado no ma.
zirno; quando concorrerem, conj unetamente, ci rcumstan..
cias aggravantes e attenuantes, nma vez quo aquellas
sejam do natureza mais grave quo estas, on so contrabaa
laricarem, on quando no concorrerem circumstancja
agravautes nom attnuantos 1 o dolaente será co..
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nado no medio 0 quando concorrerem unicamente cir-
cumstaflciaS attenuantes, ou forern estas mais ponderosas
do pie as aggravant s, pie tiverem coacorrido, o delin-
quente sera comdemi ado no minimo.

DispesicoES GERAES

Art. 127. 0 Quando 0 réo for conveacido do mais do
urn delicto, imporse-1heh0 as penas comminadas por
este rogulamoilto para cada urn delles.

Art. 128.° Os crimes especificados neste regularnea-
to, quo devern ser punidos polo conseiho de jugarnonto,
preSOreVer0 por tres annos, estando o delinquente pro.
sente soul interrupcãO no districto por sets, ostando an-
sente em logar sabido dentro do imperio; e por dez, Os-

tando ausente bra do imperio ou dentro em logar no
sabido.

§ UZIICO. As penas correccioflaes sero impostas logo
quo o commandante do corpo, os das companhias e des-
tacaniefltOs tenhani conhecimonto das transgresses quo as
motivarem.

Art. 129. 0 As pracascondemnadas a priso em vir
tude do sentena, quando no teaham do ser expulsas do
corpo, sO terão diretto a meio soldo,

Art. 130.° Os crimes previstos por leis geraes e quo
forem conunettidos por officiaes e pracas do corpo p0.
licial sero processados e punidos segunda as mesmas
leis, no fican to por isso prejudicadas as penas e juris-
dicco estab.ecidaS neste regulamonto, quanclo essos
crimes importarefli tambeni transgressO do disciplina do
corpo policial.

TITULO 2.'
flos CRIMES t PE4A9

CAP1TULO 1.0

DAS TuANSGI .S0S SIMPLES DE mSCIPLU4A
Art. 131.° Haverá traUsgreSS0 simples da disciplina

do corpo policial toda a vez quo so der algum dos so.
guintes casos

1, Q F'altr a praça ,ao seu quartel, quancto alit dev
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estar ; passar do urn destacamento para outro ou reco-
iher-se a. capital sein ordem superior.

2, 0 Dixar, ainda quo mornentanearnente, scm logi-
tima 1iença,o seu posto do sentinella, ou ser ahi encontrada
em descuido on a dormir.

3. 0 1)istrahir-so on entregar-So inacçäo ou repouso
duranto o tempo em quo estiver de ronda ou patruiha.

4. Nao comparecer para o servio a. hora designa-
da ; ausentar-se delle por mnais tempo do quo for per-
mittido, apresentar-so corn desasseio, mal uniformisada
ou em estado do embriaguez.

5 	 Exceder em marcha o tempo niarcado para ía-
zel-a; doixar do recoiher-so a. capital, tondo para esse
fim ordem superior, scm motivo do força major quo 0
•j ustifiqo.

6.' Emprestar as proprias arinas on sorvir-se das
do outros.

7. Introduzir bobidas espirituosas em quarteis
corpos do guarda ou prköes.

8. Jogar em quarteis, corpos do guarda ou prisOes.
9. 0 Pernoitar fora do quartel scm licença do corn-

mandante do corpo, do destacamento ou diligencia, em quo
so achar.

10. No consorvar 0 sou armamentO, cotreame, equi-
pamerito, arreios 0 cavallos limpos e tratados.

11. Embriagar-se no servico.
12. No guardar o devido silencio em forma; fazer

ruido, buiha, gritaria, provocar palestras em acto de ser-
viQo on em priso.

13. Ausentar-so por 24 horas do qualquer servio
pormanente, cm quo esteja empregado.

14. Abandonar a guarda, ronda, patruiha on escol-
ta, do quo estiver fazendo parte.

14, Faltar ao quartol por tempo merior do quo o
marcado para a doserçao.

Art. 132. 0 As transgressoesindicadas no artigo ante-
cedents, conformo as circumnstancias do quo se revestirem,
sero punidas correccionalmente do seguinte mnodo

1 . 0 Reprehenso particular ou publica.
2." Baixa do posto, temporaria ou indefinida.
3 0 Dobro do serviço.
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4.0 Pio.
50 Rec1uo oltaria.
6. 0 Privaço do vicios tolerados.
7. 0 Carga de equiparnento em ordem do marcha.
8.0 Fachina.
9 0 Perda do soldo.
§ 1•0 Estas penas sero assim reguladas
1.° A baixa do posto temporaria ate 30 dias.
Si for indefinida, privará do novos accessos por espaco

do urn anno.
2. 0 dobro do service - urea ate 12 vezes nunca,

porem, seguidas, devendo o paciente ter, polo inetos, ineio
dia do folga.

3. 0 A prisn ate 30 dias.
4.' A recluso solitaria ate 30 dias.
5 0 A privaço do vicios tolerados pods dilatar-se

por todo o tempo do prisao ou recluso solitaria.
6. 0 A cargo do equipamento em ordem de marcha

será applicada durante o dia.
7. 9 A fachina consiste na limpeza do quartel e nas

dependencias; na das armas e mais petrechos existentes
nas arrecai1açes ; no serviço do conducço de agua e Is-
nha e outros seruethantes.

8.° A perda do soldo será ate 30 dias, e nos caos
de priso ode recluse solitaria, por tempo corresp'wIento
ao da prio ou rec1uso.

§ 2.' PoderAo ser applicados sirnultanearnente dou
ou tres dos castigos curreccionaes, segundo a gravidadu
da t.ransgrassao, no sendo imeompativeis, ou prejudiciaes
A saude do paciente.

Art. 133. 0 As penas do artigo antecodente sero im-
postas, sern dependencia de processo, polo comrnandant3
do corpo, quo as farâ publicar em ordom do dia mencio-
nando a qualidade da pena, sen limite, causa, circum-
stancias aggravantes e attenuantes, si as houver.

1.' Estas penas, urea vez applicadas, 56 podero
ser alliviadas polo presidents da provincia, em grâo do
recurso, informado l)eIo commandants do corpo.

§ 2. 0 Os commandantes de companhia poderAo 1a
mesma forma applicar as penas mencionadas; ficando,
porem, o cumprimento deltas dependents do approvaçAo
do commandante do corpo.
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§ *. Os commandantes do destacamentos, quo foram
offlciaes, as podero igualmente applicar e fazer cumprir
sem autorisaço previa do commandante do corpo, a quem
daro immediatamente conta circumstanciada do occorrido;
si foram inferiores, sO podero impor as penas do rec1uso
S priso por tempo näo excedente do 15 dias, participando-o,
sem dernora, ao commandante do corpo, para quo este de-
termine o quo no caso couber.

Art. 134. 0 0 commandante do corpo, os de companhias
e de dostacamentos, quo foram oIllciaes, podero punir
correccionalmente do modo acima dito, corn priso do oito
a 20 dias, as faltas corninettidas per qualquer praca quo
prejudicarern o serviço em sua marcha regular e nio so
acharern especificadai neste regulamento. Seudo o destaca-
monte commandado por inferior, dará esto parts imme-
diatameute ao commandante do corpo, podeudo, todavia,
attenta a gravidade da falta, prouder o culpado aiim do
pol-o em segurança.

Art. 135.' Os ofticiaes quo tendo ordem para so re-
coiherem a capital, deixarem do o fazer por qualquer pro-
teto, perthirão todo o vencimento, salvo caso do força
rnaior, provado corn justiticaco regularmente produzida
ou corn documentos autheuticos.

§ unico. Esta pena sari imposta polo commandants
do corpo, corn recurso necessario e suspensivo para o pro-
sideuto da Proiincia.

Art. 138.' Aos officiaes quo commetterern transgres-
sSes simples do disciplina ou faltas, em relaQo ao serviQo,

o ,specificadas neste regulamento, poclerâ o commandants
do corpo impor correccionalmente a pena do priso por
tempo näo excedente de 8 dias.

§ unicO. Serâ, porern, punido polo rnesmo comman-
dante, corn reprehenso em ordom do dia do corpo e pri-
so per 15 dias, o official do estado major quo abando-
nar o son posto antes do ser ache rendido.

Art. 137.' Os officiaes e pracas punidos correccio-
nalmente tm direito do so qucixar ao presidente da
provincia, quando a pena for iinposta polo cotinnandante
do corpo, e a este quando o for pelos commaudantes do
companhia ou do destacamontos.

0 presidents no 1.' case o o commandants no 2.0,

tomando conhecimeuto da queixa, decidirM come for do
threito.



50 	 rviio DA LEI MINEIRA

CAPITULO 2.

DAS TRANSG RESSOES QUALIFIGA DAS

Art. 138. 0 Havefã transgressEo qualificada da di-ci-
plina do corpo pulicial toda vez quo o official ou paca
cominetter aiguma das faltas especificadas neste capitulo.

Art. 139. 0 0 official ou praça quo propoitaliuoute
occasionar o wallogko do algurna diligencia, sera punido
coin a 4 mezes de prisao, perda do soldo e do tempo de
servico quo tiver no corpo. Atom disto, serà dernittido,
sendo official ; o si for inferior, terá baixa do posto. Si o
delinquente for praQa, a prisäo sorá solitaria.

Art. 140. 0 0 official ou piaça quo servir-so das
proprias armas para commetter ou auxiliar qualquer de-
licto, serà punido corn 3 a 6 mezes de priso.

§ unico. Si o auxilio for praticado, estando desar-
mado, irnpor-se-lhe-ha a pena de 30 a 60 dias.

Art. 141. 0 A falta do respeito ou insubordinaço ao
presidente da provincia, ao superior ou as autoridados, a
cuja disposicao so acharern, serã punida corn 30 a 60
dias do prisio.

Art. 142. 0 0 official ou praça quo desobedecer, in-
juriar, calurnniar, aineaçar on offender a seu superior, sera
punido corn as seguintes penas:

1. 0 Pela desobediencia, corn 20 a 60 dias do prisäo.
2. 0 Pela injuria, ealumnia e ameaça, coin 2 a 4

mezes do priso. Si a ameaca for feita coin armas do
qualquer natureza, coin dobro das penas.

30 Por qualquer ferimerito ou offensa physica, corn
4 a 8 mezes do prisao, expulso do corpo e perda dos von-
cirnentos.

Art. 143. 0 A praça quo resistir a priso seth punida
corn 30 a 60 dias de priso solitaria, perderã Os venci-
mentos e seth expulsa do corpo.

Art. 144. 0 0 official ou praca quo occultar algurn
crirninoso on facilitar..lhe a fuga, sera punido corn a pena
do art. 139.

Art. 145. 0 A praca quo furtar algurna cousa a son
carnarada, a inferior, official ou a paisano, seth expulsa
do coruo pr indigna o perdera os vencitnentos.

§ unico. E' reputado roubo o furto feito corn violen.
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cia a pessoa on co usa segundo o disposto no art. 270 do

Cod. Crim.
Art. 146. 0 0 official ou praca quo abusar de sua

posicO para etorquir dinheiro do particUlares on tirar
lucre para si do qualquer especie, sorn piovas do legali-
dade, será punido corn 3 a 6 mezes de prisO e expUl8o
do corpo.

Art. 147. 0 0 official ou praca quo tier quoila, do-
nuncia ou parte falsa sobre objecto de service ou em re-
lac() a disciplina, soFa punido corn 30 a (30 dias do prisO.

Art. 148.° 0 (}ffical ou praca quo commetter acto

	

do cobardia ecoodeadOse ou fug 	 ando for neces-tudo, qu
sarA() crnl5ater on suster.tar a aCQ') da justiça. será pu-
nido corn 4 a S mozes de priso, e sera eipulsO do corpo
por indigno.

Art. 149. 0 Aqu'3110 quo vender, empenh ar on jogar
pecas do sen fardameuto, armameflto, equipamento ou
qualquer tbjecto necOSSariO ao servicO, sa punido corn 2
a 4 iuezes do prisao.

§ 1 ° 0 quo perder oU deixar destruir, por falta do
zelo, gualquer dos citados objectos, soffrerà a pena do 10
a 40 dias do prisaO.§ 2 ' Em qu%lquer destes dons casos, o delinquento
perderá o resto do soldo quo so veriticar, depois di aba-
tide o desconto para o rancho, ate per fazer o valor do
objectO jogado, vndidO on dostruido, on ate proencher a
quantia pela qual o ernpeohou.

Art. 150.' A praca coudemnada plos t i'ibunaes or-

dinarios, por qualquer crime que seja, serâ (lesligada do
corpo, desdo que passe em julgado a respectiva seutonca.

OAP1TULO 30

DA TES1Rc0

Art, 151.° Toda a praça do corpo quo, scm legitima
licenca, fatar ao service on as revitas nos rospectiVOs
quarteis, per S dias cOflSeUtjVOS, será qualiacada deser-
tor, assirn come a quo t xceder o p raze do liceaca per 16

dias.
Art. 152. 9 A deserçO ê simples on aggravada.

Art. 153. 0 A deserço simplos cousisW unicainente
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na falta da praca ao seu quartel, alom dos prazos mdi-
cados no art. antecedeute.

Art. 154.0 A deserço sejulgarã aggravada quando
for acompanhada do alguma das seguintes circurnstancias:

1	 Ter sido commetida pela 4egunda vez.
2. & Estando 0 réo do guarda, patruiha ou ronda, em

inarcha on diligencia.
3. 1, Achando-se em destacamento.
4. 11 Levando armas, fardamento, correame, equipa-

mento, arreios, muniçes do guerra, cavallo on outro
qualquer objecto pertoncente a fazenda provincial.

5 a Furtando ou roubando a seus superiores ou ca-
maradas.

6 . & Estando designada para alguma diligencia ou
outro qualquer serviço.

76 Em tempo de guerra quer externa, quer intorna.
Art. 155. 0 Estas circumstanias so elementares da

deserço aggravada, e corno taos no influern ua gradua-
ço das penas impostas a essa especio, considorados os
gráos maximo, medio e minimo.

Art. 156. 0 As penas por crime do doserço sorAo im-
postas conforme a seguinte graduaço:

§ 1.0 Ao réo do deserço simples, 1 a 4 mazes do
prisAo solitaria.

§ 2. 0 Ao réo de deserço aggravada, 4 a 8 mazes do
prisAo solitaria, perda do soldo e expu1so do corpo.

Art. 157.° Apresontaudo-se o deserter voluntaria-
monte dentro do 30 dias, depois do qualificada a deserço,
ficará reduzida a metado a pena quo deverfa soffrer, Se-
gundo a natureza do crime.

Art. 158. 0 0 desertor quo so apresontar antes do
qualificada a deserço, sara punido somento corn metade
da pena do priso quo deveria soifrer, segundo a natureza
do crime e a perda do tempo do service quo tiver no corpo.

Art: 159° Oofllcial quo faltarao quartel por espaco
de 30 dias seguidos, será qualificado deserter, e bern asim
o qua exceder a licença lor igual temp'.

§ 1. 0 Em qualquer dos casos acirna referidos serà
demittido do posto, salvo se taos faltas forem justificadas
perante o presidente da provincia.

2.° Si o numero do faltas for maior do quo o in-
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dicado para qualificar a doserço, serà punido corn prisAo
polo dobro do tempo quo tiver faltado.

Art. 160. 0 0 seritericiado por crime do deserço, quo
fugir antes do cumprimonto da sonteriça, serâ condemnado
no dobro do tempo quo iho faltar para cumpril-a; o,
apenas tentar a fuga, na 3 a pate desse tempo.

§ unico. 0 quo fugir antos da senteuça, estando res-
pondendo a processo, soffrerá a pena de 30 dias do priso
embora seja afiuial absolvido.

Art. 161. 0 0 official ou praca quo dentro do urn anno
corn rnetter tres faltas das do quo tratarn us arts. 131, ii. 15,
será na 3.' falta considerado comb r6' do deserco simples
ou aggravada, Segundo as circumstanclas do quo foromn
revestidas as faltas, e punido corn as penas correspondentes.

DISPOSIcOES GERES

Art. 162.' As ponas do dtmisso e exc1uao do corpo
impostas aos officiaes serO (leclaradas em portaria do
presidente da provincia, depots quo os condemnados cum-
prirem as demais penas em quo tnharn incorrido.

Art. 163.' As penas do demiso o excluso do corpo
so indivisiveis o so app1icaro, qualquer quo soja a gra-
daçAo daquollas a quo estiverom anneias.

TITULO 3.'

Do PROCFSSO

CAPITULO 1.0

DO CONSEL() DE INvEsTIGAcA0

Art. 64.° I-Iaverâ urn COIlseillo do investigaco.corn-
pOStO (10 caito fical, Cuno presidnte, e do dous oficiaes
norneados pelo cmruamidaate do corpo, quo designará d'
entre cUe' urn secretario.

Nafalta ou impedimento do capitAo fiscal. ser-
vi, a o tu substituto legal ; c a dos vegaeS, o official qua
for designado polo commandante do corpo.

No havendo officiacs effectivos, servirão os reforma-
d08, nomeados polo presidente da pruviflCia.

§ 2. 0 Si o deliuquente for official do corpo, Os vogaes
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do conseiho tero patente ao menos igual a do mesmo
delinquente ; o na falta ou impedimento do officiaes, em
taes condiçes, o cornmmdanto do corpo reprosentará at)
presidonto da provincia para que sejam designados offi-
ciaes da guarda nacional ou outros quaesquer, e so fará
constar do processo a razo da substituiço

§ 3. 0 Si o delinquente for o capiio fiscal, servirâ
como presidente o capito quo for designado polo cominari-
dante do corpo, e na falta deste official terá logar a pro-
videncia do § 2.° deste artigo.

Art. 165. 0 A este conseiho compete investigar Os
autores on cumplices da transgressào qualicada e da
deserço, e coiher todas as provas e circumstancias quo
possam esciarecer o facto quo estiver em averiguaQäo.

Art. 166. 0 Pode chogar ao c)nhecimento do corn-
mandante do corpo a perpetraço do qualquer delicto pelos
seguintes modos

1. 0 Quando o proprio commandante do corpo houver
prosoncido ao delicto.

2.' Quando reconhocel-o por exame do documentos
ou do qualquer outro meio escripto on pela inspecço do
objectos pertencerites ao corpo.

3.. Quando o crime tiver sido communicado polo
presidente da provincia, chefe do policia, commandantes
do companhias on dostacamentos on por qualquer anton-
dade constituida.

4. 0 Quando receber queixa ou denuncia, nc termos
dos arts. 75, 78 a 7, menos o § 2.' do codigo do pro-
cesso criminal.

Art. 167. 0 Desde quo o commandante do corpo roco-
nhecer a existencia do crime poles meioi acima indica-
dos, convocarà o coriseiho do investigaçao, marcando-ihe
dia e hora para a reunio, e ilie rernetterà todos 08 papei
relativos ao delicto.

Art. 168.° Os commandantes do companhias a do
destacamentos, logo quo for praticado algum dos crimes,
de quo tratam Os arts. 138 e seguintes, por praca sob sou
commando, daro parte circumstanciada ao commandante
do corpo, o qual mandará extrahir do livro respectivo
uwa nota do todos Os assentamentos da mesma praQa,
para ser presento ao conseiho do investigaço, Si o crime
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for do deserço, fará o commandante do companhia ou do
dostacarnento, em tempo, a novidade da ausencia nos map-
pas diarios.

Art. 1 1 9. 0 Reunido o conseiho do investigaço, o
vogal secretario, it vista dos documontos a quo so reforo
o art. 167, fara o termo do autoaco, e, conduzido o réc
A presença do conseiho, serà interrogado a respeito d us
factos criminosos quo ihe forem imputados, podendo
qualqu.er vogal interrogal-o depois do presidente, si assini
julgar conveniente para mais amplos esc1arecmentos, 0
so procederaa inquiriço do testemunhas da accusaç em
numero do 2 a 5, as quaes podero ser coutestadas e re-
porguntadas pelo rèo, sou defensor ou curador. 0 inter-
rogatorio o inquiriçao do testemunhas soro feitos pelo
pi'osi'tente.

§ unico. Au réo menor do 21 annos o conseiho no-
meara curador, sob pena do nullidade do processo.

Art. 170. 0 0 conseiho do investigação, segundo o in-
terrogatorio do réo, documentos do processo e depoimento
do testumunhas, dará o sou parecer motivado, declara*do
procedonte on no a accusaço, e remetterà sem domora, o
proceso ao commandante do corpo.

Si o crime for do desorço, fara o conseiho a quali-
flcaço desta.

Art. 171. 9 No caso do ser declarada improcedente a
accusaço, o commandante docorpo fará, no prazo do 8 dias,
a reviso do processo, conllrmando ou revogando o parecer
do consoiho.

Art. 172. 0 Torminada a irivestigaço do crime pela
pronuncia do réo, o commandante do corpo communicará
immediatamente . 0 resultado ao presideuto da provincia.

Art. 173. 6 Se durante as sesses do consoiho apparo-
cerem provas ou iadicios acerca do qualquer outro delicto,
dos do quo trato os arts. 138 e seguintes, devorá o ruesmo
conseiho tomar coahecimento do referido delicto.

Art. 174. 4 Au secretario do conseiho de investigaco
compete escrevor peraato oconseiho o interrogatorio do réo,
o depoimento das testetnunhas, a senteuça e mais termos
do procosso.
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CAPITTLO 2.
DO CONSELHO DE JULGAMEMTO

Art, 175.0 Haverá urn conseiho do julgarnento para
puniçio das transg'essoos qualificadas da disciplina do
corpo e deserço, composto do commandante do corpo, quo
serà o presidente, do capitao cirurgio, quo servirà do
auditor ou aecusador, e do dons vogaes, cfficiaes do corpo,
desiguados polo presidente da provincia, dos quaes urn ser-
virá do socretario. 0 auditor näo terá voto no julgarnento.

§ 1. 0 Na falta ou impedirnento do cornmandante do
corpo, será ello substituido por urn offic i al do exercito ou
da guard a nacional do igual ou superior patente, e na falta
ou impedirnonto dos denials offlciaos, serao substituidos por
officiaes roformados on da guarda nacional, dosignados
todos polo presidente da provincia.

§ 2. 0 Si o i'oo for official, os vogaes sero do gradua-
ço rnaior ou polo menos igual a do niesmo reo.

§ 3: Os officiaos quo serviram no conseiho do inve-
stgaço no fararn parte do do julgarnento.

Art. 176. 0 0 presidente remetterá ao auditor as pa.
Pais pertncontos ao procoso, para quo, por escripto, faça
intimar o reo coin dee1araço dos factos pelos quaes tiver
do ser julgado.

Art. 177.° R'cebido o processo pt-lo auditor, terá
este 10 dias para escrever a accusaçao, quo dcvorá ser
apresentada ao conselho e junta no processo.

Art. 178.' Ao róo serà concedido igual prazo pam
apresentar sua defeza por escripto.

No caso do no poder fazel-o por falta de habili-
taço, o presidente do conseiho providènciara porn quo
não fique sern defoza, norneando-Ihe urn defunsor,
quo poderá ser escoihido d'entre us officiaes do corpo,
a menos quo o proprio réo ja tenha escolhido algurn A
defeza será junta ao processo.

§ unico. Si o róo for manor do 21 annos, ser-ihe-ha
dado urn curador, sob pena do nullidade do julgarnento.

Art. 179.° E' perrnittido ao rèo requerer o adia-
mento do julgarnonto, por wotivo justificado, polo pra-
zo do 10 dias. 0 conseiho, a vista das razies allega-
das, decidirá come ihe parecor justo.
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Art. 180.' Iristalianlo o coiisolh, será o rto con-

duzido a presença do tribunal e iuterrogado polo presi-
dente, dopois de ihe sor lido o processo do investigaçao e
quaosquer pecas iustructivas do ddlicto, posteriorniente
apreseutadas.

Os vogaes tm direito do roquerer ao presideute pa -
ra fazerern as perguntas quo julgarem nocessartas, a bern
do esclarecimento da verdade.

Art. 181.' Findo o inorrogatorio. proceder-se-ha a
inquiriçio do testeinuuhas pelas partes, inquirindo-se pri-
rnero as da accusaço e logo depois as da dofeza, si o
réo as prod uzir,

As tesoinunhas podem ser eontestadas o repergu n-
tadas polo auditor e polo réo, ,on defensor on curador.

Art. 182.' 0 iutorrogatorio, quor no conselho do
investigaço, como no de julgarnento, será foito nos ter-
mos dos arts. 98 o 99 d0 codig) do processo criminal, p0-
dendo o réo aprsen tar documueritos on sua defeza ; e no in-
terrogatorio feito peramite o c'mi gelho do iuvestigaço, ihe
será concedido para ese firn urn prazo do tres dias,
so assim o requerer.

Art. 183 Finda a inquiriço das testemunlias do
accusaço e defeza em nurn3ro quo forom apresenta-
dan, o presidonte adrnittirá a discusso oral para sus-
tentaço da accusaço e da defeza, so algurnas das par-
tos o requerer.

Art. 181.' Ciucluida a inquiriço das testomnunha s
o discusso oral, quando tenha lugar, o presidente per-
guntarã ao róo so tom alguna cousa a allegar para es-
clarecimnorito da verdade, e no caso affirmatjvo mnandarà
escrever polo socrotario o quo for alle gado, atim do quo
fiquQ constando do processo.

§ unico. Depois (Ia aceusac) o da defeza, o con-
seiho, so julgar coavoniente, po 'Ierá reinquirir testemnu-
nhas da acusaçao e da d13fza, ou inquerir. duas on
tres, do quo novainento tenhi conhecimento.

Art. 185.' 0 julgamneito d. 83gi1r-soha im-
mediatamente aos actos do artigo antecedeuLe, e, retira-
dos o roe e assistontes, terá lugar em sessao secreta.

Os membros do conseiho, monos o auditor, daro as
5eus votos, conclemnando ou ibsolvenclo o rmo, sondo
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mencionado na sentonça o artigo on artigos deste re-
gulamento Ofti quo so fuudarao para a deciso tomada,
quo serã per nlaioria de votos.

Art. 186 a Lavrada a seritença polo secretario e
as&gnada polos membros do cone1ho, serO abertas as
portas da sala e o preidonto a bra coin voz inteLligi.
vol. 0 roe será conduzido ao tribunal Para asstir a
beitura da sentença, so o houvor requerido.

Art. 17. 0 Intimada a sen tonça an r6o ihu è permit.
tido, a sou defnsor on curadr, interpor appe11aço
para o Presidento da proviucia da senteuça condemna-
toria, dentro do prazo do 8 dias da data em que We
for intiLnada. A appe11aco será interposta per meio
do uma peticao ao presidente do consolho, o qual a man-
dará tomar por terino. depok do quo euviará o pr000sso
ao presideule da provincia.

Art. 188.' Nos delietos, cujo maxizno da pena ox-
ceder a 6 mezes do prisao e em todos quo em forem reos
offlciaes do corpo, haverá appe1laço ex oficio da son-
tença do condenmnaio ou do absolvico Para opresidento
da provincia.

Art. 189. 0 Seja qual fOr a sentença, o recurso to-
râ effeito suspensivo.

Art. 190.0 Quando no houver appe11aço, expirado
o prazo legal, serâ o processo remettido ao presidente da
provincia polo prosidonte do conseiho.

Art. 191.° No caso do ser o reo accusado do dus ou
mais crimes previstos nesto regulamento, sera julgado per
todos elles polo mesmo coaselho.

Art. 192.° Os erirnescommettjdos Polo commardante
do corpo sero processados e julgados par urn conseiho
especial do cinco .es da guarda nacional on do
exercito, do igi patente on superior, designados polo
presidente da provincia, a corn recurso ex officio Para o
mesino presldente.

§ 1.' No torá voto o official qua servir do auditor
o accusador.

§ 2.' Neste conseiho especial observar.se..hAo as re-
gras estabelocidas para os conseihos do investigacao dejul-
gamento.
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Art. 193.° 0 prosidente da proviflcia recebendo o
processO o mandarà reatar polo procurador fiscal da ía-
zenda provincial e ordeuará quo a sentenca so cam pra on
a reformará, dm0 for do justica.

Art 194.° Julgado o processO polo presidente da
provifldla, serO os autos remetidos ao commandante do
corpo, que Os mandarâ archivar. fazendo immediatamente
cumprir a sentenca, averbar no livro competente e publi-
oar em orciern do die, depois do ter sido lida ac reo.

GApITULO 3°
D1sposIcoS &RAES

Art. 195. 0 0 membros do coselho servirAo debaixo
do juramentO do SOUS postos.

Art. 196. 0 Os conseihos, do que trata este titulo,
fuUcCiOIAarO 

no quartel do corpo, eta lugar para isso do-
signado.

Art, 197. 0 Cada testemunha serh inquitida separa-
damente e do modo quo ama no ouça o depoimentO do
outra.Art. 198.° 0 depoirneflto do urna testemunha de vista
corroborado por indicios vehetnefltes plenamente consta-
tadas, prova o delictn.

Art. 199.° As SOSSöBS dos conselhos serao publicas,
salva a restriccLO do art. 185.Art. 200.' As notificaceS do testemunhas e intitna-
çes ao reo sero titas por uma praca do corpO poitcial,
designada e juramontada polo presdoflte da couseiho para
esse din, e umas e outras so juntarO ao procosso cin as
certidOes i'espectivas.

A.A. 201.° Nto serà yoga1 do qualqaer dos conse-
ihos o official quo tiver dado contra o reo a parte accusa-
toria, quo tiver do depor no proceSo ou quo provar-so sor
amigo, initnigd paretite do reo on interesado na duciso
da causa.Art. 202.' No caso do impOsi9i() do pona por qual-
quer crime, contar_so-ha ao reo o tempo anterior do prisao
quo tiver soifriclo, descontadO s apenas os dias quo estivor no
hospital, dando-so as seguintes circumstandias:

1.' Demora no julgamento, por motivO independente
da vontado do delinquouto.
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2	 No ter sido o Crime co lulnettido revestjdo decireurnstaias aggravtes.
Art. 203.° Dsde quo qualquor rea tiver de respon-

der a conseiho do investigaç.j, sorá immodiatainentopreso.

Art. 204.° Os reos que cominetterern algurn dolicto
em destacaruontog sero remettidos para a quartet do
corpo, aiim do sorem processados, doveado acompanhal-os
as provas e instrumezits do crime, born como as teste-
murihas quo pertencere i ai corpo e no fizerom falta noserviQO do destacameuto, rovi denciaadoso, segundo o di-
reito, para quo todas as outras quo forern paisanos, pos.
so igualmeate comparecer perante o conselho do invos.tigaQLto.

Art. 205. 0 Qualquer official quo for submettido a
consellj0 poclerá, por ama sO vez, recusar urn on todos Osmejnbros do cne11ij, apresentaudo per escripto a recusa
motivada ao corn mandanto do corpo.

TITULO 40

CAPITULO 1.0

DISPQSIcOES DIVERSAS,

Art. 206.° 0 commandante do corpo tern diroito a
uma ordrnauça, a duas eavalgaduras do sua escolha a a
porcepco das respectivas forragem a ferragem, cujo valor
ihe 6 devido, mosmo quizi10 nao teuha a sea servo ani-
maes pertencentes ao Corp.

A's mosinas vautagns teem igual direito o Fiscal, o
Capitao C1rurgLo Mor a o Teueiite ajudante, coin a unica
differença do cabor a cada uin dostes um sO cavalgadura.

Art. 207. 0 0 offici al on inferior norneadopira qual-
quer destacamento on dtltgencia tern para sou transporto
dirito a utna cava1gadua a a urna besta do bagagern, quo
Opportunawoate sera,) restituitas ao Orpo, abonando..se..
ihe valor do metas frrageus durarite a viagem. Os ani-
thaes estac jonado 5 percebein apnas a diana do corn rois.Art. 208.° 0 com mandante do corpo detertninará 0nurnorO do luzes in d spensaveis ao quartet geral a aos dos
destacamentos, incluindo-se nas relaç6e 8 as respectivas dos-
dezas, para sorem mensalmente paas.
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Art. 209 0 Para o funeral do qualquer praca quo
fallecer, flea marcada a quantia do 20$000, quo serã paga
pelas estaçes compete1teS, em vista dos documefltos corn-
probatoriOS da despeza.

Art. 210.° Do Juiho p. futuro em diante, haver na
directoria da fazenda tres caixas espociaes : urna do far-
damentO, cuja receita serâ constituida pelos descontos men-
saes feitos 6 6s pracas, na forma do art. 57 ; outra do ran-
cho, eua receita se eompor das quantiaS deseontadas as
pracaS para etapas o a 3 de forragens, euja receita
constarL das irnpovtancias das reIacieS dos cavallOs tra-
tados a argola, enforino a diana fixada pela presidenCia
na forma do art. 75.

A despeza constará dos pagamentOs feitos aos respe-

ctivos fornecedores.
Art. 211 0 A' proporcO que as praas co nc1uirefl Os

sons alistarnentOs, e so nesta oecasiO, mandará o cummall-
dante do corpo proceder a liquidacao e ajuste do coutas
do fardamento ; devendo ter em visto o art. 57.

Art. 212. 0 Os saldos das quo tiverom baixa,sOrlhes
ho pagos j utegralmeilte ou a sous logitirnOs procuradoresi
quando ausentes da capital ; os daquollas, porern, quo so
realistarem, o serao ao quarto1IfleStr0 em vista do pret
especial, descontadO o fundo do reserva, na forma do art.
57 ; effeetuan0° o pagimontO p01 , interrnedio do corn-
mandanto da corn panha do mosmo modi quo o soldos.

Art. 213 0 0 corn mandante do corpo mandará pr000-
der a 1 i quiacA0 

da caixa do fardameflto ate fini do Junho

(10 coirellte annu, 
afirn do serem pagos as pracas os saldos

ate a data em quo houverein comnpletado os seus alista-
mentos, 	 paa:los para a caixa especial Os quo so referi
rein a alistaloelitOs ainda nao findos.

Art. 214. 0 Os pagamentOs aos fornecedores serao
feito do con formidade corn os contratos resp ctivos, em
vista dos pedidos diarios do agente, rubricados polo capitaO
fiscal, em quo as mencioflemn o numero das pracas arian-
chadas, dos cavaflos a argola e a quantidado e qualidade
dos generos.
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Art. 215. 0 Todo o armamento, rnuniçes, ar-Jios 0
equiparneuto fiearo sob a guarda o responsabi1i ide do
quarte1-metre.

Art. 216 ° 0 fornecimerito do comedoria a presos
pobres ficará a cargo d)s destacamentos, nos lugares em
quo as respectivas carnaras nao consigam contratal-o Corn
vantagetn para a, provincia, e nesse caso o chafe de poiicia
solicitará da presidencia a expedico das necessarias or-
dens ao commandautr do corpo.

As raçöes serao fornecidas a vista de pedidos diarios
do carcereiro, devendo as contas respectivas ser organisa-
das em separado, documentadas corn os pedidos feitos e
remettidas polo commandaute do destacamonto a directoria
do fazonda, acompanhadas do urn mappa nominal dos re-
feridos presos, organisado polo carcereiro, contendo os
nomes e condiçoes dos mesmos.

0 aappa o assim as contas serAo visadas pela auto-
ridade policial, segundo os modolos ministrados pela di-
rectoria do fazenda.

§ unico. 0 preço das ragas no poderá exceder it
etapa das pracas do corpo policial.

CAPITULO 2'

DISPOS1ES GERAES

Art. 217. 6 0 commandante do corpo policial no on-
trarã em exercicie, sorn quo tenha prestado juramento
perante o presidente da provincia.

Os outros officiaes e as praça. o prestaro nas mos do
corn mandante.

Art. 218.° A força policial 4 directamente subordi-
nada ao presidente da provincia, e sO delle recebe ordens
o respectivo cominandante. Das outras autoridados rece-
berá requisiçes sobre objectos qua no interessern a dis-
ciplina e economia do dito corpo.

Art. 219.0 0 eommandante,o official do estado major
no quartel a os corn mandantes do destacamentos, sâe im-
mecliarnente rosponsaveis, so não prestarom as autoridades
a forca quo estas requisitarern.
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Art.' 220. 0 0 commndante re-pinde ao presidente
da provincia por todos us objuctos quo interessem a boa
ordem, disciplina, policia e economia interna do corpo.

Art, 221.' 0 presidente darovincia, ouviado 0 corn-
mandaute, podorà trausferir do umas para outras compa-
nhias ou empregos do c'wpo os respoctivos offleiaes.

Art. 222. 0 0 coininandaute do corp,) é ctupetente
para determinar a pasigm das pracas do pret do umas
para ontras compauhias.

Art. 223. 0 Os direitos e doveres do cnmaahtnte do
corpo, cirurgiao m6c e mis oIfioiaes, qua nao 8) expres-
samente definids note rogul•mnto, so r'gu1arao, em
tudo quanto for applicavol, pelas leis e regulimontos quo
re-em no exercito.

Art. 224. 0 0 servio gratuito, a quo por lei é obri-
gado todo o cidado, no iuduz, polo no exereicio no uorpo,
A perda do vencmintos on do antigwdade. 0 official, po-
rem, quo para tal serviço for intitnado, o piiuipará im-
mediaiamente ao commandante.

Art. 25. 0 0 presidente da provincia, quando julgar
conveniente, e sempre quo for nomeado novo commandante,
mandarà. iuspeccwnar o corpo, respondendo o conmandaate
quo so retira por quaesquer faltas quo so tenham dado no
tempo do sna administraço.

Art. 226 ° Em todos os casos ornissos neste regula-
mento, coucerneutes a economta, disoiplina e iastrucços
do corpo, e ao modo pratico do cumprirem os otliciaes o
pracas seus deveres, providenciará o presidouto da pro-
vincia corn as iustrucçes e ordens nocesarias.

Art. 227. 0 0 commaudanto do corpo dará, semestral-
monte, ao presideate da provincia informacao dos offioaes,
inferiores o cabos.

Art. 228. 0 No quartel central reunir-se-ha o estado
major do corpo e ahi estabelecer.so-hao a socretaria, o
archivo e arrecadaçOs. No mesmo quartel dar-soha a in-
struccao de recrutas, 0 quo igualinento será dado nos des-
tacamentos, quando o serviço o permittir.

Art. 229. 0 Nos quarteis, xias guardas e nas marchas
observar-se-Mo as instruccOes dadas polo cotnmdndante
do corpo para a policia, economia e boa ordem do serviço.

Art. 20. 0 Quudo o oommaudute do corpo maudar
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descarregar armamento, fardamento ou outro qualquor
objecto, por inutil, nomearã. para esse fim uma crjn1misso
coinposta do tres officiacs.

Art. 231. 0 Sempre quo o serviço permittir, haverá
re'ista do armamento no quartol central o detacamentos,
exercitando-se, por essa occasiao, as praças nas manobras
o manejos das armas, a quo pertoncerein.

Quando o corn inandante do corpo houver do reunil-o
para exerccios fora do quartel, fare. participacAo anteci-
pada no proidante da provincia.

Art. 232. 0 Todo o official ou praca, quo for man-
dado recoiher a capital, por mao cornportamento, achando-
so em di]igencia, on destacamerito, suffrerá no soldo o des-
conto da despeza do transporte.

Art. 233.0 Na ausoncia do corn mandante do corpo e
do fiscal, o official quo so achar do estado maior rosponde-
râpor tudo quanto for porteucente a disciplina o execuçao
do ordem no serviço.

Art. 234.' A praça expulsa do corpo, em virtudo do
sentença, em tempo algum podera rea-listar-se e ihe sori
vedada a entrada no interior do quartel.

Art. 235.' A praca qua for presa correccionalmente
ficare. sujeita, alern do serviço determinado cumo castigo,
a todoque ihe tocar por esctla.

Art. 236.' Ficani revogadas as disposiçes em con-
trario.

Palacio do Governo da Provincia do Minas Geraes,
emOuro Preto, 25 do Maio do 1883.

ANTONIO GONALES CHALVES.

No dia 25 de Maio do 1883 foi publicado o presente
regulamento na Secretaria do Governo.

Camillo Au gusto Maria de Brito.

OURO PRETO,.Typ, DE 0. ANDRADE,-1883,



N -- Tibolia do* vencstcs doe officlass c paças ü cørpo policial
- 	

I VENGIMTØs

PO$TO 	 . 71-SIRVA^CAS
'

Major coniznaudaiite 	 2107$000. ... 26$000 I0000143$000Capitäo cirurgiAo nior 	 .	 9I$000 	 .0)OO IO$OOOl2I$OOO. Tenente ajadante e secretario 1 79$000 . 	 20$000 . 	 99$000Mferes quarte! mestre . 	 . . 	 79$000 . 	 OOOOJ. . 	 99OOU

rgento ajudante .....
estre de musica . .

sargeuto Contra utostre.
usico de l.a classe. .
to de 2. 4 classe......
to de 3. classe. .....

II
	

pites
nentes .
feres

I .°°' sargerxtos ......
2.ditos. . . . ......
Forrjejs ..........

$500 . . . 	 2OOOO'10$00
'9000 . . . . 20$000.
i8$000 . . . . 20$000

J$650
4 $540
143()

Cabos ............
Soldados, clarins, ferradores c
corneteiros ........

Palacio da presidencia da proviacia de Minas Geraes. Ouro Preto, 25 de Maio de 1883. -
Antonio Qonçaives Chaves.



Tabolla do faraento quo
cam-pate a cada. ia pags.
as p'ot, a tempo do sus
duraçio

PLçAS DL ?AnDAlLNTo	 0 4

li 	 I

Capote. . . . . . 	 2 anno
I Illusa do panno azul . 	 . . . 1 auno
I Calça dodio dito .........1
! I1usas do brim pardo .

Ca1;as do brim branco
4 Camisas ............
I	

..I
lIonel 	 .	 . . . ........6 IVZt

I Par do sapatos ou botinas . . . 2
4 Cobert t ou manta .......I auno
I Gravata de couro envernisado I
I Bau'a de Ia liara sargenlo . . 1 	 ,

Palacio da presidencia da provincia
inas Geiaes. Ouro Preto, 25 do Maio

1883. - Antonio Goncah,e3 C kai'c8.



TrOolls du peg ü armamonto o con
aas pragas do corpo pcic1a

?1LrNOS1NFANTERLi	 GAXALLA1zt¼ 	 IDURA(

rabini part infanteria 	 6bra bayoneta 	 .	 .	 6
C1avina comp1ea . 	 6

•	 4ndoleira•
trona 	 . . . . •
rroia de patrona 'spoleteira Canana corn COrreias 	 4

Talirn do espada . • • 	 4
F'iador do espda • 	 2

I ltainha do osp:ida . 	 4
Pasta corn correias 	 4meta........ 	 . Clariin .........4

Palacio da presidefleja da provuca do Minas Goracs. OnroP reto, 25 do Maio d I88). - 4n/i Gonçts C1-'.



I 	 ... . 	 I

	

4 .. ..	 8
8
8

1	 1 	 4

2

:: 	 I

.	 1....	 4
1 ....	 6

4
4

.	 ' 	 ....	 ....

4

4
2

6

2

3
222 	 4
2	 1
1 	 1

	

24 ,... 12 	 4
3

I	 I
8

I

Ii

Tb;11a do; uteavis do qwtci ü copo policial

00 	 -
0. 	 l.

0 	 C

UTESIS 	 z
C

. 0
z
z

Arinarios 	 .
Balariça ......................
Bancos grarides ................2
Cadeiras do palliinha .......... ...12
Ditas para o estado malor........U
Barn! ............ .........
Caixoes par' fariiiha..........
Dito par:i inilho e farello.......
Carrinho iJ mAo................
Colker graude ..................
Craveira para medir altura do

	

o1dado ................... 	 I
Eaxada.... ...................
Espumadeiras grandes ......... ...
Escrovaniuhia de metal ........ ..2
Faca decosiuha................ ...
FacAo ........... .....
Garfo grande ....................
logo do inedida do capacidade

ate 50 litres....................
Dito de pesos ate 15 kilos... .......
Machado ....... ..................

- IMarqueza para official.............
Medidas para raçOes de milho
Mesa grande do vinhatico para

escripturacäo............... 2
Mesa grande para a cosinha ..
Ditas, ditas para rancho ....... ....
Ditas pequeuas corn gavetas 2
Ditas para enfermarias ...........
Pis do ferro .................. ....
Pipas para agua .............. ....
Pucaro do folhia ............... ....
Saccos de brim...................
Tamboretes...................
Tina para agua ...... ......... ....
Vassouras para cavallarica .... ....

Considera-se dado por unia SC vez o quo aqui nan Liver dun
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I
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TOO L	 PARTE SEGUNDA 	 FOLHA IL 4

BRGULARINTQ N1

0 Doutor Presidente da Provincia, usando da an-
torisaço conferida no § 2. 0 do art. 4 ° da Lei a. 2892
do 6 de Nivembro de 182, deter mina quo, quanto ao
casino publica e particular, so observe o segainto

ILegularneiito

CAPITULO 1

Di FISCALISAçA0, ADMINISTRAçX0 a 1NSPEOAO DO HNSINO
Art. 1. 0 A direccao a inspecço do casino prima-

rio e secuadario, publico a particular, pertencem ao
presideate da provincia, quo as exorcerá por meio das
seguintes autor.dades:

1 Inspector geral.
II Oonselho direci
111 inspectores im icipaes.
1Y Delegados litt aries.
V Conseihos par 3hiaes.
Vi Dtrectros do lyceo mineiro. externatos a as-

colas normaes.
Vii Oongregaços dos mesmos estabelccjmentos.
Viii Inspectores extraordinarios.

SECQAO 1.&

DO INSPECTOR GERAL

Art. 2' Ao Inspector geral, cimo primoira auto.
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ridade, a quom está immediat:tmeiite confiada a fiscali-
saçao a inspecço do ensino prirnario a secundario, e a
quem sAo sub ')rdinados todos Os estabolecimentos publi-
cos e particulares do instrucço, incumbe:

§ 1. 0 Dar expediento a todos Os negocios concer-
nente3 a instrucçao publica.

§ 2 • Inspecciooar Os etabelecimentos do instruc-
ço a ftsca1iar o seu regimn a methodo.

§ 3. 0 Fise1isar a distribuico e emprego do fun.
do escolar municipal.

§ 4. 0 Velar pela execuco do regulamento e leis
sobre o ensino.

§ 5. 0 Visitar as bibliothcis publicas, assini como,
por SI 0 par sons prepostos, as escolas da comarca da
capital, polo menos duas vezes no anna.

§ 6. 0 Responder as consultas a dar decis3os sobra
todas as questOos relativas a inspeccao a administraço
do ensino publico

§ 70 Contratar o ensiiio das oscolas nocturnas e
domiuicaes.

§ 8. 0 Presidir aos concursos dos candidates ao pro-
fessorato secundario a, todas as vezes quo Ihe for possi-
vel, ao do primario, quo tivereni 1ugr peranto a eo-
la normal da capta1; verificar as provas do capaci -
dade profissional exhibidas perarte as outras escolas nor-
maes da provrncra a apreciar a capacidade moral dos
concurrentes.

§ 9 0 Presidir as sesses do conseiho director.
§ 10. Exercer escrupulosa vigilancia sabre as des-

pezas decretadas a necessarias para esse ramo do service.
§ ii. Muvlar procodar a exarno nas cas;s con-

struidas para escolas, do modo quo sejo vastas, arejadas
a salubres.

§ 12. Promover a fundaço do bibliothecas. mu-
seos pedagogicos, annexos as escolas normaes e bibliothe-
cas populares.

§ 13. Promover a reunio dos professores para
confarencias pedagogicas.

§ 14 Exigir informaçe8 das autoridados subalter-
nas da inspecço sobre o procedimonto dos profores,
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o mandar publicar o extracto das exposicS annuaes,
quo dvem fazer, da situac10 moral e material das escI)las,

§ 15. Propor ao presidonte da provmncia, guarda-
das as disposiç.os deste rogulameutO

1.0 A compra dos livros e compendios apiopriados
ao ensino.

2.' Os novos methodos e systomas do ensino, do-
pois do experimentados por si e sous agentes, expon-
do o grào de aproveitamento quo produzLrLo.

3,0 0 programuia das eseolas normies, assirn 60-

mo do examo para a adrnissO nesses cursos e do con-
curso para os caudidatos ao professorate.

4 0 0 regimeato interno dos estabelocimentos Pu-
blicos litterarmos.

5. 0 As escolas particulares quo dovem ser subvert-
cionadas, procedendo informacöes das cainaras munici-
paes, e a cessaco das mesrnas subvencl5es.

6.' A norneacAo e demisso dos professores.
7 0 A jubilacAo de professores quo devo deixar o

servico publico, ou porque asslmn convenha on porque
o tonhamn requorido.

8.' A concesSo do gratificaces extraordinarias aos
professOre.

9 0 A. remoço dos professores publicos, sompro
quo 0 exija 0 servio.

10. A creaco, suppresso ou remoço do cadeiras.
11. A nomeaco e demisso dos demais emnprega-

dos da instrucço publica e das bibliothecas provinciaos.
12. A conce8sO do diplomas do normalistas aos

alumnos das escolas normaes quo tiveromn concluido o
curse o aos individuos quo peranto as mesmnas so taos-
trarem para isso habilitados.

13. A suspensO dos professores publicos.
14 A. suppresso ou suspens.o dos extornatos e

escolas normaeS.
15. A. distribuico o emprego do fundo escolar pro-

vincial, prOpOrCIOflalffleflto ao numoro do escolas provi-
das eta cada municipio.

§ 16. Nomear a demittir Os professores interinos,
ua forma deste regulamento.
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§ nnico. 0 membro do eonoelho quo so acharimpedi-
do do comparecer a reunio o corncnuuicari a inspecto-
na geral, a tempo do set chamado o sou subtitutO.

Art. 9.' 0 memdro do conceiho quo nAo compa-
recer as sesses, sem motivo justificado, pagarâ do cada
vez a malta equivalente a urn dia dos seus veacimon-
tog, como empregado publico.
A pena serâ imposta polo inspector goral, ao termi-
nat a sesso' o deverà constar da acta respectiva o ser
communicada a reparticao competente, para o devido
descouto dos voncimentos do rnez.

Art. 10. A miso do conseiho director sari litto-
raria, administrativa o disciplinar.

Art. 11. No haverâ sossäo, sern quo esteja pre-
sente a maioria do sous membros, quando tratar-so
do assumptos litterarios; para imposicao do penas do
suspenao, perda de cadeira, assim como para concosso
das gratificacöes estabelecidas p:)r esto regularnento a
jubuaçao dok professores publicos é necessaria a pro-
sena do todos.

Art. 12. Servirà do socrotario do conselho o mais
moço dos membros efftictivos.

Art. 13. Dividido em duas secces do tres mom-
bros cada urna, corn o sea relator, nomeado polo in-
spetur geral, consultará cada ama das secços corn pa-
recer, por oscripto, subre o objecto, cujo examo iho ti-
vet sido confiath'

§ 1' Este parecor sorá submettido a deciso do
consetho.

§ 2.' Os demais membros do conseiho sero em-
pregados nos irnpothrnentos dos quo forem dssigaados pa-
ra as ecçeS.

Art. 14 Como consoiho littorario, compete emittir
parecer sobre:

1. 0 Adopço do methodos a systernas praticos do en-
8mb.

2.° Adopço, reviso on substituiço do compendios,
livros e objectos do mes'no ensino.

3. 4 Regimeato interno das escolas o quaesquor es-
tabeleeirnentos publioos do instrucfto priin&ria 0 6-
undria.
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4. 0 EIaboraç10 das bases. para quaquer reforma
ou melhramento do quo carecor o en4no publico.

Na adopo, revisAo ou substitiuco do compendioN,
livros e objectos do ensino pie A dado no lycco mnei-
ro e nas escolas normaes, assirn come no exarne do adop-
ço dos methodos e systomas praticos do ensino dos mes-
mos estaboleciments, o consoiho ouvirá previamonte as
respectivas congregacôes.

§ 1. 6 Corn) conseiho administrative, eniittir pare-
cer sobre:

1. 0 A concesso das gratficacOes estabelecidas per
este regulainento.

2. 0 A jubi1açIo dos profesores publicos.
3 0 A rernoço dos mesmos a born do servico publico.
§ 2' Como cone1ho disciplinar, jugar defiiiitiva-

monte, corn recurso necessario para o presidents da provin-
cia, as faltas dos professores, cuja pena seja a do sus-
penco on perda do cadeira.

Art. 15. Alem das attrbuiçes quo ihe sai con
feridas pelos arts. antecedentes, poderá o conseihe ser
ouvido sobre quaosquer outros assumptos litterarios polo
inspector geral on polo presideate da proviicia, e,
independente do consulta do governo, proper qualquer
providencia quo ihe pareca conveniente ao melhoramen-
to e progresso do ensino.

Art. 16. Os sarviços prestads pelos mombros do
conseiho director serao reputados distinctos, e come taos
deverAo ser considerados na concesso das gratificaçoes
extraordinarias marcadas per este regulamont) e ihes
daro preferecia para qualquer cargo do nonieaço do
governo provincial.

Art. 17, 0 consellu director roger-se-ha em suas
seses por urn regim'3Ut0 enterno, quo organisarâ para
regularidade do seus trabaihos.

SEQAO 3&

LNSPECTORES MUNICIPAES

Art. 18 Em cada municiplo haverà urn inspector e
urn supplente, nomeados polo presidents da provincia,
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sobre proposta do inspector geral, d'entre os cidados quo
mais so tenham distinguido polo sen civismo o do'lica.
çao a oste ramo do sorviço.

Art. 19. Compete-ihe:
§ 1.0 Vi4tar as escolas publicas e particularos e

mais estabelecimentos do lastrucço pertoneerites a sou
municipto, o major nuruero do vezes quo Ihes for pos.
sLvel, on quindo pelo inspActo' geral ihes for ordonado.

§ 2.' Nessas visitas examinarâo:
1.0 0 procedimento moral e civil dos profe.ssores,

o mode pelo qual transmittem sons conhecitnentos aos
alumnos; si observo o programma do ensino; si sao assiduos
no cumprirnento do sans deveres; si trato carinhosamente
Os alumnos.

2' A casa da escola, suas condiçes hygenioas e
commodidado para o nurnero do alurnnos quo a frequeatio.

3	 A disciplina, a ordom e reguláridade das lices,
notando todos os abusos quo observar.

4. 0 Os livros do inventarjo da mobilia, da matri-
cula, do ponto, dos terinos do exarne e do visitas.

5 0 Os compendios e livros eleinentares quo eIIS
tern on fa1to na escola, quaes os necessarios para o
meninos pobres, indagando como se torn feito a ditribuiço

§ 30 Fazer. durauto a vis!ta, ama pre1eco sobre
o assurnpto do pedagogia qua for apropriado a situaço
da escola, e assistir as 1ices, interrogando os alumnos.

4 • Enviar ao inspector geral copia do termo do
'risita, no qual darâ conta dos factos observados.

§ 5 0 Reunir, sob sua presidencia, corn a assistencia
do delegado, o conseiho parochial; propor-ihe as medi-
das qua julgar convenientes aos interesses do ensino pu.
blico; ouvil-o acerca da creaçao do novas cadeiras; des-
pertar em cada urn do sous mernbros o maior interosse
polo desenvolvirnento da instruccao.

§ 6.' Vorificar, por Si 8 pr intermodio dos dole-
gados, o alistarnento dos menores em idade escolar, in-
daga:ido da frequencia daquelles quo rosidern no pen-
metro assignado para o ensino obrigatorio.

§ 7.' Persuadir, por Si, 8 por intermedio do pes.
soas aetivas e hurnanitarias, os paes, tutores, educadn..
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res, amos e protectores, a quo mandem os meninos para
as escolas.

§ 8.' Fazer-ihes intirnaço para o cumprimento des-
so dever e, nao sendo cumprido, irnpor.lhos as multas
quo por leis e regulamentos foram marcadas, corn ro-
curso necessario para o inspector geral.

§ 9. 0 Solicitar informaçes sobre as oscolas livres,
examinando o scu mothodo do casino e o aproveitamento
dos alumnos.

§ 10, Visitar as escolas livres subvencionadas, para
informar si as subsidios so born emprogados.

§ ii. Aniniar a fundaco do escolas ltvres, a or-
ganisaco do associaçies quo tenharn por firn estabole-
cer asylos a infancia e coihor mains pecuniarios para o
Lando escolar municipal.

§ 12. Indicar an inspector geral as escolas livres
e os estabelecirnentos particulares quo estao no caso
do ser subvencionados.

§ 13. Excitar o interesso pela instrucço, da par-
to dos homeas do vontade activa, e solicitar do go-or-
no as providencias quo julgar proprias para sea desenvol.
vimento.

§ 14. Propor a nomeaço do possoas idoneas para
delegados e suppleutes, do profossores intorinos para as
escolas quo, estando providas effectivamento e corn fre-
quencia legal, vaguem por qua1uor motivo, assirn co-
mo a dernisso dessos mesrnos funccionarjos.

§ 15. Nornear substitutos aos profesores impodidos
on faltosos, rnodiante a approvaço do inspector geral.

§ 16. Conceder licenca aos professores, ate 30 dias
dentro do urn anno, sern vencirnento algum.

§ 17. Dar jurarnento a posse aos empre gados da ins..
trucço publica do sea municipio quo ainda o no tive..
rem prostado.

§ 18. Admoestar e reprehender as professores publi-
cos e mais empregados da instrucço publica do rnunicipio.

§ 19. Certificar a frequencia dos ompregados do mu-
niciplo, para quo posso recober seus vencirnentos, e vi
sar as certificados quo para o mesmo fim derem os do-
legados aos profesores publicos e partiulares 'ubvon

QiQuado'l.
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§ 20. Propor a suspensAo de cadeiras, quando nâo
tenh.o frequoncia legal, acompanhando a proposta do
provas quo a justifiquem.

§ 21. Impor as multas quo por lei so do sua corn-
potoncia, corn rocurso necessario para o inspector geral.

§ 22. Rornetter a socretaria, at6 aos ultimos dias
do Janeiro e Juiho, urn quadro demonstrativo do numero
do escolas publicas, escolas livros e estabelecimen-
tos particulares do iustrucco quo existo no munici-
plo, dos nomes dos professores, directoros, numero do
alumnos a das materias leccionadas, a bern assirn urna
lista dos professores e directores qua deixaro do apre-
seritar mappas em tempo competento, corn a declara-
co do haverern sido ou nao avisados.

§ 23. Transmettir a secretaria corn pontualidade,
Os mappas triinestraes dos pro fossorespub1icos 0 OS semes-
traos das escolas e estabolecimentos do instrucço parti-
cular do municipio, quo Ihe forom enviados pelos ros-
pectivos delegados e directores.

§ 24 Negar o viso nos certificrdos dos professo-
res roferentes ao ultimo mez do trimestre, nos quaes
no venha mencionada a entrega do mappa a quo so
obrigados, salvo so ja o houver recebido.

§ 25. Rein etter aunualmente a inspectoria geral
urn quadro nominal dos menores sujeitos a obrigacao do
ensino, conforme o modelo a corn as compotentes obser-
vacOes.

§ 26. Fiscalisar a arrecadaçLo das diversas ver-
bas quo constituern o fundo escolar e fazel-as recoiher
A collectoria municipal, a qual deverá remetter im-
mediatamente as portarias das multas quo iho couber
impor, para a dovida cobrança.

§ 27. Receber da collectoria municipal, em tempo
competente, empregar e distribuir pelos conseihos pa-
pochiaes, conforme as instrucçes para este firn expe-
didas pela inspectoria goral, o poducto do funulo esco-
Jar municipal, e fiscalisar a sua distribuiçio pelas es-
colas e alumnos pobros, rernettendo a mosma inspecto-
toria os documentos relatives.

§ 28. Exercer todos os mais actos quo por Joi e ra-
ulamentos ilies Iorern ommettidos.
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Art. 20. Aos inspectoros do municipio, onde hou-

ver escola normal, compete, alern das attribuiçes:
1. 0 Assistir e fiscalisar os concarsos para o magis-

terio primario o os exames dos alurnnos dos mosmos
estabolecj!nentOs a candidatos ao diploma do normalista.

2. 0 Euviar, findo o acto, urn relatorio circumstan -
ciado sobre a regularidade oxi irregularidado dos mes-
mos exames.

SECQAO 4
DOS DELEGADOS

Art. 21. Ilavorá em cada freguezia da provincia,
districto on povoaço. oxide existir escola publica ou
livro subvencionada, urn delegado a urn supplonte, do
noineaçao o demissao da inspectoria goral, sobre pro-
posta do inspector do municipio.

Art. 22. Aos delegados compete:
§ 1. 0 Visitar mensalmeute as escolas, fazenclo os

axames prescriptos no § 2. 0 do art. 19.
§ 2. 0 Enviar aos inspectores do municipio as in-

formaçes quo obtiver sobre os methodos do onsino, fre-quoncia e adiantamento dos alumnos nas escolas a as-
tabeleciinentos do instrucçAo particularos. o a decla-
raco da data em quo so abertos a fechados, assini
como, ate aos dias 15 do janeiro, Abril, Juiho o Ou-
tubro, os mappas das escolas a os tabelecimento g publi-cos a partcu1ares subvencionados, contondo o nome dos
alumnos, dos professores o directores.

§ 3.° Communicar ao inspector do municipio o dia
em quo Os professores publicos comecarem on reasumi -rem o oxercxcio, 0 em quo entrarem no gozo do alga-
ma licença ou fecharem a escola por motive do per-
muta, remoço ou demisso.

§ 40 Examinar Si flOS titulos dos nomeados estonotados a posse e 0 jurarnento dos mesnios, corn 0 corn-petento visto do inspector municipal, assim como si as por..
tarias do liceriça teem o cunpra-se da inspectoria geral.

§ 5 0 Transniittjr somestrairnoute aos Inspectoreg
municipaes, corn 0 seu visto, o mappa semestral das es-
o1as a estabelecimentos particulares do instrucçao no
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subvencionados e uma lista nominal dos professores o
direotores quo deixarom do cumprir este dover.

§ 6.° Dar guia do matricula aos alumnos quo pro-
tenderem frequcutar as escolas publicas ou subvencio-
nadas.

§ 7. 0 Attestar a frequoncia dos profossoros publi-
cos o subvencionados, para quo posso receber sons von-
cimeatos, podendo justificar ate tros faihas, independen-
to do qualquer documento.

§ 8. Oommunicar sem demora ao inspector do mu-
nicipto qualquer impodimonto dos professoros publicos
da parochia, quo oxeoda do 15 dias, am do quo ihes
sja noineado substitute.

§ 9. 0 Fazer admoostaçes reservadas aos professo-
res publicos a subvoncionados por falta do cumprimento do
deveres, e pedir ao inspector do rnunicipio providencias,
nos casos em quo mereça punico mais sevora, coin pro-
via doliberacão do conseiho parochial.

§ 10. Nomear examinadores para as escolas publi-
cas o snbveneionadas o presidir aos respectivos exames,
na falta do inspector.

§ 11. Assignar corn o professor as attestados, e os
respeetivos talOes, dos alumnos quo houverem sido jul-
gados em examcs prornptos em todas as matoria. do en-
sino obrigatorio.

§ 12. Fazer inventariar os rnoveis das escolas na
entrada dos professores nomeados ou removidos e quan
do deixarern o exercicio. Desto inventario, quo será lan-
çado no livro cornpetonto, e assignado pelo delegado e
professor, sera rernettida nina copia t inspectoria goral.

§ 13. Presidir ao conseiho parochial e convocal-o
extraordinariainentc, quando j ulgar necessario.

§ 14. Prornover, per si e por rneio do mesmo con-
selho. subscripces eatre os sous comparochianos para o
fun(10 escolar munmipal, e fazer recolhor o seu produc-
to a respectiva collectoria, per intermedio do inspec-
tor municipal.

§ 15. Indagar, por S1 0 per meio dos merubros do
conseiho, qnaes Os meninos quo, morando no perimetro
assignado para o ensino obrigatorio, deixao do rece-
br o ensino primario.
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16. Procurar, por si 0 pelos mesmo, persuadir,
por mobs brandos e suasorios, Os paes, tutores c edo-
cadores, amos o protectores, quo os mandom para a
escola.

§ 17. Fazor-ihes intimaçiYes para 0 cumprimento
doste dover, e, no sendo cumprido, dar de tudo par-
te circumstanciada ao inspector do municipio, quo im-
porá a pena do regulaniento.

Art. 23. Aquelles quo edificarem ou offerecerem
casa para escolas sero preferidos para delegados
parochiaes.

Art. 24. Nas faiths e impediinentos do dolegado
o supplento, suas attribuiçies sero exercidas polo juiz
do paz, membro do conselho parochial.

sEcçAo 5

DOS CONSELHO$ PAROCHIAES

Art. 25. Os conseihos parochiaes sero compGstos
do respectivo delogado e dous cidados eselarecidos o
do influoncia na localidado, devendo ser nomeados, do
preferencia, para ostes cargos o parocho e o primeiro
juiz do paz.

Art. 26. Os conseihos parochiaes se reuniro, pe-
lo menos, uma vez em cada trimestro, o extraordinaria-.
monte, sempre quo forem convocados polo delegado re-
spectivo, a quem auxiiiaro na fiscalisaço das escolas.

Art. 27. As suas attribuiçes so as seguintes:
L a Faer 0 arrolarnento dos iflOOlOOS quo estejo

em idade do frequentar as escolas, e retnetter a rola-
co ao inspector municipal.

2 . a Publicar o arrolamento, recaber as reclama-
ç3es e decidil-as, deritro do prazo do 15 dias, forman-
do, segundo, o modolo n. 1, o quadro quo reinetterá so-
inestralmonto ao inspector do xnunicipio.

3. Promover subscripçôes entro os parochianos para
o fundo escolar niuncipa1, o fazer recolher o seo producto
a respectiva collectoria por intermedio do inspector mu-
nicipal.

4a Fazer a distribuiço, proporcional ao numero
do escolas da parochia eao de ahztnnospobres, da roupa
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caiQadO e ob3ectos comprados polo fundo escolar rnuniCi

pals o remettor Os documeflto s ao respectivo inspector.

5. Velar em quo a parochia e seos districtoS tenbO
as escolas necessarias, e em quo todos os moniflOs na idado
propriarecebo a instrucQãO elementar. 	 mettidas pe-

6.° Dar seo parecer sobre as faltas com
Jos professores e as penas em quo tenho incorrido.

7. b PromOver a organ isaQ0 do assoCiaQ S quo creern

e mantenh0 asyloS da infancia.
8.& Promover a fundaçO do sociedades do caridade

quo so proponh0 a cooperar para o augrnOnto da frequell
cia escolar, quer proporcionando vostuario e calçado aos

eninoS pobres, quor rotribuillc lO aos habitantes das pro-
mximidades das escolas, quo so prestarem a aboletar os mc-

inOS residentos a malor distancia.
9. Empregar em geral todos Os 

Mome solicitar do
governo todas as providenCiaS quo ihe parecerem propriaS
para quo a instruCc0 prirnaria em sua parochia prospero
e alcance o major desonvolVimento.

Art. 28. No exerciclo das attribuiQöes mencionathls,
exceptO as do n. 6, sorâ o conceiho auxiliado por urn dos
profesSOres da parochia ' quo servirá de socretario do mes-

mo conseiho.
SECcAO 6.

DOS DIRECTORES DO LYCEO rn1EIRO, EXTERIVTOS E ESCOLAS
NORMAES

Art. 29. Aos directores do cada urn destos estabole
cirnentos, quo serà do livre nomeaQO do presidente da
proviliCia d'entre Os re spect iVeS profesSOreS alern do quo
ihes for espeCia1met0 jncumbido no regimeflt0 internO,

compete:
§ 1. 0 Exercer a admjnjstracO economica e discipli-

nar do estabeleCjmehlto, observafldo e fazondo observar o
presente regUlamelito e respectiVo regimeiltO.

§ 2.° Visitar as auas c Falas do estudo e assistir,
todas as VCZOS 

quo lhes for possive, as liçöes e maiS exer-
CjCjOS escolares.

§ 30 Deferir jurameutO o dar posse aos professOros
e ernpregados.
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§ 4. 0 Abonar e justificar, independente do qualquer
documento, ate tres por mez, as faltas do cornparecilnento
dos professeres e mais empregados, a, quando justiflcadas
per documento legitimo, as quo excedorern daquello nu-
mero ate trinta.

§ 5° Couvocar ordinaria a oxtraordinarjarnente a
congregaço, presidil-a, regular sacs trabaihos a marcar
o dia a hora das sessos.

§ 6.0 Cumprir a fazer cumprir as decises da mesma
congregaço, podendo, quando illegaes ou injustas, contra
alias representar ao inspector geral.

§ 7. 0 Organisar, do accorclo corn a congregaço, o
orcarnento annual do estabeleciniento a remettol-o ao
inspector geral.

§ 8. 0 Tomar conjuntarnonth corn a congregao as
medidas disciplinares quo forem reclarnadas per circurnstan-
cias urgentes a imprevistas, comrnunicando-o logo ao
inspector geral.

§ 9. 0 Dirigir em seo norno a no da congrogaço toda
a correspondencia.

§ 10. Dar attestado do exorcicio aos professores a
empregados do estabelecimento.

§ 11. Designar as professores para substituicdes nas
diversas cadeiras, nas faltas a impodimentos dos proprie-
tarios, a nornear professores interirios para as quo vagarein
ató quo sejo providas em concurso.

§ 12. Despachar os requerimentos sobre niatricula,
exames a certid3es.

§ 13. Presidir Os exames dos alumnog do ostabele-cimeato.
§ 14. Impor aos alumnos, na forma do presente re-

gulamento a regimento interne, as penas a quo estiverem
sujeitos.

§ 15. Exigir dos profossoros as iuformaçes quo jul-
gar necessarias para regularidade do ensino ou policia do
estabejecjmonto.

§ 16. Dar liconça para assistenciadas aulas aos quo
nAo forem alumnos, a no conseritir quo taos individuos
frequeritern o estabeecimento quando se torna rem indignos
person procedimento, dessa frequencia.
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17. Fazr publicar por editaes a dia em quo comea
o acaba a inscripço para a matricula a exames do habili-
taçOcs a finaes, a as horas das liçces do cada uma das au-
las duran too anflO.

§ 18. Prestar ao inspector geral informaçOes das
occurencias importantes quo so derem no estabelecirnento,
o rometter-iho no tim do cada anno lectivo urn relatorio
circumstnciado sobre Os trabaihos escolares do anno a
sobre a assiduidade a comportamento dos profossores,
acompanhado tudo do urn mappa nominal dos alumnos do
cada uma das aulas, corn declaraço do tempo das matri-
culas, frequencia, aproveitamento, comportainentO, natu-
ralidade, idacle e fihiaço dos mesmos.

§ 19. Enviar mensairnente ao mesmo inspector ge-
ral uma relaço dos professores quo tiverem leccionado,
corn designaço das laltas do presenca, quer nas aulas,
quer nas seses da congregaco.

§ 20. Empregar a despedir os serventes a suspender,
ate 15 dias, do exercicia a vencimento o porteiro, quando
cometter faltas no cumprimento do seos d€veres.

§ 21. Exercer todas as mais funcç5es declaradas nas
leis a regulameutos a quaesquer outras que, corn ralaçào
ao serviço a direcço do ostabelecimonto, forern prescriptas
polo inspector geral.

Art. 30. Aos directores das escolas normaeS compete,
alem das attribuiçes jti ynencionadas:

I. Presidir ao concurso a examo para o magisteri0
primario a o examo dos candidatos ao diploma do nor
malista.

II. Nomear exanjinadores d'entre os professores da
escola normal para os exarnes do capacidade dos candi-
datos.

HI. Remetter, findo a acto, corn informaço sua, as
provas escriptas e mais papeis coucernontes aos referidos
exames.

Art. 31. Nas escolasnorrnaesaflfleXas aos externatos
servirá do director do ambos os estabelecimentOs, sam au-
gmento da gratificaco quo Ihe for marcada, o rnesmo d0
externato.

Art. 32. Os directores do lyceo, externatos e
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colas normaes, tondo em vista as informacaS mensaes dos
rospectivos professores, enviaro aos paes, tutores on en-
carregados dos alumnos, boletirn mensaes das faltas do cada
urn, seo proceclimento e boas ou más liçes durante o mez,

Art. 33. Os threctoros destes estabelecimentos so-
rao substituidos polo professor quo o presidente da provin-
cia bouver previarnento desigriado.

SEOQAO 7
DA c0NGREGAcI0 DOS PROFSS0RES

Art. 34. Haverà en4 cada urn dos 8eguintes estabe-
ecimentos, lycco mineiro, externartOs e escolas norrnaes,

eongregac1O dos professores em exercicio, em cujo numero
devem ser consLderadOs Os das autas praticas, annexas as
esedas norrnaes. cujas 'principaos attribuices so as so-
guinteS

§ 1. 0 Escolher os compendios e livros, d'entre os
adoptados polo govOrflO que devao ser admitidos para o es-
tudo das rnaterias quo compooni o curo do respectivO es-
tabeleclmeflto.

§ 2. 0 Representar ao conceTho director da instruccO
publica sobre quaquer modifieaço quo a pratica mos-
trar necessaria ou conveniente no ensino secundario on
normal, e sobre qualquer moflioraniento a adoptar no re-
gimen das escolas publicas primarias.

§ 3•0 Responder as consultas quo faço o inspector
geral e conceiho director da instrucço publica, sobro qual-
quer assumpto relativo ao rigimen pratico dos respectivos
estabelecirnentos e escolas priinarias.

§ 4. 0 Conferir premios e monçes honrosas aos alum-
nos quo so distinguirern tanto por sua applicaco a apro-
veitamento, come por sua moralidade e procedirnontO.

§ 50 Tomar conhecimento das faltas dadas pelos
alumnos a applicar-ihes as penas em quo incorrerem.

§ 6. 0 Tornar conhecimento e velar em tudo o quo
for a bern do estabolecirnento, no sO quarito a boa ordem
a unidade do ensino, come quanto ao seo meihoramento
material.

§111 Organisar os programmas do en3ino e dos pen-
tos para exanie do seos alumno s a para os dehabilitaco
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dos candidatos ao diploma do normal ista e concurso paraas escolas prirnarias.
Art. 35. No regimento inferno dos respectivos Os.tabelecimpnto 9 quo será dado po]o inspector geral, nostormus dete regulameuto, so prescrevo Os wais dove.res a attribujc L s da congregaçao e bern assim a epoca

e forma do suas sessOes ordivarjs e extraordjnarjas amanejra cia doliberar,

SECcAO 8.
DA JNSPECcXO EXTRA0RDINARIA

Art. 30. 0 presidente da provincia, toda a vez quoj ulgar conv gniite, ordenará uma inspecco extraordiiia_
na das escolas prirnanas, normacs e externatos.

§ unico. Para esto urn flokflearà inspectores extraor-dinarios, arb itrandolli08 rasoavol gratiflcaço, conforme
a diuliculdade do traiisporto, as distaiicjas e nucnero do
estabelecirnejitos do instrucço primaria a secundaria quo
tivorem do iflspeccjonar.

Art, 37. A' estes inspectoacs quo dovero, do prefe-
rencja, ser tirados d'eritre as professores das ecoIas nor-
maes, em epocha quo não prejudique 0 ensino dos respecti.vos estabeleciirientos, serao dadas polo inspector -oral
conveniejites instrucçfes para o fbi desempeuho da corn-
missao, a deverao apr eseiltar urn relatorjo circunistan .ciado sobre as regularidades on irregularidades dos esta-
belecimentos publicos e particulares do intrucço quo
visitarem, o as medjijas, cuju adopçoo ]lies pareça oppur.
tuna para seo me1horanieiio.

CAPITULO 2.0

DO ENSJNO PARTICULAR

Art 3. E' permjttic]o aos nacionnos e estrangeiros,
As associaç(3es civk o religiosas, ens:narern livremente,fundarem esta belecimen tos do oducaçao e instrucçao, sem
dependencia do titulo on prova do capaci(Iade profisioiiaI,
seudo obrigados, porem.

I. A communjearom ao inspector geral o ao dologacloda parochia a situaço do predjo onde tern do funccionar,
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o programma do estudos, o pessoal empregado e methodO
do ensino, born como as altoraçYes quo for roalisaudo ern
re1aco a qualquer desses pontos.

11. A remetterem 6 insp ctoria geral sernostralrnoflto
o por intermedio des autoridados locaes da instrucço pa-
bltca mappa dos alumnos rnatricula(los nas diversas au-
las, corn iadicaco da flhiaço, idado e aproveitatneato
dos mesinos.

Ill. A franquearem 8005 e,tabolocirnentos a visita das
ar'oridades da in peccö.O geral C local, tda a voz quo
so apresentarem corn o firn do exarninal-os ou assistir
As liçöos e exorcicios.

unico. Os infractores incorrero nas multas do
50$000 a l0O$)00, quando, avisados polas autoridades do
enino, deixarein do cumprir as referidas obrigacs, e na
do dbro nas reincidencias.

Estas niultas soro impostas polo inspector goral, a.
vista das cornmuuicacOeS das autoridados locaos, corn re-
curso voluntario para o prosidente da provincia, e sero
cobradas executivameute.

Art. 39. Quando, porem, da rnanutoncO do taos es-
tabelecimentOs reultar dainno a. ordem publica on cellos
so praticarein graves offensas moral e aos boos
costumes, o inspector geral, procodendo as devidas avon-
guaços, aern das penas em quo por lei possio incorror Os

culpads, sohcitarà. do governo, quo macdo fechar o es-
tabelec imento.

Art. 40. A apppovac(o dos examos das escolas par-
ticulares do instrucç'o prirnaria, quanto As inaterias do
005W) obrigatorio. isenta o pai, tutor oi educador do
alumno approvado da obrigacao imposta no art. 64, so os
referidos examos forom presididos polo respectivo delegado
litterario.

Art. 41. As eseolas e estabelecimentos livres podem
ser subveneionadOS, tondo preferencia:

I. As salas do asylo, fnndadas por senhoras para a
educaço e instrucçäo do meninos do tres a sete annos
do idade.

II. As oscolas do ensino profissional jo instrucço
primaria nos lugares em quo no existirem escolas publicas.
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Art. 42. Desde qua as escolas a estabacimentos fo-
rem subvencionados, flço sujeitos a mesma flsca1isaço a
lnspecçao das esoolas e estabelecimentos publicos.

CAPITULO 30
SECçA0 1.

DAS ESCOLAS PUBLICAS, SUAS CONDIçOES E RIMEN.

Art. 43 Em cada froguezia da proviricia havorá
uma oscola publica primaria para cada um dos sexes, a nos
districtos mais populosos podera o presidonto da provin-
cia crear uma para o sexo masculino, sobre proposta do
inspector geral.

Art. 44. As escolas prirnarias saro divididas em
dous graos, sondo consideradas do 1.0 as qua tiverem suas
sédes em freguezias a districlos, e do 2. 0 as do villas ou
ciclades.

Nas primeiras o ensino comprehenderá:
I. Instrucço moral a religiosa.
11. Grammatica portugueza.
111. Arithmotica elemen tar,
IV. Leitura e escripta.
Nas segundas, alem destas materias, o ensino corn-

prehenderá:
V. Tda a arithmetica corn suas applicaçes praticas.
VI. Nçes do geographia geral, geographia o his-

toria do Brasil.
VII. NçOes praticas do goometria a desenho linear,
Viii, Historia sagrada.
Nas do sexo feminino o ensino coinprehendori tam-

hem os trabaihos do aguiha e economia dornestica.
§ unico. Conforme a situaçao da escola, poderá o

inspector geral, ouvindo o conseiho director, determinar
quo nella seja ensinada qualquer outra inateria especial.

Art. 45. Sara susponso o ensino da escola quo no
Liver side frequentada effectivainente por 20 alninnos ou
15 alumnas.

Neste caso, so houver no lugar escda livre, nos tar-
mos do capitulo 2. 0 , receberà o subsidio constante da ta-
bella.

0 inesmo subsidio sari dado as esocilas quo furem es-
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tabelocidag em localidades distantes das escolas publicas,
mais do 6 kilometros.

Art. 46. Quan 'o ambas as £SColas da parochia au
aguuna dellas nio tonha a frequoncia legal, podorá o in-
spector geral reunil-as sob o regimen da professora.
Nostas escolas mixtas é prohibida a frequencia do alum-
nos maiores do 12 annos.

Art. 47. Nos lugares em quo houver oscolas publi:
cas para o zexo feminino e o nurnero do alumnos for
inferior a 60, no serd provida a pscola para o solo
masculino.

Art. 43. Nas escolas do sexo feminine podero ser
admittjilos meninos ate 1 idade do 12 annos.

Art. 49. Logo quo qualquor oscola publica apre-
sente, durante urn sernestre, a frequencia effoctiva do 60
aluinnos, crear-se-ha outra em distancia conveniente, ou
será nomeado urn professor adjunto, quo funccionar&
sob a direcço do proprietario e o auxiliarâ no desern-
pen ho do todos Os trabaihos escolares, corn a categoria
o veticitnentos do professores do 1.0 grao.

Art. 50. Para o ensino prirnario do adultos poderâ
o governo crear escolas noturnas ou dominicaes mis ci.
dades mais populosas da proviucia.

§ unico. A frequencia legal destas escolas, para sua
consorvaço, será do 30 alumnos.

Palo acerescimo do trabalho tero os professores pu-
blicos, quo forom designados para regel-as pelo inspector
geral, corn approvaco do presidende da provincia, na
capital a gratificaçao annual do 40 0$, e nas outras ci-
dade, do 300$.

Art, 51. A matricula nas eseolas do instrucço pri-
maria estará aberta todo o an no.

§ unico. No serao admittilos a matricula e ii. fre-
quencia das aulas:

1. 0 Os quo soifrerem molestias contagiosas ou nAo
tiverem sido vaccinados.

2. 0 Os mono res do 5 e maiores do 14 annos,
3, 0 Os escravos.
Art. 52. A matricula será feita polo professor, A

vista d 	 ui psthi polo de1edo parochial, na d ual ser
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declarado o nome do pal, tutor, curador, amo on protector,
sua residencia e estado, bern corno a idado e naturalidado
do alum no.

Art. 53. As recompensas do born comportarnento e
aproveitamento nos estudos sero:

1.0 Lugar do dintincço na classe.
2.° Bilhotes do boas notas,
3. 11 Prenio annual.
Os meios disciplinaros sero:
1. 0 Admoestacao particular.
2. 0 Roprehenco na aula.
3. 0 Perda do lugar do distincço na classo e do boas

jiotas.
4.° Tarefa do trabaiho fora das horas.
5. 0 Expulso.
Art. 54. Nas oscolas primarias haverá duas liçYes

por dia, seiido a prirneira das 9 X horas da manha ao mob
dia, e a segunda do I as 3 horas da tardo. 0 professor di-
vidirá os aluinnos em duas turmas correspondentes is
duas liçOes, attoudondo, quanto possivel, a distancia da
esidencia e quaesquer outras conveniencias dos alumnos.

Art. 55 Haverá em cada escola os seguintes livros:
1 .0 Do matricula dos alumnos.
2.° Do ponto diario.
3.° Do inventario.
4. 0 Do termo do visitas e do exames.
Estes livros sero recebidos pelo delegado parochial e

eseripturados conforms so determinar no regirnento interno.
Art. 56. Nas escolas primarias os exarnes começaro

no dia primeiro do Dezembo e scro presididos, os das do
-villas e cidades polo inspector municipal, os das do fro-
guezias e districtos pelos respectivos delegados.

Art. 57. Os exames scro do habilitaçio para ava-
liar-se o grau do aproveitamento dos alumnos, ou finaes
para sorern declarados promptos os quo forem approvados
em todas as materias, cujo ensino e obrigatorio.

Art. 58. Sero feriados nas escolas publicas, alern
dos domingos e dias do guarda, as quititas feiras do cada
setnana em quo no houvor dia santo on feriado, as do
festa jacioual mareados por lei, os do carnaval e de cia-
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a, do 2. a ate 4. 4 foira inclusive, os da somana santa, o
dia de finados, o o tempo quo decorror depois dos exam 
atC 7 do Janeiro futuro.

Art. 59. As escolas para o sexo masculiflO poderAo
ser regiclas por professoras.

Art. 60. Nas escolas publicas uo serAo admtttdos
livros quo no tenhão silo adoptad.os polo presidente da
provincia.

Art. 61. So garantidos premios aos professores quo
escreverern compendios o livros para uso das escolas.

Estes premios sero concodidos polo governo, depois
do adoptados os livros a quo se'referom, o se farão ella-
ctivos logo quo a assemblea provincial houver concedido
quota para este fim.

Art. 62. No regiriionto interno clas escolas so esta-
belecerão regras para os exercicios escolares, emprogo
dos meios disciplinares, forma e opoca dos exames a para
outros objectos quo não so acharem aqui oxpressamonto
regulados.

SECcA0 2.&
DO ENSINO OBRIGATORIO.

Art. 63. E' obrigatorio para as moninos entro 7
o 12, o para as ineninas entre 0 o 11 annos do idado, a
ensino das seguintes materias:

I. Instrucção moral e religiosa.
II. Loitura a escripta.
III. Operacöes praticas de arithmotica a systoma le-

gal do pesos a medidas.
Eta obrigaço, porem, so prevalece para os quo

residirom dentro do raio do 2 kilonietros a partir da as-
cola do meninos a do 1 kilomotro da do meninas.

Art. 64. Os pais, tutores, educadores, amos a pro-
toctores, quo tiverein em sua compauhia meninos nas con-
dicços do artigo antecedente, são obrigados a apresen-
tal-os na escola publica para recoberom ao monos o ensino
das materias meucionadas no artigo anteconte, ox-
ceptuados:

I. Os meninos quo tivorom a1um impedimenta phy-
ico ou moral.
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II. Os quo por indigentos no posso froquentar a
escola, salvo se forem subvencionados polo fundo escolar.

111. Os quo receberem o ensino primario em escola
particular ou no seio da familia.

Art. 65. Ao concoiho parochial incumbe fazor pu.
blicar o arrolamento dos menoros sujeitos a obrigacao
do ensino, e averiguar a decidir quaesquer reclamaçios
dontro do prazo do quinze dias, ou por conhecimento
proprio ou em virtude das informaçiYes quo sobre este
assumpto ilie forom ministradas.

Art. 66. Proferida a deciso do conceiho parochial,
o delegado parochial procurarâ persuadir, par meios bran-
dos, ao pai, tutor e educador, amo ou protector do ma-
nor, quo o mando para a escola, advertindo-o da pena em
quo incorrerâ no caso do nao cumprir este dover.

§ 1. 0 Baldados os meios suasorios, o dolegado paro-
chial o intirnarâ para apresontar o manor na escola pu-
Mica, sob pona do multa do dez a trinta mil réis, quo
sera repetida tautas vezes quantas forem as reincidencias,
as quaes se verificaro do cious em dous mazes, a contai'
do ultimo dia d'aquelle prazo.

§ 2. 0 Si, apesar da intimaço, no for cumprido o
preceito legal, o dolegado darà do tudo informacao cir-
cumstanciada ao inspector municipal, quo impori a multa,
corn recurso necessario para o inspector geral a volun-
tario da parte para o pro8idento da provincia.

§ 3,° 0 recurso voluntario sari interposto perante
o delegado, dontro do prazo do cinco dias, depois de inti-
mada a parte a confirmaco da multa.

A.t. 67. Estas multas sero cobradas pela mesma
forma por quo so cobro as multas impostas por leis o
egulamentos provinciaes.

Art. 68. A' mesma pena ficarà sujeito o pai, tutor
on educador do alumno quo, depois do matriculado, der
quinze laltas successivas ou interpoladas em urn mez, scm
inotivo justificado.

CAPITUCO 40

DO FUNDO ESOOLAP..

Art. 39. Para construcço do casas escolares, me-
iorarneito da.s actuaes, ac9.uio do mobila o material
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tochnico, compra do livros do leitura par.'i alumnos p0-

bras, e born assirn para soccorrel-os corn roupa, calçado
e objectos do escripta, so instituidos urn fuado escolar
provincial U outro municipal.

SECQAO 1.
DO FUNDO ESCOLAR PROVINCIAL.

Art. 70. 0 fundo escolar provincial compo-se:
I. Das quotas votadas annualinente para os fins do

art. antecedente no orçamento provincial.
II. Do producto do itnposto especial quo para o mes-

mo fim votar o poder competento.
III. Dos emolumentos cobrados por titulo, dipiL-

mas, certidesos, portarias do licença, certificados do exa-
mes e de concursos, passados pelas reparticYes publicas
em relaço a professores, ompregados da instrucço pu.
blica a alumnos do estabolecimentos litterarios da pro.
vincia.

IV. Dos descontos a differenças quo sofrerom os pro.
fessores publicos empregados da instrucçao nos seos yen.
cimentos.

V. Das sobras do todas as verbas destinadas a in-
strucco publica.

VI. Dos donativos feitos em favor do ensino publico
da provincia.

Art. 71. A arrecadaço das diversas verbas quo
constituem o fundo escolar provincial, seth feita pelas
estac6es fiscaes a escripturada em livro separado, qua so
intitulará—caixa especial do fui'tdo escolar provincial—.

Art. 72. 0 director da fazeuda provincial semestral-
monte enviará a presidencia da proviucia e a inspectoria
geral da instrucço publica urn balancete das quantias
arrecadadas polo cofre do fundo escolar provincial a das
despezas feitas por essa caixa, do mode a mostrar o saldo
exstento.

Art. 73. A' vista do saldo qua houvor o presidento
da provincia, sobre proposta do inspector geral, ordenath
o emprego a distribuiço do mesmo polos municipios da
roviwia, gaardaudo a devida proporgao ao nuxnero do
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escolas de cada municipio e ao do alumnos pobres quo
as frequontareni.

Art. 74. 0 funclo escolar provincial so sera em-
pregado:

I. Na construcco do casas escolares e melhoramento
das actuaos.

11. Na acquisiço do mobilia, material technico e
compra do livros do leitura para alumnos pobres.

Art. 75. 0 governo darb. as instrucçcies necesarias
para regularidade da arrecadaçao do fundo escolar pro.
vincial e o seo znais proficco emprego e equitativa distri-
buiçao.

sEcçAo 2.
DO FtJNDO ESCOLAR MUNICIPAL.

Art. 76. 0 fundo escolar municipal compOe-se:
I. Das quotas quo cm auxilio do mesmo fundo forern

consignadas nos oramentos municipaes.
11. Do producto this multas quo, em virtude deste

regularnento, forem impostas nos muriicipios.
ill. Dos donativos feitos em favor do ensino publico

do municipio e do producto das subscripçOes quo para o
mesmo fim devero proniover os membros dos respectivos
ooncelhos parochiaes.

Art. 77. A cobrança das multas comminadas por
esto regulamento sorâ feita polo collector provincial do
municipo, quo "râ tambem o depositario do producte das
outras verbas quo constituem o fundo escolar municipal,
devendo oscriptu ear urnas e outras em livro separado corn
O titulo—caixa especial do fuudo escolar municipal—.

§ unico. Os collectores no terao direito a porcen-
tagem alguma polo quo arrocadarern on ihes forern en-
tregue para o fundo escolar, e sero responsaveis, na
forma das leis fiscaes, por tarn quantias.

Art. 78. Semestraim onto, enviaro os colloctores a
directoria da fazenda, inspectoria goral da instrucço o
do respective municipio urn balancete das quantias per-
tencentes a esto fundo, e das depezas foitas pela cor-
respondente caixa, do modo a mostrar o saldo existente.

Art. 7. A' vista dsta demonstraço, o iuspector do
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municipio, do accordo corn o presidento da respectiva Ca-
mara municipal e collector provincial, farâ o emprego do
sallo oxisteiite e a sua distribaiçao Palos concellios pa-
rochiaes, na forma deste regularnonto a das instrucces quo
ihe forem dadas pela inspectoria goral.

Art. 80. 0 furido escolar municipal so serA empre-
gado na compra do roupa, calçado e objectos do escripta
Para Os alumnos pobres.

Art. 81. Os meninos subvencionades polo fundo as-
colar flco sujeitos ao ensino obrigatorio, a seus pais, tu-
tores ou educadores ficarao sujeitos a pena do desobe-
diencia, no caso do coutravenço.

CAPITULO 5.°
DAS CAIXAS ECONOMIGAS ESCOLARES.

Art. 82. Soro creadas nas escolas publicas do in-
strucco pritnaria, sob proposta dos respectivos professoros
o approvaco da !nspectoria geral, caixas economicas e-
colares, Para o firn do despertar nos alumnos o atnor do
trabaihi a da previdencia, iniciando-os nas verdadeiras
noçes da vida economica.

§ 1.' No primeiro dia util do cada sernana, o pro-
fessor, depois de fazer urna prelecçao sobre os benectos
quo resulto da born entendida econornia a sabre as van-
tagens das caixas escolaros, procederâ a collecta das po-
quenas quantias quo os seos alumnos quizerern recoihor a.
caixa econoniica, informando-se de sua procedencia.

§ 2." Escripturadas ossas quantras, do conformidade
corn as instrucçes quo ihe foreni expedidas pela in-
spectoria geral, o professor as conservari em sua guarda,
atO quo o deposito do cada alumno prefaca a quantia
do urn mil rêis.

§ 3. 0 Desde quo a quantia pertencente a cada
alumno attinja a. prefixada no § precedonte, o professor
a fara. recoiher no primeiro dia util do rnez seguiiito, per
interrnedio do collector provincial do municipio, a. caixa
economica da capital, acorupanhada do urna nota comas
indicaç3es necessarias Para a inscripcäo do depositanto,
couforme Os rnodelos quo Ihe sero dados.

Art. 83. New Uwa caia economica escolar Iunc1
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cionar, ainda depois do approvada pela inspectoria goral
da instrucço publica, sern quo Ihe hajo sido fornecidos,
por esta, Os livros necessaries para sua escripturaco e pu-
blicadas as conveiiientes instruccOes.

Art. 84. 0 inspector geral, para a boa administra-
ço dessas caixas, expedirá o regulamento a instrucçiies
quo sorAo submettidas a approvacao do governo, tendo
por base o systema denominado—contabilidade continua-
aporfoiçoado per Malarce.

CAPITULO 6.0
DAS CONFERENCIAS PEDAGOGICAS

Art. 85. 0 inspector goral, logo quo pela assemblea
provincial forern votados os necossarios fundos, convocarè.
urn certo numero do professoros primarios para confe-
rencias pedagogicas na capital.

Art. 86. N'estas con ferencias so trataré. dos seguin-
tes assumptos:

I. Do exarne a applicaco dos methodos do ensino
primario.

II. Da apreciaco dos livros a instrumentos ompro-
gados na escola.

III. Do osudo theorico e pratico dos differentes ra-
mos quo fazern I .-..rte da educacao dos meninos a da in-
.strucço primaria.

§ unco. Todo a qualquer outro objecto de discusso
sera banido destas conferencis.

Art. 87. As sessOes se effectuaro no, edificio da as-
cola normal da capital, sob a presidencia do inspector
geral, na epoca das ferias das escolas primarias, a no
poderao exceder do 15 dias.

Art. 88. 0 programma da prirneira conferencia, ro-
digido polo inspector geral, do accordo corn o conceiho
director, será publicado e enviaclo aos professores convo-
cados, corn autecedencia de seis mezes do sua reunio,
e o das sguintes no ultimo dia do sessao da conferencia
anterior.

Art. 89. A convocaço dos professores para a pri-
ineira conferencia a seguintes srà feita nos mesmos

raos do art. anteedeute.
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Art, 90, 0 professor convocado deverà prosentar
parecor por escripto ate quinzo dias, autos da reuniao da
coaferencia, sobre duas theses do respectivo programnia,
quo iho forem designadas polo inspector -oral no acto da
sua couvocaço.

Art. 91. 0 professor publico, quo faltar sem motivo
justificado a conferencia para qua houver sido convocado
foaM sujeito a multa do 50$000 a 100$000.

§ 1. 0 0 comparecirnento na ultima conferencia é
motivojusto para a fisita nas duas seguintos.

§ 2. 0 0 producto das multas dos faltosos serâ em-
pregado na compra do livros, para premios dos quo, por
sees trabaihos, mais so distinguirem tias conferencias.

Art. 92. 0 professor publico quo for convocado para
lazer parte da conforencia toM todos Os veucimentos
polo tempo quo durarein as sese, a polo quo Ilia for
necssario para a sua viagern a esta capital a volta a
séde do sua cadeira.

§ unico A'quolle professor publico quo residir em
maior distoncia do 200 kilometros da capital será abona-
da, para despezas do viagem, ajuda do custo, proporcioual
ao numero do kilonietros quo exceder desto limito.

Art' 93. Alem dos professores exprossamente con.
vocados para as conferencias, podero tambem assistir a
alias, sem as vantagens do art. autocedonte, os demais pro.
fessores publicos e particulares quo o requererem, os di-
plomados pelas escolas normaos, os inspectores litterarios a
pessoas convidadas pela inspectoria geral.

Art. 94. Para a policia e regularidado dos traba-
ihos das coriforencias, o inspector geral a concoiho di-
rector organisaro as nocessarias instrucços.

CAPITULO 7,s
DO MAGISTERIO PUBLICO.

SECcAOJ 1.

DA NOMEAçO, C0NDIQES DE IIABILITAçXO E VANTAGES DOS
PROFESSORES PUBLICOS.

Art. 95. SC poderá ser nomoado professor publico
a cidado brasileiro quo provar:
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I. Idacle malor do 18 annos, sendo pessoa do soxo
feminino, e major do 20, sendo do sexo masculino.

II. Moralidade.
111. Capacidade profissional.
Art. 96. As provas destas condiçes sero exhibidas

nas circumscripçes litterarias, do quo trata o art. 100,
ante os direclores das respectivas escolas normaes, da
seguinte forma:

I. A do idade, por certido do assentamento do
baptismo, on sendo impossivel obtel-a, por justiflcaQo
db idade, produzida ante a autoridade competente,

II. A do mora1idde, por foiha corrida, do data nun-
ca excedente do 6 mezes, e mais por attestaçes do viga.
rio da freguezia, onde resida o impetrante, e dos respecti-
vos juiz do paz e subdelegado.

1.11. A do capacidade profissional, por exame oral,
escripto o pratico, quo so effectuará em qualquer das cir-
cumscripçOes litterarias do quo trata o art. 100, sob a
presidencia do director da escola normal, e por dons
oxaminadores, quo serAo nomeados dentre Os professores
normaes.

A prova pratica far-se-ha n'uma clas escolas prima-
rias annexas is normal, sob a direcçAo do respectivo pro-
fessor e do do pedagogia, do accordo corn as instrucçöes
quo para esso fim so expedirem.

Art. 97. 0 titulo ou diploma do approvaçAo conce-
dido pelas oscolas normaes dispensa o exame do capa-
cidade profissional e a prova do idade legal.

E quem o obtiver tens preferencia para ser nomeado
professor, indopendento de concurso, si, aberto este, nAo
apresentar-se outro normalista.

Art. 98. Nao poderis ser nomeado professor publico
o individuo quo tiver soifrido pena de gale, ou condemns.-
çAo judicial por furto, roubo, rapto, adulterio ou qualquer
crime offensivo da moral publica ou religio do estado.

Ainda quando a accusaQao judicial, por qualquer des-
tes crimes, tenha sido julgada improcedente, poderis o di-
rector da ecola normal no admittir o candjdato a
inseripco, dando recurso para o inspector goral.

Art. 99. As pessoas do sexo ferninino quo so propu-
zerem ao professorato, devero exhibir do mais:
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Si forem casada q, a oertjdo do seo oaamento; si viu-
vas, a do obito de seo marido; so viverem divorciadas, a
certitlAo do teor da sentença quo julgou a Separaçao, para
so avaliar do motivo quo a originou.

As solteiras so podero exercer o magisterio publico,
si, alem do sna moralidado individual, provarem a do sous
paes ou parentes em cuja companhia viverem.

Art. 100. A provincia será dividida em tantas cir-
cumscripçes, quantas forem as escolas normaes para o fim
unico do poderem ser feitos nas mesmas escolas os oxames
do capacidade profissional e concurso para o magisterio
publico primario.

Art. 101. Nos examos para professoras ouviro os
exaniiriadoros, acerca dos trabaihos do aguiha, ojuizo do
uma p rofessors, publica ou do uma sonhora, para esso fim
nomeada polo presidente do exame.

Art. 10. Nos mozes do Abiril. e Setembro do cada
an no, o inspector goral fará annunciar pela iinprena o con-
curse para o provimento das aadeiras vagas on novamente
creadas, quo couberem nos limites da respectiva verba or-
camontaria, marcando o prazo do 60 dias. a co itar do 1.11
dia do rnez seguinto, para a inscripçao e processo do habi..
litaço dos candidates, o qual sO poderá ser feito poranto
o directoi da escola normal da capital ou da oscola normal
A cuja circumscripço pertencer a cadeira.

Art. 103. Em livro proprio so fará, nos estaboloci-
mentos norrnaos, a inscripço dos pretendontes.

Art. 104. Findo o prazo da inscripco, o director da
oscola normal farà annuciar, por edital atlixado em lugar
publico ou pela imprensa, o dia em quo deverá so effoc-
tuar 0 concurso.

Art. 105. No concurso, alem do oxame do habilita-
co, na forma do § 3. 0 (10 art. 96, os candidatos so argui-
r,16 entre si sobre as materias da cadeira. 0 assumpto ou
ponto da prova escripta serã o mesmo para todos os can-
didatos.

Art. 106. 0 director da escola normal, porante quem,
na forma do art. 100, tiver havido concurso, romotterá
ao inspector geral, cum parecer dos examinadores, todas
as provas escriptas dos concurrentos.

Art. 107. 0 inspector geral proporâ a presidoncia,
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d'entre todos os candidatos approvados, aquelle on aquelleS
quo the parecerem proferiveis, acompanhando sua prOpOS

ta as provas dos exaues do todos os concurrenteS.
Art. 108. 0 canditato approvado no concurSO do

uma cadeira no poderá ser norneado para outra, indepen-
dente do novo exame, seno inscrevendo-se para 0 seo con-
curso e näo havendo outros oppositores.

Art. 109. Si o presidente da provincia entender que
nenhum dos candidatos ostã no casa do ser nomeado pro-
fessor, mandará quo a cadeira vá do novo a concurSo.

Art. 110, No será admittido a inscripco para con-
curso o impetrante quo tiver sido roprovado, seno passa-
dos seis mezes do reprovaco.

Art. 111. Em iguldade do circumstaflcias, serLo pro-
feridos para a provimento das oscolas primariaS

I. Os quo tiverem exercido o magisterio publico.
11. Os quo tiverem sido professores particu1aroS corn

reconhecida vantagem do ensino.
III. Os bachareis em humanidades.
IV. Os clerigos do ordern sacras.
Art. 112. A nomeaço dos professores publicos serà

feita por proviso do presidente da provincia.
Art. 113. Feita a nomeaço, serao pela secretaria

da presidencia devo1vid 	 odos Os papeis relativos aos
concursos è. secretarir 	 a inspectoria geral, para ahi
sorem archivados.

Art. 114. Nenhuma cadeira poderá ser provida, so-
no por meio do concurso, salvo o caso do remocao e 0

disposto no art. 97.
Art. 115. So accessos no magisterio:
§ 1. 0 A vitaliciedade.
§ 2.0 As gratif1cac$os extraordinarias.
Art. 116. A vitaliciedade sO será concedida ao pro-

fessor provido on habilitado na forma deste regulamentO,
quo tiver cinco annos do effectivo exercicio o provar:

I. Quo, duraute todo esse tempo, exerceo o magis-
terio corn assiduidado e aproveitamonto dos alumnos.

11. Quo 6 do provada moralidado.
Ill. Quo n.o incorreo nas ponas do multa o suspen-
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so, assim como quo no ficou em disponibilidade por
culpa sua.

Estas provas so feitas, alem da do 1iquidaco do
tempo pola repartiao competento, corn attstaQo (10
inspector municipal, delegado letterario e membros do
respect:vo consoiho parochial.

Art. 117. As provas do quo trata o art. antecedento
serilo dadas perante a inspectoria geral o submettidas ao
presidente da provincia, quo mandará declarar vitalicio
o provimonto do impetrante.

Art. 118. 0 professor quo houver incorrido em al-
guma das penas do n. 3. 0 do art. 110, ou quo liouver fi-
cado em disponibilidade por culpa sua, ainda quo tenha
cinco aunos do offectivo exercicio, so poderá ser ducla-
do vitalicio tees annus depois d3 cumprir ou do ser do-
signado para alguina cadeira.

Art. 119 0 professor declarado vitalicio na forma
deste regulamento, e o normalista desde a data do seu
pruvimento, no podero see removidos, salvo a disposicao
do art. 132, e sO perderao as suas cadeiras por sentenca
em .prucesso disciplidar quo os sujeite a pena do demisso,
ou por incapacidade physica ou moral, judicialmonte
declarada.

Art. 120. 0 presidente da provincia poderà conce-
der, subre proposta do inspector goral, corn audiencia do
conceiho director, urna gratificoçao extranrdinaria, quo
no exoeda da 5 11 parto do ordenado, aos prufessores
providos ou habilitados na forma deste rogulawento, quo
so houverein ditiuguido no ensino per inais do quinze
annus.

Tal gratiflcaco podorá ser suspensa ao professor quo
a desmerecer polo seo cumportamento ulterior.

Art. 121. Os professores providos ou Ilabilitados na
foima deste regulamento, quo contarein vinte o cinco
annos do exercicio effectivo do magisterio, toro diraito
a ser jubilados corn todos OS SOOS veucimentos.

Art. 122. A jubilacao, quando no for docretada
polo presidenle da provincia, subre proposta do inspector
goral, ouvido o conceiho director, poderà ser requerida
polo professor.
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Art. 123. (que1l1e quo, antes desse praz, float im.
possibilitado do continuar no rnagisterio, poderà obter a
ua jubilaco corn a parte do ordenado proporcional an

tempo quo tiver effctivarnento servile; nAc podendo,
porem, gozar desto favor, notes do contar quinzo annos
liquidos do exercicio no rnagrstnro. Os juhilados n'estas
circurnstancias perdero a jubi1aço, si aceitarem qual-
quer emprego lucrativo do governo geral, provincial ou
municipal.

Art. 124 0 professor terá direito, ouvirlo o conce-
Iho director, a percober mais urna quantia equivalente a
quarta parte do seus vencirnentos, quando for conservado
no magisterio depois do vinte e cioco annos do service.

Art. 125. 0 p ofessor publico quo, som licenca do
governo, deixar do tomar posse e entrar em exercicio
da cadeira para quo foi notneado, no prazo do dous meze,
a contar da publicaço do acto na foiha official, perderâ
a n maço.

Art. 126. 0 professor publico so poderá obter per-
muta da cadeira corn outro do mesmo grao. Poderá,
porem, ser removido, desde quo o requoira, para qual.
quer cadeira vaga do mesmo ou inferior grao.

Quando, a bern do serviço publico, so julgar necessa-
na a remoçäo do urn professor, sO poderá ella dar-se corn
audiencia do conceiho director, e sornento para cadeira do
mesmo grao e da mesma circumscripço iRteraria.

Art. 127. Nos casos previstos no art. antecedente, o
in spector geral marcarã o prazo para os professores remo-
vidos entrarem em exercicio, tondo em attenço as dis-
tancias.

Art. 128. Si, dontro do prazo marcado, do confor-
midade corn o art precedento, o professor permutante ou
removido no entrar em exerci&o das suas func çoes, per-
dora a cadeira.

Art. 129. Nenhum professor terá remoço, antes do
effectivamonte oxercer a caderra para quo tiver sido no-
meado.

Art. 130. Sendo elovada a villa ou cidade urna pa-
rochia, so elevarà tambem do grao a respectiva escola
publica, e o professor, ainda mesmo vitalicio, para con-
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tinuar a regal-a, deverâ mostrar-se habilitado dentro do
prazo de urn anno, da data da in3ta11aço da nova villa
ou cidade, quando no prefira transferir-so para outra
do primeiro grao.

Este prazo somente poderá rer prorogado polo pro.
sidente da provincia, a vista do motivos imperiosos, no
excedendo a prorogaço em caso algum a noventa dias.

Art. 131. 0 professor, nas condiçes do artigo an-
tecedente, quo nao so mostrar habilitado no prazo quo
Ihe for marcado, nern requerer transferencia para ca-
deira do 1. 0 grao, ftcará em disponib.lidado, sam direito
a venciment() algum.

Art. 132. No caso que seja suspense o ensino em a!-
gurna escola por falta do frequencia legal, o professor
erá, deritro da repectiva circurn e cripgAo, provido em

outra esoola qua esteja vaga, ou esignaIo palo inspector
goral para servir do adjunto do algurn professor cuja
aula tiver a Irequencia do mais do 60 aIumno, a so no
case do falta do caderas nas condiçesprecedentos 0 quo
serâ provide ou designado para cadoira do circumscripço

§ unico. Se nAo realisar-se algum dos cases antece-
denies, oprofessor flcará, em disponibilidade. percebendo,
j for vitalicio. omento o ordenado, ao qual em neuhum

caso terá direito, se a falta do frequencia da aula for
devida a culpa sua.

SEcçA0 2.
DAS LICENQAS.

Art. 133. No sara cnncedida Iicença no professor
quo nao h:uver ontrado em exercicio da cadeira para quo
f' i nomedo OU removido.

Art. 134. As licenças seráö reguladas do mode so-
guinte:

§ 1 ° Por motive do molestia provada corn attesta-
do do faculttivo, a na falta deste per attotaçes das au-
toridado locaes do ensino, ate tres mazes, corn ordenado
per inteiro.

§ 2 ° Ate seis meze, a logo qua exceda do tres, corn
;res quartas partos do ordonado.
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§ 3.0 Ate nove mezes, corn metade do ordenado,
§ 4. 0 Ate doze mezes, corn urn quarto do ordenado.
§ 5. 0 Por qualquer outro mntivo, sO serà concedida

licença ate tres mazes, corn mel) ordenado.
Art. 135. SO por autorisaçao legislativa so concede

rá ao professor publico licenca, corn on scm vencimontos,
jor m&is do anno.

Art. 136. 0 tempo das licenças reforrnadas on do
novo concedidas dentro do urn anno serà addicionado ao
das antecederites para o thu do suj3itar o professor ao des-
conto do alt. 134 e seos paragraphos.

Art. 137. Obtida a portaria di licenca, deverá 0
professor apreseiital-a ao inspector geral para ter lugar o
—cumpra-se—, e communicar ao inp etor municipal 0
dia em quo entrar no gozo da mosma.

§ unico. A portaria (10 licenQa flcarã sern offeito, so
o professor no entrar no gozo desta no prazo do sesseuta
dias, a contar da data do sua c)ncessao.

Art. 138. Ac professor quo tiver obtido licença no
so pagará vencitnonto alguin, sein quo tenha aprosentado
na directoria do fazenda a portarta da concessäo e d'eUa
consle quo forao pagos o sello e ernolurneutos devidos, as-
sim come o—curnpra-se—da autoridade competefltt.

Art. 130. Atom dos casos do art. 134, sO poderAd sor
concedidas aos professores hcenças por oito dias, corn orde-
nado, dentro do urn anno, peio inspector geral, e por trinta
dias, sem vencimento algurn, per este e polo inspector mu-
nicipal.

SECQAO 3.
DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, JUSTIFiCAQES DIS

FALTAS E DECONTOS.

Art. 140. Os vencimentos dos professores serid os
da tabella aunexa e so dvidiráfi em quatro partes, con-
stituindo tres o ordenado, o urna a gratiicacao.

Art. 141. 0 professor quo faltar, sore causajustifi-
cada, ii sua aula, perderá tod s os vencimentos, e suineute
a gratificaçao no case contrario

Art. 142. Alern do licença, considerao-se motivos
justificativos do faltas

1, 0 Molestia.
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§ 2. 0 Gala do casamento ate oito dias.
3.0 Nojo por fallocirnento do asceridonte, doscen.

dante e conjuge ate oito dias; por irmo, cuahado, Co, s-
gro, sogra, genro e nora atC ties dias.

Art. 143. 0 professor occupado bra da sua aula em
sorvico publico, a quo por lei é obrigado, on em qualquer
commisso por ordoin do presideute da provincia, no sof-
Ire desconto em seos vencimentos.

Art. 144. 0 professor quo comparocor dopois da
hora marcada para sua aula on retirar-se autos do termi-
undo o trabaiho, salvo motivo do molestia, do quo seja
acommettido ou pessoa do sua familia, perderá a gratiti..
caco.

Art. 145. A pna do suspenso importa a porda do
todos os vencimentos.

Art 146. Ate tres faltas em cada mez poderá o do-
legado litterario justflcar, independente do documento al-
gum; d'ahi em diante so ao inspector geral compote a jus-
tificaço.

SECcAO 4.
r-ROVESSORES SUBSTITUTOS E INTERINOS.

.art. 147. Afini do quo no seja interrompido o en-
sno, o inspector municipal nomearà substitutos aos pro-
fessores itnpedidos por mais do quinze dias, Os quaes perce-
bero a gratiflcacäo do quarenta mil reis monsaes

§ l.° Esses substitutes ontrarao em oxercicio logo
quo forem nomeados, independente do approvaco superior
do acto de sua nomeaço, sendo ihes paga a gratiuioaço
marcada neste artigo, a vista da ordem quo tiverern race-
bido pars entrr em exercicio a do coinpetente attestado
do frequoncia.

§ 2. 0 Si, por concurso, vierem a ser effectivcs, nAo
so ihos contará para antiguidade o tempo do serviço da
substituiço.

§ 
30 Para substitutos serâo preferidos:

1. Os prufessores aduutos.
II. Os profe sores em disponibilidade.
111. Os normalistas.
IV. Os professores particularos.
Y, Os aprovados em concurso anterior,
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VI. Os professores jubilados, som prejuizo do sna
aposentaço.

VII. Qualquer pesssoa idenea a juizo do inspect'r
municipal.

Art. 148. Quando vagar por qualquer motive al-
guma cadoira effectivamente provida e quo tenha frequen-
cia legal o inspector municipal proporá a inspoctoria
geral, pessoa idonea para regel-a interinamente ate quo
seja, em concurso, definitvamente preenchida.

§ 1.0 Os professores interinos, quando em exorcicio,
terAo uma gratificaço igual ao ordenado do professor,
cuja cadeira regerom.

§ 2 ° Si, por concurso, o professor interino vier a
sor effoctivo, terá direito a quo so conte para a sua an-
tiguidado o tempo quo tivor sorvido nosta qualidade.

§ 3 0 0 professor interino no poderá eutrar em
exorccio, nem ser pago do sua gratificaçao, sern quo
apreseute o compotente titulo do nomeaço.

§ 4. 0 Para professores interinos so observaro as
preferencias estabelecidas polo § 3. 0 do art. 147.

Art. 149 Tauto os interinos como os substitutes,
quando em exercicio, esto sujeitos as disposiçes rela.
tivas aos effbctivos e quo ihes forem applicaveis.

Durante as ferias, impedimontos e licenças nada von-
cero.

Art. 150. Nenhuma cadeira poderà ser intorinamento
provida per mais do seis mazes.

SEcçAO 5.
DOS DEVERES DOS PROFESSORES PUBLICOS,

Art. 151. 0 professor publico no pode:
I. Exerceremprego on cargo algum do nomeao

geral, provincial ou municipal, excepto por exigencia do
servico publico, reconhecida polo presidente da provincia.

11. Ter sua residencia fora do lugar em quo ostivor
a cadeira.

III. Occupar-se e nom occupar os aumnos em mis-
teres extranhos ao ensino, durante as horas das 1içes.

IV. Ausontar-se, sem liconQa do inspector oii dole.
ado parochial, per mais do tres dias coaseoutivos,
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Art. 152. 0 professor publico, alom das obrigaçes

dclaradas neste regulaineato o no regirneato interno dove:
I. Autos do eutrar em oxercicio do suas fuucç3s,

prestar o devido juramento e apresentar o seo titulo do
norneação ao - visto - do inspector municipal.

II. Part icipar ao dolegado litterario respectivo o co
meço do sea exercicio, qualquer irnpedimento quo o inhiba
do funccionar, assim come, no caso de exeder o prazo da
licenca. o motivo justificativo do excesso.

III. Fazer perante a mesma autoridade o inventario
da mobilta, uteusis e livros existentes na escola, quaado
assurnir ou houver do deixar o exeroicio da cadeira, e es.
criptural-o em livro proprio, enviando copia, authenticada
polo delogado, a inspectoria geral.

A mibilia, uteuss e livros fornecidos novarnente á
ecoas deveräo ser oseripturados e addicionados, pela mes
ma forma, a ostes inventarios.

IV. Verificar na rnestna aocasio a escripturaço
dos livios do ponto diarioe matricula dos alutnrios, notar
Os dofeitoi quo oncoutrar e, por intormedjo do delegado lit-
terario, lo yal-os ao couhecimeato da inspoctoria geral.

V. Apresentar-so corn pontualidado e descentement
estjdo na escola, procoder aos exercicios escolares do con-

formidado corn o regulamento e regimento interno, man -
teado nas mesnias o silencio, a exact ic10 e a regularidado
flecessar ins.

VI. Declarar no livro do ponto 0 nos mappas tri-
inestraos si as faltas dos alurnuos forAo on naojustiticadas.

VII. Communicar aorespectivo dologado Os nomes dos
alumnus quo, durante o mez, sern justLflcaç ) , por faltasseguidas ou interpoladas, no posso ser considerados
frepuentes.

VIII. Z1ar a conservaço do material escolar, ass uncomo dos livros fornecidos gratuitameate aos aluwnos
pobre.

IX. Conservar em boa ordom o arch ivo da escola e
pasa1-o ao successor.

X Egoiar os meios suasorios autos da appJicaco de
penas disciplinares a usar destas corn modoracao e justiça.

XI. Fazer corn toda a regularidade a e8cripturaça
dos livrus dQ expedioate,
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XII. Rometter sob pena do mnita, ao inspector mu-
nicipal, por iritorruedio do delegado litterario, cinco dias
depiis do fiudo cada triinestro, o mappa nominal dos alum-
nus matriculados, corn dec1 'ago do suas faItas,jutificadas
on nao, eaproveitameutu; e, dez dias depois do findos os
exarnes da escola, a rospectiva acta a a lista nominal dos
alumnos quo so tornarem recommendavois por son talento,
appp1icaco a moralidado.

XIII. Remetter a repartiço da instrucco publica co-
pia do ternio do visita a sua escola pelas autoridaüs do
ensino, authenticada pelas mesmas autoridades.

Art. 153. A comrnunicaço dos profossores corn a
inspectoria geralsobre o servico do suas escolas dove
ser regularmento feita por intormedio dos rospectivos
inspeotores m unicipacs, salvo quando contiverem quoixas
destes tunecionarios on sous prepostos.

SECQAO
DAS FALTAS E PENAS E DO PROCESSO DISCIPLLNAR.

Art. 154. As penas disciplinares, a quo flco su-
jeios Os profossores publicos, so:

1. Adrnoestaço
If Reprehenso.
III. Multa do 20$ . a50$.
IV. Susponsao do exercicio e vencimontos de 1 a 3

niezes.
IV. Perda do ca4eira.
Destas ponas a L a poderá ser imposta polo delegado

da parochia, a 1. 6 a 2. 6 pole inspector municipal, as 3 pri..
meiras polo inspector geral, a todas polo presidente da
provincia.

Art. 155. 0 professor publico quo, por nogligencia
on ma vontade, no cumprir Os sous deveres. instruindo
mal us alumnos, exercendo a disciplina sam criterio, dei-
xando do dar aula scm causa justificada, por mais de tres
dias em urn mez, on do cumprir as onions legaes do seos
uporiores, sari admoestado ou reprehendido, conforme a

gravidade da falta quo liouver cowmettido.
Art, 156. Aquello quo, dopois do admoestado on re-

rebendido, reinoidir em falta damesma natureza, iufrix- I
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gir qualquer disposico desto regulainonto a quo to es-
teja cornrniflaa pena especial, ou as instrucç3es dadas per
sees soperiores, soffrerá a pena do multa, quo ihe será
imposta pela autoridado competente, em vista das provas
o documentOS quo chegarem a see conhecimento.

Da irnposiçäO desta pena polo inspector geral poderá
o professor recorrer para o presidente da proviucia, dentro
do prazo do cinco dias a contar da data da intimaçao. Este
recurso poderá tanibem sr interposti perante o inspector
municipal ou delegado da parochia; mas subirà a presiden-
cia por intermodjo do inspector geral.

Art. 157. A pena do susponso será imposta:
I. Aos professores quo depois do multados reincidi-

rem nas memaS faltas.
II. Aos quo derem máos exeinpios on inculcarem

maos principios aos alumnos.
111. Aos quo faltarem corn o rospeito devido ao in-

spector geral e mais funccionarios incumbidos da inspecco
do ensino, em acto do servico.

Art. 158. Para imposico desta pena observar-se-ha
o seguinte

§ 1. 0 Apresentada ao inspector geral a participaco
official, denuncia particular ou official, ou reconhecendo
die quo dove tor lugar a suspensao independoute do ser
requerida, mandará quo o accusado responda acerca do
facto on factos da aocusaco, dentro (10 prazo do 15 dias,
a contar da inttmaço, podondo 0 accusado juntar a sua
resposta as documentos quo quizer, em bern do sua defeza.

§ 2.° Findo o praso, corn a resposta ou scm ella, o
inspector geral submetterá todos os papeis relatives ao
conheciifleflto do conseiho disciplinar, o qual deliborará
obre a imposicaO da pena o sua duraçao ou absolverã o

accusado, fundamentaiidO em ainbos Os casos a deciso
quo proferir.

Art. 159. 0 professor publico perderá sua cadeira,
mesmo depois de sor victalicio:

I Quando for condemnado h pena do gale ou priso
corn trabaiho, on per algurn dos crimes especificados no
rt. 98 deste règuiamentO.

11 Quando teuha sido susenso per tres vezes.
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III Quando fomentar iinmoralidade enLre os alum-
nos.

IV. Quando tiver estabolecimento commercial on
do qualquer modo oxercer esta industria no lugar do sua
residencia.

V. Quando sem causa justificada interromper o exer-
cio polo praso do urn rnez.

VI. Quando, como examinador, praticar ou concor-
rer para quo os examinandos pratiquem fraudo corn o fim
do obter opprovaço indevidas.

Art. 160. Ficarâ suspenso do exercicio o voncimonto
o professor quo for indiciado em qualquer dos crimes men-
cionados no art. antecedente, n. 1, on pronuuciado em
qualquer outro

Seinpro quo a suspenso r.sultar do decreto judici-
ario, os sous effeitos teriLo rogniados pelas lois geraes.

Art. 161. Para a imposiço da pena do perda do
cadeira, o inspector geral, depois do (,uvido o accusado
corno dispöe o art. 158 a respoito da pena do suspensao,
convocarà immediatarneato o conceiho disciplinar para
quo delibere sobre a procedencia ou improcedoncia da
acusaco.

§ 1. 0 Julgada procederite a accusaco, o inspector
geral ordenará aoaccusado quo no dia e hora determinada
corn o praso quo será regulado na rasào do 24 kiloLnotros
por dia, colnpare94 peranto o conceiho disciplinar, athn do
ser interrogado e produzir a sua defeza, apresentando os
documeatos quo tivor para comproval-a.

§ 2. 0 No dia aprasado, reunido o conceiho disciplinar,
nos terinos do art. 158 § 2. 0 , o inspactur goral fare. o in-
terrogatorio do accusado, recoberá sna defeza oral on es-
cripta, corn os documentos quo forem apresentados, e, do-
pois do organisado o processo corn todas ostas peças, o con-
ceiho disciplinar pr ' ferirá a sua sentnça fundam3ntada,
condemnando ou absolvendo, conforme as provas quo hou-
verern sido produzidas.

§ 30 As sesses do julgamento do conceiho discipli-
nar soro publicas. e so o processo no poder ser termina-
do no inosmo dia, continuarà. nos seguintos.

Art. 163. Ds deoises do COUQ@IhO discip1u3r have-
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rt recurso corn effeito suspensivo para o presidente da pro-
vincla:

§ 1.0 Voluutario, interposto polo inspector goral da
deciso quo julgar improcedento a accusaço, nos tormos do
art. 161.

§ 2. 0 Necgssario, interposto pelo mesmo inspector,
da senteriça final quo conletnuar ou absolver o accusado.

Neste case poderá. o accusado ofterecer novas allega-
çes e documeutos peranto a prosidencia da provincia.

§ 3.° Etes recursos soro intorpostos dentro do pra-
zo do 5 dias, e o inspector geral Os fuudamentar, emittin-
do seo parecer sobro a morecimento das provas e a justiça
on injustica da decisIo.

Art. 163. Quando o professor accusado rosidir a mais
do 200 kilornotros da capital da provincia, podera defen-
der-se perante o coiicelho disciplinar, por procurador; e
neste case o inspector geral inandarã fazer o interrogato-
rio polo inspector municipal, aiim do quo soja presente ao
conceiho disciplinar no dia do sua reunio.

Art. 164. Nos cases quo affectarem gravemento a
moral on que exijo promptas providencias, o inspector go-
ral deverâ proper desde logo aopresUente da provincia a
suspenso do professor accusado, intimaudo-ihe immedia-
tameate o processo disciplinar.

CAPITtJLO 8.0

DAS ESCOLAS NORMAES.

Art. 165. Para a devida preparao das pessoas
quo so destinarem ao magistorio o 1iabi1itaco dos actuaes
professores publicos; havet-Lt na provincia oito escolas
normaes, cendo utna na capital e as outras nas seguin-
tos cidades: Juiz do Fora, Campanha, Uberaba, Para-
catii, Sabará, Diamantina e Monts Claros.

§ unico. As escolas norinaes da Campanha. Dia-
mantina, Sabará o Paracatü continuaro annexas aos
respectivos externatos.

Art. 166. 0 ensino destas escolas coastará das se
s ruaterias. distribuids por tree ann.
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1.0 ANNO.

Exercicios diaries do calligraphia e orthograf iia
na escola pratica.

Lingua nacional, comprehendendo leitura expressiva
o commentada do textos classicos em proza e verso,
analyse grammatical, e logica c exercicios do construcço.

Arithmetica e metrologia.
2.° ANNO.

Lingua nacional comprehendendo exercicios do re-
dacço o n0ç33s do litteratura nacional (3 liçs por so-
nana).

Arithmetica, applicaces e exercicios praticos. Es-
cri ptu raco mercantil, cornprehendendo as noces theo-
ricas essonciaes 0 a pratica das partidas simples e dubra-
das, inclusive contas correntes (3 Iic(3es per semana).

Pedagogia theorica, comprehenclendo historia da pe.
dagogia 0 organisaco escolar (2 liçes par semana).

Historia sagrada ([ liço par semana).
1nstrucco moral, religiosa e civica. Elementos de

direito coustitucional o ecoaomia politica (1 licao par
semafla.

Francez ( 5 liçoes per semana).
3° ANN0.

Noçöes praticas do geometria, desenho linear e do
imitaço.

Noçles do geographia e cosrnographja, geographia
do Brasiz (31ices per semana).

Historia do Brasil (2 11 93es per semana).
Pedagogia, coinpreherilend, a metliodlogia, educaco

moral, physica e intellectual e legis1aço do ensino•
Noçötis do sciencia 	 naturaes, physica e chimica

agricola.
§ 1 . 0 Alorn das matorias supra, ensinarseha mais

naescola:
Musica vocal. Pratica do violino para os homens o

do piano ou harmonium para as mulhores, em to3os os trosannos do curse.
Trabaiho d'agutha e bordados as alumflas.mestras

2. 9 A mUsca serb, leQc jonda em todos as dias d,
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emana, excopto nas 5. &1 feiras, o o onsino do prendas
do aguiha serà dado na aula pratica do sexo feminino.

§ 3•u 0 provimento das cadeiras do francez e do
noçes do sciencias naturaes, phisica e chimica agricola,
bern conto a creaco do urn pequeno laburatorio, annexo

esta cadeira, fico dependeutes da concesso do fundos
polo podur competente.

Art. 167. As materias do art. precedente sero dis-
tribuidas em oito eadoiras, sendo:

Urna do lingua e literatura nacional.
Uma do arithmetica e escripturaco mercantil.
Urna do podagogia, historia sagrada, instruccao mo-

ral, religiosa e civica.
Uma do goometria, desenho linear o do imitaço.
Uma do geographia, cosmographia, geographia o his-

toria do Brasil
Uma de francez.
Uma de nocOes do sciencias uaturaes, phisica o chi.

mica agricola.
Uwa do musica.
§ unico. As cadeiras do francez e sciencias natu-

raes serao regidas por urn sO professor, quo porcebor.
os veneimentos do ambas.

Art. 168. 0 curso será frequentado simultanearnente
pelos alumnos-mestres do ambos OS SOXOS, havondo nas
respectivas Falas as necessarias divises.

Art. 19. Em cada urna das escolas normaos da
provincia sero fundados urna bib'iotheca e musco pa-
dagogico destinados ao estudo dos aluwnos.

Art. 170. Para os exercicios praticos do pedagogia
haverA uma escola prirnaria do sexo msseulino o outra do
feminino, annexas a escola normal, corn a donominaçao do
escolas praticas, a cujos traballios assistir10 Os alumnos.
rnestres desde o corneço do curso, sendo incumbidos do ro-
ger progressivarnente, sob a direcco dos respectivos pro-
fessores, as di yersas classes das mesmas, do segundo anno
em diante.

A frequencia do alu!nnos prirnarios do cada urna das
esoolas praticas uão podera exceder do sessenta.

§ 1. 0 Nestas escolas os alumuos e alumuas mestres
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sero obrgados a fazor exercicios diarios do ealligraphia
o orthographia.

§ 2.° Cada urn dos professores das escolas normaes
deverà, uma vez por mez, acompanhar os aluwnos mestres
As escolas praticas, e ahi exercital-os no modo do Ieccio-
nar a disciplina do sua cadeira.

Art. 171. Para auxiliar a professora da aula pra-
tica do sexo feminino, annexa as escolas norrnaes, a ao mes-
mo tempo desemponhar as funcços do inspectora das alum-
nas mestras, o presidents da provincia norneará uma ad-
junta d'entre as professoras norrna1ista quo so houve-
rem distinguido no magisterio.

Os venc!wentos da adjunta sero os mesmos dos pro-
fessores normalistas do 2.6 grao.

Art. 172. 0 provirnento das cadeiras das escolas nor-
maes a das escolas praticas quo para o futuro so crearern,
ou das oxistontes quo estejao vagas on vagarem. será feitr
por rneio de concurso, observadas as disposic3es do art.
95 o seguintos.

Os actuaos professores continuarAo na regencia do
suas cadeiras, independonto do nova nomoaço.

Art. 173. No impediments on falta dos professores
das escolas norrnats, ser10 ests substituidos uns pelos ou-
ros on por quoin 0 director da oscola deigaar.

Do mesino modo sero interinamente providas as ca-
deiras qua vaga rem, somente ate seu provimeuto dofinitivo.

O substituto perceberã urna gratiD.caçao igual ao or-
donado do subtituido, so professor interino os da cadeira.

§ unico. A substituiço da profossora da escola pra.
tica (10 sexo feminine ssrà exarcida pela professora
adjunta, sara augznonto do vencimento.

Art, 174. A adrninistraço das escolas norrnaes será
exercida por urn director, nomeado nos termos do art.
29 e pela congregaço dos professores, do quo trata o
art. 34 do presents regularnento, sob a fiscalisaço da
inspectoria geral.

o sorviço do expediente será desempenhado por urn
amanuense, nomeado, sobre proposta do respectivo dire-
ctor, d'entro os alurnnos quo mais se distinguirern, por
sua app1icaQo a procedimento, urn portoiro e urn or-
vento.
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Art. 175. Os oxames do admisso a matricula d
curso normal terAo lugar do 1. 0 a 15 do Oulubro, en
cerrando-se a matricula do tods os aunos no ultimo dia
do referido mez

Sao coadiços da matrioula do primeiro anno:
I. Sor maior do doze antxos so for pessoa do sexo

fominino, e quatorze si do maculino.
H. Set- do bons costu roes.
111. No soifrer mo1esta quo o inhabilito para o

magisterio, haver sl(10 vaccinado em tempo quo não ex
coda a cinco annos ou soifrido variola.

IV. Saber correctamente as materias quo so ensinO
nas escolas do 1.0 grao.

A condiço do n. 1 será provada corn certidao do
idade ou documento 1egalque a subtitua.

A do H. por attostaçles do parocho, juiz do paz 0

subdelegado do lugar da residencia do irnpetrante.
A do n. Ill, corn attestado medico.
A do n. 1V. mediante certiticado do approvaco em

exame nas eoo1as publicas ou, na falta desto, por exarne
oral e escripto perante urna commisso composta do dous
professores do curso, noineada polo director, quo a pro-
sidirá.

Art. 176. As inatriculas do 2.° e 3. 6 anrro far-se-ho
mediante attestado do approvaço nas materias do anno
anterior.

A matricula sort gratuita.
Art. 177. 0 alumno-mestro quo completar, o numo-

ro de dez faltas desabonadas on quarentajustificadas per-
dora o anno.

As alumnas, porom, torão o dircito de ausencia per
tres dias consecutivos em cada mez, indopenderite do qual.
quer j ustiticaco.

Art. 178. 0 alumno-mestre quo, nos termos do art.
antececlente, liouvor perdido o anno, poderà ser admittido
a exame vago do todas as inaterias quo o constituom, nos
tornos do art. 182.

Art. 179. Os exames finaes da oscola normal so
effectuaro do dia 15 do Julho em diante.

Art. 180. .Aos alumuos o alurnuas-mestros quo con-
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cluirem o curse normal corn approvaQO sert conferido
urn diploma polo prosidente da provincia, segundo o mo-
delo quo for estabelecido,

Este diploma sO poderá ser expedido ao alumno quo
tiver corn pletado desoito annos do idade, e lhc darà direito
As vantagens e immunidados deste regulamento.

Art. 181. Nas escolas normaes sero feriados os dias
quo decorrerem do 15 do Juiho a 30 do Setombro do cada
anno e os mencionados no art. 58, exceptuadas as forias
do natal.

Art. 182. Aos actuaes professores e professoras, e
em geral a todos quo tivorern as condices exigidas para
a matricula nos ns. 1, 2, 3 e 4 do art. 175, 0 perrnittido
req uorer exame vago de todas as materias quo constituem
o curso normal, aiim do obterern o diploma do norrnaltsta,
quo ihes conforirá os mesmoS direitos e vantagens dos quo
curarem as escolas normaes da provincia.

Estes examos sO podero ser prestados peranto as di-
rectorias das escolos normaes nos mozes do Junho e Ddzam-
bro do cada anno, sendo examinadoros os professoros da
escola normal.

Art. 183. 0 presidente da provinciapoderá conceder
licença, todos os annos, a dous professores do cada uma
das circurnscripçiies litterarias para habilitareni-se nas
materias do curso normal.

Estes professores percebero o ordenado do suas Ca-
doiras durante a licença,

§ unico. So no forem approvados nas matorias do
thto curso, os professores do 2. 0 grào em urn anno, 0 Os
do 1.° em dous annos, ser-ihe-ha cassada a licenca e
no so ihes levará em conta para nenhum effeito o tempo
em quo houverem estado fora do exercico do magistsrio.

Art 184. Para a escola normal sorá dade urn re-
gimento interno, no qual so prescreverào os deveres do
cada fnnccioiiario, ae horas das aulas, forma do exames,
entrega do diplomas, penas e recompensas dos alumnos
mestros e tudo qua.nto disser respoito a economia do es.
tabelecimento.
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CAPIT[JLO 90

DA INSTRUCcAO SECUNDARIA

Art, 185. 0 ensino publico secundarjo será dade no
externat(J da capital, quo Cofltinuará a denominar_se .Ly_ceo Mineiro, e nns eteraatos da Diarnantina. Sabarà, S.
Joao d'El Roy, Cetrnpanha e Paracati.

Art, 186. No Lyceo Mineiro haverá as seguintes ca-
deiras:

Uina de latim.
Uma do portuguez e litteraturIL nacional.
Uma do francez.
Urea do uigloz.
Urna do italjario.
Urna de a11emo.
Urna (10 Philosophia e rhetorica.
lfuia do a rithmetica 0 alge')ra.
Urna do geonetrj 0 deenhu linear.
Uwa do histuria Universal o geographia.

HArt. 187 	 ver tarnbrn uma aula do inns ica, re-gida Pel f ) professor da Escola Normal, sew augmento doYOfle men t
Art. 188. 0 curso do etu10 no lycoo e o program.Tna do ensjn, sero detorrainados no regirnOn intorno.Art 18. N C LSO do screw conceIidH ao lyceo o

mearnos favoros o privilegios do Imperial 
0011egi o_p0 Iro2.°—.,o governo podera augmentur o numerc, do cadeiras e

altorar o progralnma dos Cstudo, a1ni do uniformcorn o rut0 collegio. 	 jsaJ_o
Art. 190. Haverá no Jyceo urn salo do estudo pro-

sidido por urn rogonte, e aborto das 10 horas la 
Ma IIIIA atdAs 2 da tardo, 00(10 03 aIurn 5 devom fear nos inter-

vallo das aulas, preparaudu as liços do dia on as do diaSeguinte.

Art. 191. Nos ouros extornatos continuar a
cionaras seguietes cadeiras:

1 a, do latim.
2., de pn rtuguaz a geograpli j a.3a, do fraricez e ingloz.
4 • do rnatherr)atjC.(s elenleutares
Na ,)obstante, fco Inautidas flosses externatos as do-



ISO	 LIVItO IA LEt M1UA

mais cadeiras actualmente existentes, quo iro sendo sup-
primidas a proporço quo forem vagando.

Art. 192 Será suspensa a cadeii'a do oxtornato para
a qual nao houver inairicula nu quo no tiver pelo meno
oito alumnos frequontes em urn ttnstre, C supprimidi
o extornato quo no mesno periodo uiio reunir a froqu.11-
cia do trinta e dons alumnos eiitro t1as as aula.

Art. 193. A adtninistraço do lyceo e dos outros
oxternatos serà oxorcida por urn director e pela eon-
gregaco dos profossoros, n s terrno deste regulamnto,
sob a fi(;alisaço da inspectoria geral.

0 serviço do oxpedieiite so-,A doseinpenhado por urn
arnanuonse, n)meado, sobro proposta do respective director,
d'entre Os alumnus quo mais so distinguireta por sua
app licaçao e proceditnonto.

§ 1 ° Nos externatus a quo estiver annoxa a as-
cola nrrmal, o director e 0 arnanuonso sero c)m(flU(1S a
ambos os estaholecimentos.

§ 2 0 Alem destes empregados, haverà no lyceo
urn porteiro, urn continuo e urn servente; e nos outros
externatos urn porteiro, quo sorvirá tunbem do continuo.

Art. 191. 0 proviinent) effoct vo uu intorino das
cadeiras do lyueo e extornatos e a substituiço dos prufus-
sores serà) feitos polo in )do estatuido tio.s arts. 172 o 173.

Art. 195. Cada professor do lyceo e externatos
no poderá regr nelles inais do urna cadeira, salvo
o caso do substituiço toinporaria em quo poderà roger
mais uma.

Art. 196. A matricula no iyoeo e externatos estarA,
aberta desdo o dia 1. 11 do Outubro ate o ultimo dia do
mezmo mez: depois desta data so paderá matricular-se,
como alurnno avulso do quilquer aula do scencias, quein
provar, por meio do exaine, quo nao ihe so (xtranhas
as licOes anteriores

Para o estudo das linguas, porem, a matricula eslarà
aliorta todo anno.

§ unico. No será adinittido it matricula do qua!-
quer dos annos adiantalos do curso quem no provar,
p or meio do exame on do attestados legacs, aeliar-se
habil itado em todas as materias dos aunos anteriores,
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A matriu1a sorá gratuita.
Art. 197. A froquencia das aulas do lyceo e ox-

ternatos serà obrigatoria, o o alumno quo der vinte fat-
tas, som mutivo justificado, ou quarenta justificadas,
perderá o anno.

Art. 198 Vigora quanto a época dos exames fioaes,
e quanta as forms do lyceo e externatos, o disposto nOS
arts 179e 181.

Art. 199. A approvao em todas as materias lee.
cionads no lyeeo e externatos, excepto musica e desenho,
comprovada por certificado do inspector geral, passado
em vista das aetas do exame, darà aos quo a obtiverem
peferoncia para os empregos publicos provinciacs.

Art 200. Ate ao dia 15 dos niezes do Janeiro,
Abril, Juiho a Outubro de cada anna, remettero OS di-
rectores do iycoo, externatos a escolas normaeS ao in-
spector gerat os mappas Oe frequeucia dos alumnos.

Esses utappas serao coordenados pelos respectivOS pro-
lasso res.

Art, 201. Os professores do lycea, externatos e es-
colas norrnaos torso, no quo ihes for applicavel, as
memas varitagetH e flcu sujeitos, pelas faltas quo corn-
mi?ttrern, A4 iresinas penas diseiplinaros dos professores
prirnaros, 0 os sous veneimentos SCi') o da tabella
anrioxa, co:sItuiudo tres partos a ordeudo a urria a
grati ticaçà.

Art. 202. 0 regimorn interno do lyceo e externa-
tos será estabelecido en regirnento especial, expedido
polo iiispeeor goral a na forma etatuida par este re-
golamento.

CAPITULO 10.
DX SECRETARIA DA INSPECTORIA GERAL DA INSTtTC-

QKO PUBLICA.

Art. 203. A secretaria da instrucço 6 destinada
ao expeliente o ao processo dos negocios relativos a este
ran)) do serviço.

Art. 04. Esta repartico s comporó. os seguintes
einpregados.

Sucretario.
Dous chafes do socçao.
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Dous 1.0 officiaes.
Dous 2" ditos,
Urn archivista.
Urn portoiro.
Urn continuo.
Art. 205 0 secretarlo ó o chefo immediato desta

reparti1o. ob a superititondericia do inspector geral.
Art. 206. Ao secretario compete:
§ 1.' Distribuir o expedient3 pelas respectivas see.

ços, podendo reservar para si o quo oriteudor do mais
importancia.

§ 2. Dar ao inspector geral as iriformrçes neces-
sarias o quo Ihe foram exigidas para a soluçao dos nogo.
cios pendentes do despacho.

§ 3. 11 Dirigir e inspeccionar Os trabaihos da socre-
taria, quo serä.o feitos das 9 horas da manha as 3 da
tarde.

§ 4.0 Lavrar a actas dos exarnes qua so processa-
rem perante a inspectoria geral e torunos do juratnento
o posse.

§ 50 Prosidir diariamente o Iivro do poit dos em-
pregados encerrando-o as nova o quarto da manh.

§ 6. 0 Communicar di recta mento, do ordem do in-
spector, aos empregados sub)rdinados a aste, os actos
quo forein expedidos e as informaças quo foram exi-
gidas.

§ 7° Subscrevor as corti1es a authenticar as copias.
§ 8. 0 Dirigir a publicacao dos actos rolativos ao

expedlente da intrucco publica e assignar os editaos
quo lorern ordenados pelo inspector.

§ 9.° Fiscilisar escrupulosamento a distribuicao dos
livros a outros nbjectos pelas escolas e estabelecimoutos
de instrucçao, fazoudo inveritarial-os ciii livro proprio.

§ 10. Fazer invontario dos movais a objectos nocos-
sarios para o expediente e born arranjo da secretaria,
fiscalisando a sun compra.

§11. Rover todos Os .tcos a despachos qua tivorern
do ser subrnettidos a assignatura do inpctor.

12. Escrever a registrar em hvro especial a cor-
respoudencia reser yada do inspector geral, ficando a
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mesma sob a sua guarda.
§ 13. Adinoestar Os empregados da secrotaria quo

nao cumprirern sous deveres.
§ 14. Numerar e rubricar todos os livros exigidus

para a oxpedietite da repartiçäo.
§ 15. Designar as secços em quo os eniprogados do-

vo servir, podendo modal-os do urna para outra, corn-
forme a conveniencia do serviço.

Art. 207. Haverá na secretaria duas secc3os, con-
postas cada urna do urn cliefe e urn 1.0 official, Os sogun-
do officiaos sero distribuidos, conforme a conveniencia
do serviço.

Art. 208. A' primeira secço incumbe:
§ 1° Ounfeccionar a mappa geral das escolas publi-

cas e particulares, subvenciouadas e livres, do iyceo, ox -
ternatos, escolas normaes, calculando a frequoncia effectiva
dos alumnos matriculados.

§ 2. 0 Escripturar os sguintes Evros:
I.° Da matricula dos professoros publieas, corn do-

claraçao do sua naturalidado, fihiaço, idado, data da no-
meaçao, jurarnento e posse, remoçao, lieonças, faltas e
tudo mais quo ihe for rolativo.

2. 0 Da matricula do inspectores do municipio, seas
8upplentes, dos delegados parochiaos e membros dos conce-
ihos parochiaes, fazenlo o oxpediente quo a isso so referir.

Art. 209. A' segunda secçao incumbe:
§ 1 . 0 Escripturar a livro das inscripcães para 0 COfl

ourso das escolas normaes, lyceo e exteriiatos.
§ 2 ° Escripturar o livro do posse e juramento dos

empregadas e a expediQo dos titulos do nonieao do in-
Spector gral.

§ 30 Rogistrar Os despachos, instrucçOes e ordens
quo forem expeilidas polo inspector geral, e a protocollo
das portarias, officios e ordens da presideiicia.

§ 4.° Fazer a correspondencia quo tiver desor ox-
pedida polo inspector geral ó presdencia o repartiç s pu-
blicas cia capital e das outras provincias e o respectivo re-
gistro.

§ 5. o Escripturar Os seguintes 1ivros
JO Do Ponto.
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2.' Do registro das de1iberaçes e sentericas do con-
ceiho director em materia disciplinares.

3. 1 Do rogisro do titulos, ltcenças, porarias, in-
strucces e relaturios do inspector geral.

4. 11 Da escripturacao das despezas corn os objectos no-
cossarios para o oxpediente.

5.' Do inventario dos moveis da repartio e dos es-
tabellecimentos litterarios.

6.' Expedir os diplomas dos habilitados nas escolas
normaes.

7•0 Processar a jubi1aço dos professores.
8.' Escripturar, alem dos livrosja moncionados, os

quo forem estabelecidos polo secretario, conforme a neces-
stdado do servico.

Art. 210. Aos chefes do secço compote:
§ 1 . 0 Redigir o expediente quo ihe for distribuido.
§ 2.' Dar o seo parecer, fundado em lei e rogula-

jento, sobre us negocios relativos a sua seccão.
§ 3.' Fazer quo os trabaihos a orgo da secço sejo

executados corn zelo e prornptido, mantendo o slencio e
respeito necessarios.

§4.' Fezer coordenar em Iivros distinctos as minu-
tas do toda a correspondencia quo so expodir pela secçao.

Art. 211. Ao archivista, quo terâ a categoria e yen-
cimentos do 2.' official, incumbe, alem das obrigaçOes im-
postas aos offlciaes, toda a vez quo o exLgir o servico da
ecretaria

§ 1. 0 Guardar e zelar todos os papeis e livros do ar-
chivo da reparticão, e os livros o mais objectos quo tive-
rem do ser distribuidos pelas escolas, seudo respoasavel
por qualquer extravio que so der.

§ 2.' Dar certido, mediante dispacho do inspector
geral, assim come fazer, media nt recLbo com—visto—do
ecretario e por ordem do mesmo iiipector geral, o forno-

cimonto para as escolas prunarias, escripturaudo o dito
fozuecitnontO em livro especial.

Art. 212. Au porteiro compete:
§ 1. 0 Abrir a reparico as 8e 1/2 horasda manhil

ecba1-a pepois do trabalho diario.
2.' A 1imeza o acoto da reprtiço e consorvaço
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dos moveis o mais objectos ahi exisLentes, pelos quaes é
rosponsavol.

§ 3.° Fazer as despzas nuudas da secretoria, apre-
sontando para ellas as podidos ao secrotrio e dando couta
no fim do cada inez, para qua, oxarninado peio inspector
geral, so remotta a direcorja da fazenda provincial parao respectivo pagamento.

§ 4. 0 Fechar a fazor chegar a soo destino a corres-
pondencia official da rejartço.

§ 5." Registrar em livro da porta os despachos das
petices, fazendo o resumo do sua substancia, a ontregan.
do-as as partos, mediante rocibo.

§ 6 0 Kantor a ordom a o respeito entre as pessoas
quo so acharein IOra do reposteiros, requerendo ao secre-
tario as providencias qua for em precisas para este fin.

§ 70 Tar sob sua guarda a listribui t' pela socretarjao papal, livro e mats objectos necessarios ao expedionte.
Art. 213, Ao conttnu) compote.
§ 1.' Entregar a correspoudeucia quo tenha do sex' dis-

tribuida dentro da capital.
§ 2 .

0 umpriras ordens quo Ilia foroin transmittidasPalo porteiro.
Art. 214. 0 socretarjo será substjtiijdo polo chefe do

secçao quo o inspector dosignar; Os chefos do secçao pelorospectivos 1.°' otliciaes e aa falta destos Palos 2.- 1 , e a pox'-teiro polo continuo.
Art, 215. As nomeaçOos, doniis5, licenças a dos

coutos do voucimoutos dos elnpregados da secretaria soráo
regidos polo regulainento n. 82,

DIPosIcEs OEItAES

Art. 210. A distribuiç() das matorias do curso nor-
mal, lycco a externatos da pzovincia poderá sex' alteradapola p residoncia, quando pela experiencia o julgar fleces-sa rio.

Art. 217. Para que o professor pubico possa leccionarem esta be j ec j tnentos parliculares, (love im l otrar. iicençado inspector grLI. a quAl Iho podorá ser casada, seinpre
quo assim couvier ao sorviçi pubilco, a juizo do Inosmoinspector,

Art. 218. Nas instrucçoes quo so expodix'em a re gpeito das escolai nocturrias on dowinicaes, dover-se-ha estatuir quo so sejo admittidos 4 xnatricula alumnos xnai..es do 15 jAuaos, excopo;
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I.- Se os pais dos menores dessa idade, pela sua muita
pobreza, flat; puderein prescindir do trabaiho dos flihos, no
tempo em quo funccionao as aulas diurnas.

2: Se os menores forom irmos, sobrinhos ou fi1h0
dos adultos quo frequentarom o curso nocturno.

Art. 219. Os professores providos ou habilitados na
forma do reg. n. 84, gozaro do todas as vantagens confe-
ridas por este regulamonto.

Os providos, porem, ou habilitados na forma dos re.
gulamentos anteriores rio podero gozar das vantagens
deste regulamento, sam quo so mostrem habilitados para
o ensino do todas as materias do art. 44, conforme a cadeira
quo regerem, a pela forma determinada pelo art. 96 n. 3.

Os professores assim habilitados, no podero apo-
sentar-se coin as vantagens desto regulamonto, serio de-
pois do tres annos passados da data da habi1itaço.

Art. 220. As camsras municipaes, em virtude da
attribuico quo ihes conferem os arts. 58, ultima parts, a
70 da lei do l.° Outubro do 1828, daro em todas as suas
sesses ordinarias conta ao presideute da provincia do pro.
cedimento offiuial dos profesoros, e da aptido a regula-
ridade do couducta manifestada por elles no exercicio do
magisterir', aproveitamento dos aluinnos, e quanto entende-
em qua devem levar ao conhecimento do mesmo prosi-

dente, relativamente a iustrucçao publica e particular sin
5805 IflUfliCipiOS.

Art. 221. Os juizes de direito, municipaes o promo-
fores daro conta ao presideute cia provincia, sempre quo
o julgarem necessario, das infracdes do presonte regula- 	 •1nento por parts dos professores publicos das comarcas a
terinos do suas jurisdiccöes.

Art. 222. Quando o inspector geral ou qualquer
enipregado da instrucçao, por ordem da presidericia, sa-
hir da capital a serviço, perceberà, alem do sous ven&-
zuentos, uma ajuda do custo, qua ihe for arbitrada pel,
presidents da provincia.

Art. 223. Das multas qua forem impostas em vir-
tude deste regulainento, o inspector geral remetterà a di-
ectoria da fazenda copia authentica do acto quo as impo-
er, afim do ter lugar a respectiva cobrança.

Art. 224. 0 governo prover4 du moves e utensi



rOLk NU*O 4

jecessariOS o Iyceo, externato, ocol ts normacs e escolas
primariaS da provincia, e fornecerà aos meninos pobres
quo frequentarem as escolas primarias os Evros nocessa-
rios ao ensino.

Art. 225. NDs casos omisos neste regulamentO sero
observadas as diposiçes das leis o regulamentos geracs
somo subidiarias.

Art. transitorio. As disposicöes do presente regu1a-
mento, quo augrnefltAo a despeza, sO começarAo a vigorar,
epois do approvadaS pela assemblea provincial.

Art 226 FicLo revogados tdos os regu1amentos
ar4terLores sobre a tnstruCcO publica da provincia.

Palaclo da Presidencia da Provincia do Minas Geraes,
em Ouro Preto, 19 do Junho do 1883.

ANTONIO GONçALVES CHAvs.

Nesta secretaria foi publicado o presento regulamen-
to as 19 dias do mez de Junho do 1883.

Camillo A. M . de Brilo.

q;q)
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	 ...................3u00UO
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Professores........... 	
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ESGOLAS NORMAES
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	 )0U

	

Do districto' ................t50)000
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REGULARINTO 1
(I PRESIDENTE da provincia, usando da attribuiço
conferida polo art. 4. 0 § 2. 0 da lei n. 2892 do 6 do Nveiu-
bro de 1882, resolve determinar quo na threctoria Geral
do Obras Pnblicas so observe o seguinte rogulamonto

TITULO 1.0
D.A. ORGANrsço DA DIRECTORIA, GERAL DAS OBRAS PUBLICAS

CAPITULO 1.0

DO PES5OAL
Art. 1.0
§ 1. 0 A Directoria Geral das Obras Publicas da. Pro.

Vincia ficará composta dos seguintes ompregados;
1 Director Geral.
6 Engenhoiros.
1 Secretario.
2 1. 0 officiaes.
4 2.01 ditos, sendo urn archivista.
1 Desenhista.
1 Administrador do obras.
1 Porteiro.
1 Continuo.
1 Correio servente.
§ 2.° Fiam igualmento subordinados a directoria de

obras Os engeuheiios ficaes do estradas de forro, do enge_
nhos centraes, do navgacao subvencionada, do illumina-
ço publica e em goral de todas as eruprezas para as quaes a.
provincia concorrer corn subvenao do qualquer riatureza.
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CAPITULO 2.'
DOS ANCARGOS Di DIaBOTOIIA

Art. 2 • A' Diroctoria Geral das Obras Publicas
incumba

§ 1 ' Organisar os projectos d&s obras provinciaes.
§ 2.' Executal-as, quaiido tiverem do ser feitas

por administraçao • insp .-ctonar e flsoaliar as quo to-
rem COn5trULdLs por coatrato. ou estiverern a cargo do
comm;s Cos.

§ 3' Procedar aos trabaihos topographicos 8 geom
desic ' s quo forein exigidos polo presidents da provincia.

§ 4.' Prestar todo a qualquer servuo quo tiYer
relaçao corn os trabalhos a quo so roferom Os para
graphos antecodentes.

§ 5. 0 Fiscalisar a escripturar as despezu corn o
servios das obras publicas e expedir cerufleados para
o pagamonto do11a.

CAP1TULO 3'
DOS DISTRICTOS PAPA Os SEItV 1Q08 TECIINICOS

Art. 3. 0 0 territorlo da proviuca flea tividido em
seis districtos, corn as sedes a ciicurnscripcs quo fu-
rem determinadas polo presidetue da proviuca.

Art. 4 • Pars cada urn d'estes ditrictos ser do-
signado urn engenheiro.

Art. 5.' As areas doe districtos e cuas respecti-
vas sedes poderAo ser alteradas sin attenco as cenve-
nieacias do servico.

TITULO 2.'
DOB DIVERES DO PESSOAL

CAPITULO 1.
DO DIRECTOR

Art. 6.' 0 director das obras publioaa 6 o chefo
do todos Os empregados da directoria.

Compete-ihe;
§ 10 Cuinprir a fazer eumprir por todos as seus

ubordinados as leis, os regu1amento, deliboraçOes, por-
tarias e despachos da preidencia.

§ 2. 0 Prestar ao presidents da provincia as infor-
maces verbaes ou escriptas quo exigir; propor-ihe
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medida. • pro,idencias quo julgar couveniente; con-
sultal-o on representar iho a respeito do tudo quanta Or
a born do serviço publico.

§ 3.' Dirigir, promover o inspeccionar Os trabaihos
da reparticào e dos empregados quo ihe forern subr-
thoados, o cipedir-ihes as ordens concernentos aos no-
gocios quo ihes forem irncumbidos.

§ 4' Coinmunicar as deliberaes, ordens e dec.
sos do presidente da provincia aos empregados, quan-
do deverern ter conhecimento dellas.

§ 5. 0 Eiercer a mais severa flsca1isaço nas des-
pezag corn os sorviços quo lbs estao iucunbid,s, n.o
perxnittindo seno aquollas para quo osttver auLorisado,
o Yigiando quo no excedain, quer dos tirniteS dos crew
ditos fliados nas leis do orçaineuto, quer das consigna-
çes marcadas polo presidents da provincia.

§ 6. 0 Eiercer inspecço, por si on pelos engenheirol
da provincia, sobre todas as obras construidas a expensas
dos cofres provinciaes, no todo on em parts.

§ 7. Requisitar par officio das autoridades e repar-
tiços proviueiaes as informaçs quo so tornarem precisas
para a desempenho dos negocios sujeitos ao seo oiarne, a
bern assim prostar-Was, quando eiigidas, afim do facilitar
o andarnento dos trabaihos a cargo do cada uma dellas.

g .• communicar, era vista dos despachos da pro-
sidencia on das participaQeS do secretario da provincia,
todas as nomeacaS, dernissdes e 0 mais quo for concor-
nente aos empr I g eL (lOS e negocios da repartiçAo.

§ 9•0 Pt'opu't ao prosiden. da provincla a eiecuco
das obras do reconhocida utilidade, juntando projecto corn
a declaracaO dos meios praticos do as executar, para quo
elle as autorise, ou solicite da assemblea provincial a con-
ccss So da quota precisa.

§ 10. DeferirjuramefltO e dar posse a todos os em-
pregados seas suborlinados, rubricando as termos quo forein
lavrados no livro competente.

§ 11. Assignar os contratos relativos a obras pubicas.
§ 12 Dar aos engenheiros as iastruccos quo forem

necessarias, quer na parts pratica. quer na screntifica,
resolvendO par si as duvidas quo nSo dependáo do do-
cisao da presidencia.

13. jrnor aos arromatantes do obras on fladores 0
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xnultas oni quo incorrerein, segundo as condies a quo so
tiverein obrigado.

§ 14 Organisar urna tarifa do preços compostos,
do acoordo coin as inforrnacs dos eugenheiros, a qual
sirva do base para analyse das obras e confecço do sons
orçani en tos.

§ 15. Aprosonthr a presidencia, urn mez autos da
abertura da assemblea provincial, urn relatorio circum-
stanciado dos trabalhos da ropartico, das obras por admi-
nistraçao, contratos e a cargo das commisthes, indicando:

1. 0-0 estado em quo so acho.
2. 0—As leis quo a decretarão.
3.°—As ordens quo as autorisaro.
4. 0—Os nomes dos empreteiros, administradores ou

empresarios.
5. 0-0 preço do cada uma polo orçamento ou contrato.
6. 0-0 tempo do duraço e o necessario para con-

c1nso daquellas quo • tiverem praso fixo.
7. 0—As multas impostas.
8. 0. — Outras circumstancias peculiares a execuço das

obras.
§ 16 Fazer organisar e remetter, no principio d°

cada mez, a directoria do fazenda a foiha dos vencimeato5
dos emprogados da cepartigAo sujeitos a ponto, e passar
attestados de exercicie aos engeuheiros e administrador
do obras, para iho serem abonados us competentos venci -
men tos.

§ 17. Autorisar a compra do objectos necessarios para
o expedionte da repartico, nos lirnites da respectiva verba.

§ 18. Apreciar e decidir, nos unites das faculdades
quo Ihe tiverorn sido conferidas por 1i, regulamento on
qualquer acto do presidente da provincla, as questOes o
negowos quo ihe forem submettidos.

§ 19. Recorrer do suas proprias decises para o pro-
sidente da provincia, nos casos em quo dove fazer neces-
sariamente.

§ 20. Receber os requerimentos, por mcio dos quaes
A orom interpostos recursos do suas decisl5es, eointanto quo
'ejâo apresentados no prazo do 60 dias, contados da data
M quo for publicada nu intimada a dcciso, e corn as for-
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malidades proseripas, submettendo-as a deciso do pre.
sideute da provinoja, corn as informaçies necessarias.

§ 21. Deferir, nao havendo inconveniente, os reque-
rimentos em quo so pedirem c'rtides.

§ 22. Permittir, por depacho, a entrega de doou.
mentos quo tenho instruido petiços indeferidas on
mesmo attendidas, quando nto huver inconveniente.

§ 23. Desguar aos engenheiros os serviços do quo
devern incurnbir-se.

§ 24. Propor o estudo o projecto das obras quo
julgar do necessidade publica, mostrando sua utilidade e
linportancia, e a opportunidarle e meihor meio do execuço.

§ 25. Rover os projectos organisaclos pelos enga-
nheiros, retificando-os devidainente.

§ 21. Manlar lavrar, nos termos em quo foreni au -
torisados polo presidente da proviucia e do accordo corn o
procurador fiscal, na parte relativa as fianQas, os con tratos
para execuco do obras, trabaihos ou ser yiços, os quaes
assignará corn o mesino procurador fiscal, arrematantes on
Concessionarios e rHsoctivos fiaC -as, fazendo-os logo pa.
blicar na fcilha official.

§ 27. Formar urn mappa synoptico das obras pu-
blicas nocessarias, em eca1a ordinal do sua importancia.

§ 28. Colligir os dados fornecidos poles ongenheiros
para a organisaço da carta itineraria da provincia.

§ 2. Prestaras informaços indIspensaveis ao pre.
sidente da provincia para regular a distribuiçao dos cre-
ditos concedidos na lei do orarneito, o marear consig-
naçes per conta delles.

§ 30. Rover o procsso das contas do empreza quo
tonho do receber da provincia garantia do juros, sub-
venço kilometrica on outros anxilios.

CAP ITIJLO 2.0
DOS ENGENHEIROS DE DISTRICTO

Art. 7•0 Incumbe aos engeuheiros do districto:
§ ] 0 Cumprir todas as ordens do director, relativas

ao serviço do obras publicas.
§ 2.' Prestar as informaçes e eselarecimenios q

polo mesmo director fore in exigidas, sobro qualquer assum-
to concerneate ao districto.
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§ 9 0 Organ1ar Os projectos do obra g a exeoutarem-e no districto.
§ 4 ° Dirigir a execuo das quo tiverem do ser feitas

a dministrativamente, empregandoo major cuidado, e exer-
condo a rnas severa ilscaIisaAo, para que sejo dias ica-
lisadas corn lt'da a solicitude, perfeicA, e economia, a do
conf'rrn1dade corn os pianos approvados.

§ 5. 0 Inspeccionar e fiscaUsar a execuço das obras
feitas por con tratos, exarninando a qualidade dos rnateriaes
quo ]he so destinados, rejeitando os quo no deverem ser
aceitos, a fazendo observar rigorosarnente todas as condi-
çOes dos respectivos contratos.

§ 6.0 Inspeccionar tanibern todas as obras para as quaes
a provincia concorra corn auxilios, velando para que estes
D i') sejam nial despendidos, e dando parte a directoria,
sempre quo as encontrar ma! dirigidas.

§ 7. 0 Percorrer as estradas, propondo os meiho-
ramentos de que carecem, a fazendo acompanhar as pro-
postas dos respectivos orçarnentos.

§ 8. 0 Proper as obras quo forem uteis a convenientes,
fazendo a demonstracao da sua utilidae a importancia.

§ Q.° Apontar as modificaçes do quo carecern os
projeotos em execuçAo, inthcando os moios do lo yal-os a of-feito.

§ 10. Levantar as cartas topographicas dos mmii-
cipios quo fizerem parte de seus districtos, comprehen-
dendo nellas as povoaça e o respectivo numero do casas,
fazendo acompanhar cada uma dostas cartas do urn rela-
juno, no qual so toepciine nurnero das fazenda do gnu-
nicipio, a naturt-z4 da lavoura, o nurnoro the
casas do negoclos e fnbncas exiteutes on prijectadaa,
quaes os mutores, a nstureza e nurnero das minas, aua
abundancia o a qualidade dos minerios.

§ 11. Exanjinar os odificios pertencentes a provin.
cia, organisando a planta a orçamentos dos reparos qua
forem necessarios.

§ 12. Medir a marcar k i lometrjcamonte as ostradas
doe sous districtov quo forom mais importantes para o.entros prod uctores.

13. Fazer executar os concertos quo forem argon-
toe a cuja dernora nccasionar rnaiores despezas.

14. Fazor, seinpre quo for poi'rel, repetida ax-
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perioncias sobre as resistencias dos matetised 0 &lligir
dados pars a formaçAo das tarifas do precos compostos.

§ 15. Communicar so director, as infracçes dos
contratos, afim do serern impostas as penas nelles esti-
puladas.

§ 16 Rernett'r so director, dous niezes antes do
expirar o contrato Para conservaç.äO do oLradas, urn novo
orçamento da despeza corn a continuao do mesmo serviço.

§ 17. Remetter ao director urn mappa synoptico das
obras necessarias no districto, ate so dia 30 do Abril do
cada anno.

§ 18. Enviar so director dous mappas demonstra-
tivos das obras executadas, tanto por adintnistraco, como
por arremataco durante o anno antecedente.

Estes mappas devem conter, quanto a obras execu-
tadas por contrato, os valores do orQamento, do contrato,
das prestaçles paps a das multas impostas, assim como
os trabalhos ex-cados e seu estado, a quanto aquellas
ox8cutadas adwiriistralivamonte, atom dos valoros do or-
çament ' , da c nsignaço marcada. dos trabaihos execu-
tados e pagarneutos effctuados, a especiftcacso dos tra.
balhos foios, 0 o-tado destos e a indicaçao dos quo fat-
tazern para a cnnc1u&o.

§ 19 Cother e trausmittir so director o major nu-
moro posiveI de dadoi estatisticos relativos a industria
manufactureira a agricola.

§ 0. Requiitar das autoridades os auxilios do
quo necessitarem pars n90 serem perturbados na exe-
cuçAo dos s. us trabsihos.

§ 21. Exarninar as ferias do obras feitas per admi-
nistrao, rubricando-as quando regulares.

§ 22. Residir no lugar que ihe fôr designado den.
tro do perirnetro do diatricto.

23. Euviar so director, ate so dia 10 dos mezea
do .Janeiro, Abril, Juiho a Outubro, relatorios circuni-
stanciados d ' s trabathos feitos duranto o trimestro Sn.
tecedente. epecLflcando:

1.' 0 andainento quo tiver tido cads urns das obras
em execticao no distiicto, espectalmeuto as quo dirigir
por *drniriisti'açao, o eeo estado e o qnaco faits part
ana conclusao.
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2.' 0 esado das vias do communjcao niais im.
portantes, corn inicaço dos reparos ou meihorarnontog
do quo carecorem.

Os oxamos do obras, o levantamento do plantas,
os nivolarnontos, os trabaihos do exploraçao, as viagens
feitas e quaesquer outros servicosem quo setiver occupado.

Este relatorio serè. acompánhado do urn mappa, qua
indicarã resumjdarnente, zuas corn clareza, o objecto do
cada nina das ordeus rocobidas dura rite o trirnestro an-
tocedentø, corn dec1araco das quo deixarom do sor cam-
pridas e das causas quo isso motivararn,

§ 24. Prestar-so as requisiçOes das cawaras muni-
cipaes, sem prejuizo do serviço da provincia, para confec-
çao do projectos 0 exames do obras muncipaes.

§ 25. Aproeutar a seas successores, quando foram
exonerados, rernovidos ou licenciados, um.relatorio mi-
flUCiOSO do estado o andamento das obras do districto,
o eutregar, por invontarie em duplicata e medianto re-
cibo, dos quaes urn serâ remettido a directoria, todos
os objectos pertoncezites a provincia.

Art' 8. 0 Poclerà o presidente da provincia remover
os engonhojros do uris para outros districtos, sompre quo
o julgar Convenjente ao sorviço.

Os engenhoiros assim rernovidos devero entrar no
exercicio dos novos lugares dentro dos prazos quo flies
foram designados polo director, sem o quo perdero o
dirojto aos voncimentos.

Art. 9,0 Os engenhoiros quo foram incurnbidos do
trabaihos do campo, podero fazer, independente do auto-
risaço prevja, as despezas indispensaveis corn o pessoalflecessario para Os coadjuvar, e rornettorem as respecti-
vas ferias documentadas a directoria, para quo esta pro-
videncto sobro o pagamento.

Taos ferias sero acompanhadas de urna exposiço
zurnuciosa do serviço feito.

CAPITULO 3.0

DO SECRETARIO

Art. 10. Ao secretarjo incurnbe:
§ 1. 0 Dirigir o serviço da repartiço, fazerido cum-

prir as ordens do director relativas ao expodiente, fisca-
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lizar o corrigir os trabaihos dos officiaes, execuiar aquol-
los quo ihe competem e distribuir outros pubs mais em-
pregados.

§ 2.0 Encerrar o ponto dos empregados a die su-
jeitos.

§ 30 Assignar as certides quo forem passadas na
directora.

§ 4 0 Providenciar sobre o fornecimento dos objec-
tos precisos para o expedionte cia directoria.

§ 5.0 Dar aos seus subaltornos as instrucçes no-
cessarias para a boa execuçao dos trabaihos do quo forern
incumbidos.

§ 6. 0 Propor a prorogaco das horas dos trabaihos,
sempre quo disso houvor nocessidde.

§ 7•0 Authenticar cm a ;ua assignatura todas as
copias, os editaes do hasta publica, as dec1araçes e an-
nuncios expel! ic "s pela reparticao.

§ 8 ° Subscrever os teriuos do juramentos e posse, e
quaesquer outros qua tenho do ser assignados polo
director.

§ 9. 0 Acorescentar As informaçes prestadas pelos 1."
officiaes o son parecer sobro as questes quo tiverem de ser
submettidas ao director geral.

§ 10. Organisar, no ultimo dia do cada rnez, o resume
do ponto dos ewpregados, par cumprimento do § 16 do art. 6.

§ 11. Numerar e rubricar os livros do expediento
quo o directr designar.

§ 12. Organisar urn rosumo chronologico da legis.
laço concarnento a obras publicas, dividido por mate-
rias, corn indices a1phabeticos, e bern assimu de synopses
o indices chrono1ogicos a alphabticos, tambeni thvididos
por materia, das decis$es presidenciaes quo estaboleco-
rem prineipio ou precedente.

CAPITULO 4.°

DOS OF1'IC1AES E MAIS EMPREGADO

Art, 11. So obrigaces dos 1." a 2." officiaes:
§ 1.° Fazerern todo o oxpediente conforme a dis

tribuiço feita polo secrotario.
§ 2. 0 Lavrarem nos hvros proprios os termos de



contrat(i qua devem ser assignados polo director, dopois
do sub9cript'3 polo secretario.

§ 3. e O1as'ficarffl as obras rrovinciaes, notando
as occurIiflCS quo so derern na ptcflc° do cada urna

§ 4 • Prpararm ate ail fin do Janeiro do cda
anno, para s'rern envtados ao presidento da privincia,
dons mappas d i Mtinctos do ohris exOu!ala 5 n anrio

anterior por admintrac 0 on contract, is ques do-
vein coiitor as indicaçOes do quo tratarn o art. 6 § 5.

§ 5 Confrireifl Os orçamefltOs e ferias, nos quae
lanai â as notas respectivas.

todo zolo 0 pontualidade§ 6. Executareni corn 
os dernais servios concernenteS ao eipedieflto da repar-
ticao,

§ 7.' Informarem por escripto sobre os nogocioS do
obras pnhlcas uteis inlicando o assumpto do quo so
trktar, fazeiid' o fxtract) dos pap1S, a exposical) do
facto, a referencia dos arts, do leis e regularnentOS,
asirn como dos prece1eaeS relativos ao assumpto, 0 fi-

nalmnte ernitttndo a stia opiuiao.
Ait. 12 0 ffiial arch'vista tom a soil cargo, alern

das obrig,iqoos acina ixp •stas:
§ 1.. A ciuservtQaO dos papeis, livros, niappas 0

jns,rtirnent is qu-tes sero por elle classificados por
ordern chronologica.

§ 2.' Entreg i' documentos 0 paSar certidö0s a vls-
ta do ordons u desaeh -s do presid'nt8 da proVIflCia
transaliti Id wi p-lo dirict ir rn do ordern on despacho doste.

Art. 13. So brgacS do adrninistrad0r do obras.

§ L 0 Crnpirocer 'ods os dias uteis na reparUQO.
para rici-ber as ot dens qu" Iho forern Was polo director.

§ 2 • A1rniuitrar todas as obras da capita', ex-
cepto as q u i., forem antniailas per empreitada iii emprez'..

§ 3. 'F'r sob su'l giiarda 0 rOsp(flsabilidade toiOS OS

artig I M 0 tustruinefltO qths esttVOIO em depositO, destifla
dos â. 4 obr:tM da capital.

§ 4 • t;strbuir i,l l ariamPflte os operariO s pelos diversos
pervçO., cirn(orrne as ordenS quo hoover recebidO, 8

1nspecconai-Os duas vez05 peo ulenos nos lugares em quo
'ra!*lbarem.
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§ 5. 4 Fazer diariamente o ponto dos gads e mais pesoa
empregadas nas obras.

§ 6. 	 presentar a directoria geral:
l. Ate ao dia 5 do cala moz, uma re1aço das corn-

pras quo tivor feito no mez anterior, contenlo Os nomes
dos frnecedores, quantilado ds objctos e rrecos.

2 Diarainente, urn mappa, em reurrio. do pessoal
emprfgado em o dia anterior nas difFOrOnt5 obras, espe-
cit ealaM as horas do serviço, o salarlo diariu e a despvza
corn ti mosrno pesoal.

§ 3. Quiozenal on monsalmente, ate aos dias 20 on
80 do cda inoz, as respecrivas ferias de despezas feitas corn
cada urna das obra.s a seo cargo.

Art. 14. E' expressameote prohibido ao administrador
encarreglr-se un obras quo nfto sejao publicas e devida-
menue autrusalas.

Art 15 0 dsenhita so occupará do todos os desenho
e co l , mss quo lho freni tr.1natlos peio director gra1.

Art 16. Cum pre ao "te ro
1. Abrir a repartiço, unois hora antwi do começar

o trab1h, m s dias uteis, e extraoriinariamente, todas
as vezes quo ihe for ordenado pelo director on 34cretario.

§ 2 ' Ter a mesma sompre em asseio, born coino cui-
dar da cOnservao e limpeza dos rnoveis.

§ 3. 0 Fzor a cornpra dos objvxtoi nocessarioz ao ox-
pedietite, em vista do pedidos do secretario, visalos polo
diroctur.

§ 4.' Prestar tuonsalmente conta ao directr da
depeza quo fizer, para, depois do txarniiiada e appro-
yada por elle, ser paga pela direetoria do ftuzonda.

§ 5 • Inventariar toda a mubilia e mats objectos per-
tencentos a repartico.

Art 17. Compote ao continuo acudir no toque da
campainha, e auxiliar o porteiro nas obrigaçOos a seu
cargo.

Art, 18. Incumoe ao eorreio-servente, quo deveri
comparecer a mesma hora quo o porteiro, a entrega, na
capital, da correspondencia da ropartiçao, e fazer o asseio
da easa em quo ella funcciona.

TITULO 3°
DOS T&ABALR( 8 Di aIPAItTIQX0

Art. 1. Oe traba.lbGS da repartiçAo eoznearao •M
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todos Os dias uteis quo no forern feriados, as 9 horas cia
manh.

Si houver, porern, affluencia do serviço urgente, e
si a director julgar necessario, poderâ con y ocar extraor-
dicariamente, nos dias foriados on do guaria, e an tes da
hora rnucioaada, parte on todos os empregados.

Art. 20. Dar-se.ho por findos Os trabaihos, quando
o director g.ra1 despedir os empregados, nunca, porew,
antes das 3 horas.

Art. 21. Corn excepco do director geral, secretario
o administralor do obras, todos os mais empregados esto
sujeitos ao ponto, assim na entrada, coma na sahida.

Incumbo, porern, ao secretario enceiral-o as 9 0
quarto.

§ unico. 0 director goral c1asiflcarà Os trabaihos
da repartiçao cm 2 socçes, a 1. 11 para as serviços de s
tradas e a 2. para as diversas obras, designaudo os oil-
ciaes quo devern servir ern cada unia.

TITULO 40

DOS PROJEOTOS, ORcAMENTOS E EXECUçAO DE OBRAS

CAPITULO 1.0

DA 0RGNIsAçXo DOS r'ROJECTOS DE ORAMENTOS

Art, 22. Nenhurna obra será oxecuttda a eipensas
dos cofres provinciaes, sem quo previarnente seja oigaui-
ado e approvado o repectivo projecto, salvas as do pequena

importancia ou quo forom do grande u'goncia.
Art. 23. 0 projecto dove conter.
§ 1. 0 A platita geral da obra.
§ 2. 0 As plantas parciaes, cortos e perils necessarios,

para born so ajuizar do cada urna das partes da obra.
§ 3 .0 o orçamento.
§ 4 ° As tarifas dos salaries do pessoal e dos precos

do material.
§ 5. 0 A tarifa dos precos do cada unidade da obra

do differente especie.
§ 6 0 Uma mernoria descriptiva a natureza e qua-

lidade da obra, das circurnstancia locoes que coin ella
tiverem relaco, tanto na parte scientifica como na eco-
nomia da coustrucço, da utilidade e conveniencia do sua
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execuçO, acompanhada dos esciarecirnentos e observaces
necossarias, para so podor formar urn juizo seguro da irn-
portaucia da obra e do meihor meio do realisal-a corn
economia e solidez.

§ 7. As cond'ç3os technicas e espociaes quo so dove-
ro observar na construcçao, nas quaos so descreverá mi-
nuciosamente a natureza e dimons6.s clas diversas partos da
construcço, a man-ira do as executar, a natureza, a qua-
lidade e dimensöes dos materiaes quo devem ser empregados,
o tudo o mais quo possa concorrer para a boa oxecuço da
obra.

Art. 24. Quando a obra comprehonda aterros ou Os-

cavaç5es, soro os projectos acompanhados dos calculos quo
serviro do base a avaliaço dos volumes dispostos em qua-
dros. no alto dos quaes sorà inscripta a formula empregada
Los ditos calculos.

Art. 25. Quando so tratarde execuço do servios do
consorvaço do estradas, ou do obras do roparos, suppri-
mir-se-ha na organisação C is proj ectos os trabaihos men-
cionados nos § 1. o 2.	 art. 23.

Art. 26. O orçamentos e iari1s do preços sero or-
ganisados segundo os modems ns. 1, 2 e 3.

Art. 27. As plantas e quaosuer outros desonhos sero
feitos nas seguintes escalas:

§ 1. As plantas das estradas, canaos o rios na 1e---
10:000.

§ 2. Os perils longitudinaes do estradas canaes e rios

na do --- para os desenvolvimentos horisontaes, 0 na do
5:000

-- para as alturas.
500

Os perils transversaes serà o do --
200.

§ 3. As plantas, cortes e e1evaçes do pontes, pon-
1

iIhes e paredSos na do
100.

§ 4. 0 As plantas, e e1evaçes do boeiros na de
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§5.0 As plantae, cortes e eloaçGei do od1fluIo ia
1

do --
100.

1
• o, detaihes na de -

50
1

6.° As plantas topographicas na do --0, qnan-
50,000

do tiverom do servir para a dosapropriaçao do terronos,
1 	 1	 1

nai do --, -- ou --, conformo a extenso do ter.

	

100 500 	 1000
reno e a necessidade do obter urn major ou monor numero
do detalheM.

§ 7.' Oz desenhos do ornamontaço e Os do peça d.
1

metal na do -
20.

§ 8 • Qjando so tratar da oxocnço do obras em urns
pequnia eILtusao do urn rio ou canal far-se-ha, alein da
planta

1	 1
geral na escala do ----. urna outra parcial na do

10,000 	 500
comprhendendo a parto em quo as obras tiverom do sor
executadas.

Art 28. As escalas indicadas no art antecedente
podero ser substituidas per outras, coin previa porrnissao
do director.

Art. 29 Tod'is os deserihos, atom 10 couterem a ea-
cala, segundo a qual furu foitos, deveran sur cli.rainentg
cotadea em tidas as suas prt's.

Art, 30. Sainpre quo so traar da execuçAn do
ohms do arte em uma e ' trda qualqur, marca -so ha na
repecttva p1 uta Os pont 	 em quo as ob ras devern ser
COast, UL.ts, dosign;iuio-se cadi urn dosses p iitos po t . (flj
kdo uwa letra, quo serv&rá igualmente para deignar orojecto correspondante.

Art. al, Os pontos quo Pervirem do origom *0 ni
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,elamento sargo rofertlos a uLfl p)nto qu1qner do poii.
çao juvariavel, on pt1u moioi a urn ulareo fliameate
collocado.

Art. 32. Tolas a mwlidas seráo e ' rSaS em Ufli-

dados do sytem inLric ; as le augulis, p irein, serao
dadas pela gril ua 	 eiigsitnal

Art. 33 	 Ns aquirailii eiflpreg4r-$" tAo as tintas
corlv0110iuflaes espt&fl.et ;a no u1duo a.	 , qua ndo so
necessite empregar ...utris, deci [ar-se-hao o quo repro-
SJfltELO.

Art. 34. Si, durante a eieeuço do urna obra, so
roe nhecer a ueoossRla!e do in unlear us pr jicto wn ole-

ca leb OU do augasitar aignia s OUCAI fa so iO 05 prO-
jectus (U orQimntos modiULIvos uu uppLtnoittares, or-
gasadus coma us prituitivos.

OAPI !'UL(J 2'
DA. EXECUç.t DS Ol3aAS

Art. 35. Sero ex.oeul d t$ as	 ras pub1tea provia-
ciaes por adxniaLslracio, 	 rte-m 1-9 i, ou

Art. 30. Por mio do alt utaç.o sor.io eX.JCU-

tadas:
1.' Aquellas cujo valor uAo exceder a 1:00*
2.' As quo pur sua uatureza näo eun'ier couUar a

arrematauto.
3. 0 As quo em duas pracas cousecutiVas uAo tiverem

sido adjudicadas a arrewatatites.
4 ° As quo pela sua urgencia fororn prejudicadas corn

a demora dr. adjudicacao.
Art. 37. Por etnptezas serAo exocutadas as obra

para as quaes podem sor coaforidos os p1 ivticgios do quo
ratAo as lets as. 540 do 9 do Outubro do 1851 e 10

de 2 do Jtilho do 159.
Art. 38. Por rneio d.., arreinataçAo todas as outras

no incluidas nas coudcOes ds arts. antariores.
CAIITULO 30

tAS OBRAS EXEJUTADAS POP. ADMfl1STRAt1.9

Aii. .) Nwjiiva uba por a.m . uistoaç) srá eie.
cutada stm previt iehboiaço do prCSLdULLtO da piovincia,
transmittida ao director geral.
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Art. 40. Seräo ericarregados do executar por esta
forma as obras publicas os engenheiros dos respectivos
districtos, OS particulares ou cornrnissöes.

Art. 41. Logo que for resolvida a execuço do qual-
quer obra par adinintstraço, a presidencia autorisarà a
directoria do obras para despender a importaucia do re-
spectivo OrQarneLlto.

Art. 42. 0 engenheiro on encarregado do obras tra-
tarâ do reunir, no manor prazo possivel, o pessoal e ma-
terial preciso, para quo as trabaihos tenho corneço e pro-
sigao activarnente e sern interrupao, ate ficarem con-
cluidos.

Art. 43. Os administradores, apontadore, mestros,
contra-mestres foitores e operarios quo tiverem do ser em-
pregados nas obras, sero do livre nomeaçao, e escolha
dos engenheiros ou administradores de obras incumbidosda
direcçao dos trabaihos.

Art. 44. Para fiscalisar o trabaiho dos operarios e
O fornecimento dos materiaes, podero os engenheiro ou
administradores do obras, nornoar urn inestre on admini-
strador para cada urna das obras, cuja dirocco ihes for
commettida. Sempro. porem, quo o pessoul nao exceder
a oito operarios, as contra-mestres, quando as houver,
serviro do mestres ou administradores, corn urna gratifi-
caco nunca superior a quinta parte do jornal respectivO,
em quo par isso fiquem dispensados do trabaiho ordina-
io do sen officio.

Art. 45. Podero ter mestre on administrador, o ao
mesmo tempo apontador, unicamente as obras em quo so
ompregarern mais do trinta pessoas.

Nas obras em quo no existir apontador, sero as re-
spectivas fuucces exercidas poles mestres on adxninis'
tradores.

Art. 46. Quando for conveniente dividir o pessoal
em duas ou mats turmas, podero os eugeuheiros on ad-
ninistra1ures do obras nomear urn feitor para cada uma
das quo tiverern mais do quinza oporarios, servindo nas
do manor pessoal, como chafes do turma, as operarios quo
forem designados, corn urna gratiflcaco nuaca superior
A quinta parte do jornal respectivo, sem quo par isso
.quem disponsados do trabaiho ordiaario do sea officio.
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Art. 47. Os engenheires ou administradores do obras

nAo podoro, sern previa autorisaço da directoria abo..
nar aos administradoros, apontadore, rnttre, feitoros e
operarios salarios suporiores aos f1 mados nas Labolias.,

Art. 48. Na execuço das obras nbsorvaro os en-
genheiros ou administradoros do obras fielmente os pianos
approvados, no podendo, sob qualquer pretexto, alto-
ral .os, sern autorisaço escripta da presidoncia ou da di.
rectoria.

Os engenheiros ou adrninistradores do obras quo fi-
zerern ou autorisarem qualquer a1toraçio, ficario respon-
saveis pelas dospezas do dorno1iço o reconstrucço da
parto alterada.

Art. 49. Tambern n odorâo as engenhoiros ou ad-
ministradores do obras fazer, nrn autorisaço, mais obras,
alom das especiuicadas nos orçamentos e condiços do ox-
cnço approvados pela prosiderjcja, sob pena do ficarom res-
poilSaVeis por qualquer excesso do despeza quo rosultar da
no observancia dest- disposiço.

Art. 50 Os orçarno' Los ou consignaçes rnarcadas
para qualquor obra no podero ser excedidas; e, no case
contrario, ficará a despeza excedonte a cargo do quern a
tiver indevidamente autorisado.

Art. 51. Os ongenheiros ou encarregados do obras
so responsaveis pela boa exocuço das quo dirigirem.

Art, 52. Logo depois do concluida qualquer obra por
administraçio, os engenheiros ou encarregados do obras
remetterio a directoria urn mappa demonstrativo da despe-
za feita, sepecificando a quantidade, qualidado e valor dos
matoriaes empregados, as quantias gastas corn o possoal, a
differença, si a houver, entre o orçado e o effectivarnente
despondido, e as causas a quo atiribuom essa differença.

Art. 53. Juntamente corn os niappas do quo trata o
artigo antocodente, apr'-antaro os engenheiros ou encar-
regados do obras urna re1açio dos materiaes, born corno dos
utensis quo tivorern sobrado, especificando detalbadarnento
o sou estado e valor, e indicando o destino quo convenha
dar-so a asses objectos.

Art. 54. Os engenheiros ou encarregados do obras
cornrnurijcaro ao director, dontro do prazo rnaxinio do 15
dias, as clatas oni quo as trabaihos tivorem começo e ficarern
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concluido. e o Inais quo occorrer rolativarnento a suaexecuço.
Art. 55. Quando as obras forem feitas per adminis-

traço, podoro os engenheiros ou encarregados do obras
dar, sob sua rosponsabilidade empreitadas parciaes, do
valor no excedente a 1:000$000.

Quando a empreitada exceder a essa quantia, dovoro
as clausulas do execuço ser expressas em urn contrato,
quo será submettido a approvaço da prosidencia.

Art. 56. Quando so tratar do simples raparos do
obras, do natureza provincial, cujo valor no exceder a
500$000, o director as podera manilar executar, indepon-
dontemente do autorisaco provia.

Art. 57. Quando qualquer obra carecer do roparos,
cuja urgencia for tal, quo haja porigo em esperar autori-
saco para executal-os, o engonheiro ou encarregado do
obras cia circurnscripço os mandará fazer, independento-
niento do autorisaço previa, justiecando a urgencia, e
enviando, dentro do prazo maximo do 15 dias, o orçatnento
da despeza a fazer-se corn taos roparos, aiim do ser submet-
tido a. approvaco da prosidencia.

CAPITULO 4.
DAS OBRAS DA CAPITAL

Art. 58. Na execuço das obras da capital so obser-
varâ mais o soguinte:

Sompro quo o valor dos materiaes orçados exceder do500$, a compra so fará per rnoio do concurrencia, aqual
pola directoria do obras publicas sero convidados os for-
nocedores,

Exceptuo-se os casos:
1.0 Do parocer ao governo mais conveaiento realisar

a compra no morcado da corte, por intormedio do pessoas
alli residentes, on por encemmendas commettidas a nego-
ciantes do notoria probidade.

2. 0 Do urgencia da obra.
3. Do conlujo entre os concurrentos.
Nestes dous casos a compra so fara. pelo modo quo mais

acertado parecer ao governo.
0 contrato quo for colebrado corn o proponente quo
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mais vantaOSaS condiQeS offorecer, vigorará depots do
approvado polo govorflo.

Art. 59. Os inatoriaes cuja iniportafl 	 no attiligir

a fixada no art. antecedeflt8, a aquelleS para obras do pe-
queue valor a ago orcadas, serO comprados oudo o ad-
ministrador os encoiltrar por manor preQO.

CAPITULO 50

])AS TFE1UAS

Art. 60 0 pagameflto dais obras da capital a cargo
do respectivo adminiStrad0' ser per meiO do ferias.

Apresentadas ellas, serao examinadas na directoria a
submettidas a presidencia pal autoriSar o pagameflto.

Recebida a respectiva 1. ortaac1 o adiniflistrador
far& immediatUm0It0 o pagat to aos operariOs IomeGa-
dores a feitores, cobrando os respectivOS recibos.

Estes recibos sero passados nas propriaS ferias, as
quaes devom ser logo re

stituidas reparticao.
Verificado qua os. ibos est.O passados em forma, dar-

se-ha ao admini5tl'0 r a 1ompotOfltO quitacao.
S6 depots disso flcarà ella Uvra de responSabi1i(10.
Art. 61. As ferias

das obras Leitas por administrac0
fora da capital sero orgaflisada s em duplicata a rernetti-
das ao director geral, contendo a dospeza feita am cada
obra no periodO que comprahelld om a feria, a relaco nomi'
nal dos raspectiV05 credores, a da quantia a quo cada um
dallas tiver direito.Art. 62. 0 pagameflto das ferias poderà gem feito nas
co1ectOr1as quo proviamente tiverem autoriSaQao a esso
fim, veriflcafldo o collector a verdade arithmetica, a respon-
dondo o engetiheito on ncarregad0 per qualquar abuse.

A. directoria do fazenda veriflcar a lega
Art. 63. 	

-
gafllefltos feitos pelOS collectores, os quae5

lidade desses pa devam remetterlb0 as -'riaS pagaS, e as engenheiro s re-

metter0 ao director geral as 	
notas, afi destotn 

poder julgal-as na parte techuica, e commuflicar a dire-
ctoria do fazenda a sna eiacticl0.Art. 64. As ferias deveraO constar i.* dos docu-
mentOs dos diversoS forneced.0r05 	

for2.° da 	 ia propriamefl
to dita, isto é, do uma re1ac0 nominal do todosOS emprega
dos na obra, corn a 

declaraQ0 dos cargOs, venci1flO 0 OU
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jornaos do cada urn, total quo ihes compete, flurnero do
dias do trabaiho, sendo tudo organisado Segundo os mo-
dubs A B e C.

As ferias sero acompanhadas da descripço minu
ciosa da natureza o quantidade do serviço feito durante o
poriodo a quo ellas so referexn, do modo a poder-so avaliar o
progresso da obra.

Art. 65. Os pagamontos sero feitos aos encarrega.dos das obras a quern incumbe, sob sna responsabllidacle,pagar aos operarios mencionados nas ferias.
Art. 66. Recebidas as feria cz pela directoria do obras

e por ella procossadas, sero as re1aces dos credores trans-
mittidas a diroctoria do fazenda para offectuar o paganien
to por intormedio dos pagadores, on dii estaço quo fordesignada.

Art. 67. 0 presiclente da provineja d ecidjra as du-
vidas quo so suseitarom entre a directoria do Lazouda o a
do obras publicas por Occasino da verificaco das forms.

CAPITULO 6.°
DAS OBRAS EXECUTADS POR CONTRATO

Art. 68. Resulvida a execuço do qualquer obra
por contrato, será annuaciacia a sua arremataço polas
foihas do major circu1aco, affixados editaes on annuncio gnos lugares mais publicos das cidades, villas, freguezias on
povoaçes do districto a quo as rnesmas obras portencerem;
para o quo romotterâ o dirotor goral copia dos annuncios
aos ongeriheiros dos rospectivos districtos.

Os aununcjos devom declarar a natureza da obra, a
quantia em quo foi orçada, a espocie e importancia da
garautia quo so exigir aos p roponentos, 0 lugar em quopodem ser consultados os pianos e as condicoes geraes e
especines, o prazo marcado para o recebimento das proposlas, e finalmonte o lugar, din o horn em quo doveni serabertas.

Art. 69. 0 prazo fixado Para o recebimo 	 das pro-postas no será inferior a 15 dias, new superior a 30.
Art. 70. As pessoas quo quizerem concorrer a hasta

publica, apresontario a directoria propostas assignadas por
elms 0 seus fladores, corn as ürmas reconhiecidas comp.
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tentemonte, em cartas fochadas, e corn a indicaço no in-
volucro, para nao so conlandirom corn as do outra

L! natureza.
Art. 71. Aspropostas em carta fcchada, assigndas

'elo proponente o seu flador, e reconhecidas as firmas,
ero remettidas, por inthrmedio da directoria geral, ao

presidont& da provincia. No sobrescripto so indioará quo
so—propostas.

Art. 72. No dia e hon roviamonte annunciadospara
a arremataço, rounir-so-ha 	 socretaria do governo urna
junta, coniposta do secretario governo, director geral e
procurador fiscal da diroctoria do fazenda provincial. AM
conaparocerao os proponontes, par si ou por sous bastantes
procuradores.

Art 73. R.ecebidas as propostas,sero abertas, e torá
lugar a leitura dollas em presenç.a dos proponentos, ou do
quem suas vezes fizer.

Em seguida procedorá a junta ao oxarne daspropostas,
afim do aao so reconhecer sua regularidade, como preforir
a mais vantajosa.

No havondo grande desigrnddado nas outras condi -
ç3es, devero sor preforidos:

1.0 Os coacurrentes quo tivororn cumprido satisfa-
ctoriamonte contratos analogos, celebrados corn a pro-
vincia.

2. 0 Os quo residirorn nas proximidados do local, ondo
a Ora tiver do sor oxecutada.

Art, 74. Si dous ou mais proponentes offerecorem o
mesmo preco e condices identicas, estabolecor-se-ha entre
ellos, em acto continuo, urna praca verbal. Preferir-so-ha
ento aquello cuja pronosta for modificada em seutido
mais favoravol a provincia, quer em attonço ao preo,
quer as outras cunrhç$os.

Art. 75. N.o poderá a junta aceitar:
1.0 As propostas quo exedorem aoprcço do orçamen-

to publicado.
2. 0 As quo no so conformarorn corn as condiçes

approvadas pola presidenia.
3. 0 Aquollas cujos precos se basearem sobro os das

propostas dos outros conourreates,
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4. 0 As quo ns offerecereci cauço ou fiança idonea.
5.° Aquellas cujos proponentes teuham soifrido par

mais do uma vez a pena do resciso par manifesta infrac-co do contractos.
6. 0 Aquellas cujos proponentes ou fiadoros tivereni

demanda corn a fazenda provincial.
7. 0 As quo tiverom condiç yos essenciae g a margoniou fora do corpo das propostas, on as quo mostrarein tor

sido alteradas depois do haver conhecimen 	 outras.Art. 76. Quando as obras tiverein de
das em diversas secçes da mesma ostrarla, so i iai6a do
outros concurreates podera ser adjudicada m is do urna
secção a urn idividuo. salvo si desta prohibiço resultar
desvantagom para a provincia.

Art. 77. Preferida a proposta mais vantajosa, la-
Yrar-se-ha urn termo, assignado par todos os mom bros
da junta, quo serà snbmottido i approvaço da presidencja

Art. 78. Aceita a proposta, o proponente, dentro do
8 dias, doverá assiguar na directoria do fazenda terino dofiança on cauço.

Os proponentes, em lugar do fiança, podem deposi-
tar em cauçao, dinheiro ou titulos no valor do 15 por

do orcarnento.
Art. e9. Approvada a adjudicaco, serô. remettjdo

O termo a directoria do obras publicas para colebrar..so
O contracto.

Art. 80. No acto da assignatura do contracto, dar-
so-ha ao arrematante, mediante recibo. copia authonti-
ca do todos as desonhos, orcamentos e mais documon .tos quo formam parte integrante do projecto.

Quando o coutrato for assiguado par procuraço en-
tender-se-ha quo a facto do estar o procurador autorisado
a assignal-o a autorisa igualmente a receber as referidag
peças, no podendo o arrematante fazer reclarnaco al-.
guma, sob pretexto do extravio, devido ao seu procurador.

Art. 81. Assignados as termos do contrato a do
fiança, sero extrahidas copias dos mesmos, afim do so-
rem submettidos a approvaço da presidencja.

Ac arrematante e sou fiador so marcará. urn prazo, ató
15 dias, para assignarem o contrato ,'Bob pena do u1cr seffoito a adjudicao.
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TITULO 5.°
CAPITULO 1.0

DOS CONTRATOS

Art. 82. Os contratos sero subscriptos polo secreta-
rio da directoria do obras publicas e assignados polo direc-
tor, pelos arrematantes e seus fiadores.

Art. 83. Si o proponente no cumprir o prescripto
no art. 78, e o contrataute e seu flador no assignarern
contratos no prazo do 15 dias, entendo-se quo renuncia-
rRo a obra, o esta ira do novo a hasta publica, salvo si pro-
varem impedimonto peranta o prosidmte da provincia.

Art. 84. Nos contratos so deverá desigriar:
§ 1.0 A natureza o dimonses das diversas partes da

obra, a maneira . as exocutar, a naturoza, qualidade e
dimenss dos materiaes quo devem ser empregados, e o
modo do os preparar e empr.

§ 2. 0 As epocas em quo as obras devem tor começo
o ficar concluidas.

§ 3. 0 0 valor e forma dos pagamentos e os periodos
em quo devem ser effectuados,

§ 4. 0 As penas em quo incorrero os arromatantes,
no caso 'Is violaço do alguma das clausulas geraes o es-
peciaes do contrato.

§ 5. 0 Os casos em quo pods ter lugar a resciso
§ 6. 0 0 prazo durante o qual ó o arrematanto obri-

gado a conservar a obra depois do concluida.
§ 7. 0 As clausulas gsraes a quo os arrematantes fi..

cam sujeitos.
§ 8.0 A especie e valor da flancaprestada polo ar-rernata nte.
Art. 85 Assignados os contratos sero remettidas

copias a directoriz do fazenda e ao engenheiro do dis-
tricto.

Art. 86. Dos deus capitulos seguintes e Tit. 7•0
dará copia aos arrematantes, declarando-se no termo quo
elles so obrigo a observal-as.

Art. 87. Somente o presidents da provincia podora
espaçar Os prazos dos contrato, apreciando os motivosapresentados.
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Art. 91. Sempre quo a resciso for impota coma,
pona ao arrematante, terâ elle direito è quantia em quo
forem avaliados os trabaihos executados e os materiaes quo
puderern ser aprovoitados.

Art. 98. As avaliaçes do quo trato os artigos ante-
codentes sero feitas por dons peritos, urn nomeado polo
presidento da provincia e outro pelos arrerna.ntes on sons
herdeiros.

Art. 99. Para garantir a responsabilidaclo do arre-
matante, no caso em quo, tendo sido rescindido o contrato
a presidencia julgar conveniente mandar quo as obras so
concluo administrativamente. ficaräo retidas nos cofres
provinciaes as prestac5es vencidas e ainda no pagas, ate
A expiraco do prazo durante o qual é ø arromatante re-
sponsavol pela conservaço da obra, entrando elle nessa
epoca corn o oxcesso do despeza quo so houver verificado.

Si as abras forem adjudicadas em praca, 0 primitivo
arrematante entrará corn o excesso do despeza quo por
ventura so verifique, logo quo o novo contrato seja assi-
gnado, cessando desde entâo sua rosponsabilidado.

Art. 100. No terá o arrematante direito ao paga-
month do quantia alguma, a titulo do indemnisaço do dos-
pezas feitas quer corn a compra do utensis, quer corn
trabaihos proparatorios para a oxecuco da obra, si a
rescisao do contrato for imposta como pena.

No caso contrario, porem, isto e, do no ter o arre-
matante dado causa a reseiso, o governo 0 indemnisara
do todas as dospezas quo houver razoavelmonte feito,
para a continuaçio do contrato.

Ao pagamento procedorá. ava1iaço do engenheiro,
feita pelos preços do orçamento quo tiver servido do base
A arremataçao, reduzidos em proporco do abatirnento
quo tivor havido polo contrato.

Art. 101. As obras sero aceitas provisoriamonte,
depois do concluidas e examinadas por engenhoiro, e do-
finitivamente, depois do decorrido o anno da consorvaço
a cargo do arrematante

Art. 102. Todo o arrematanto estrangoiro renuncia
ao diroito do recorror ao governo do sua nçao sobre
qualquer duvicla quo houver na execuço do sen con-
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Art. 97. Sempre quo a resciso for imposta como
pena ao arromatante, terã elle direito a quantia em quo
forem avaliados os trabaihos executados e Os rnateriaos qua
puderem ser aproveitados.

Art. 98. As ava1iaçes do quo trato Os artigos ante-
codentes sero feitas por dous peritos, urn nomeado polo
presidente da provincia o outro pelos arrernantes on sons
herdeiros.

Art. 99. Para garantir a responsabilidade do arre-
matante, no caso em que, tendo sido rescindido o contrato
a presidencia julgar conveniente mandar quo as obras so
concluo administrativarnonto. ficarâo retidas nos cofres
provinciacs as prestacoes vencidas e ainda nLo pagas, ate
A expiraço do prazo durante o qual ó o arromatante re-
s ponsavel pela conservaço da obra, entrando elle nessa
epoca corn o excesso do despoza quo so houver verificado.

Si as abras foram adjudicadas em praça, 0 primitivo
arrernatante entrará corn o excesso do despeza quo por
ventura so verifique, logo quo o novo contrato seja assi-
gnado, cessando desde entAo sua responsabilidade.

Art. 100. No terá o arrernataute direito ao paga-
niento de quantia alguma, a titulo do indemnisaco do des-
pezas feitas quer corn a compra do utensis, quer corn
trabaihos preparatorios para a execuço da obra, si a
rescisilo do contrato for imposta como pona.

No caso contrario, porem, isto é, do no ter o arre-
matanto dado causa a resciso, o governo o indemnisará
do todas as despozas quo houver razoavelmonto feito,
para a continuaço do contrato.

Ao pagamento procederà ava1iaQo do engenhoiro,
feita pelos preços do orçarnento quo tiver servido do base
A arrernataçno, reduzidos em proporco do abatimento
quo tiver havido polo contrato.

Art. 101. As obras sero aceitas provisoriamonte,
depois do concluidas a examinadas por engeahoiro, a do-
finitivamente, dopois de decorrido o anno da conservaço
a cargo do arrematante

Art. 102. Todo o arrematante estrangoiro ronuncia
ao direito do recorrer ao governo do sua nçao sobre
qualquer duvida quo houver na execuço do seu con-
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trato, sujeitando-se, como Os nacionaos, a deciso unica-
monte dos tribunaes do paiz.

Art. 103. As duvidas e contestaçeS quo so suscita-
rem entre a directorta geral e os arrematantes sobre a
intelligeneia e 0 cutnprimeiito dos respGGtiVOs contratos 0

das obrigac5es quo ihe estao impostas, sero rosolvidas
polo presidente da provincia.

T1TULO6.'
I 'AS A QUE FICAM SUJEITOS OS ARREM/tTA.NTES

Art. 104. 0 arrernatanto quo alterar os pianos ap-
provados ficará obrigado a demolir a obra feita e recon-
strui-la a sua custa, do conformidade corn Os ditos pianos.
Em caso do re sa mandarà o engonheiro procoder a do-
mo1iço e reconstrucco, por cinta do arrematante.

Art. 105. lucorrern na multa do 5°/ do valor das
obras arrematadas Os arrematantes on fiaclores quo no as-
signarem os contratos e respoctivos tormos do fiança, nos
prasos marcados

!.rt. 106. Quaiquer vo1aço das tclausulas dos con-
tratos será punida corn a multa do 2 a 10%, serà im-
posta ao arrernatante a malta do 1 % sobre o valor do con-
trato do cada dia do demora na concluso da obra, aleni
do prazo estipulado.

Art. 107. Estas multas sero impostas, em vista das
informaç3es dos engenheiros, polo director geral, quo sub-
mettcrá o seu acto a approvaco da preside ncia.

Art. 108. As multas sero descontadas da primeira
prestacio quo o multado tiver do receb3r, e, quando nada to-
uha do receber, ser(t considerada como thvida aetiva da
provincia, para o fim de serem cobradas judicialineato do
ilador.

Quando os contratos estiverern garantidos por cauco
e o multado no quizr pagar a multa arnigavelmente pro-
ceder-se-ha tamin a veada julicial dos valoros cauciona-
dos, on a sun 1iquidaco, quando a cauço for em dinheiro.

Art. 109. Os contratantes so sujeitos a pena do re-
sciso dos contratos, imposta polo presidonte da provincia:

1. 0 Si violarern mais do unia vez a mosma clausula
10 contrato.
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2. 0 Si corn metterem algurna fraudo na OXecuço dasobras.
Si aba ndonarem Os traballios durante urn periodosuperior a urn 6. 0 do prazo fixado para sua coneIus0.

TITULO 70

DOS PAGAMENTOS

Art. 110. Os pagarnentos do obras contratadas seraofeitos, salvo disposiç () do lei em contrario, do urna so vez
no thn da obra, depois do examinada e aceita polo goverao,ou em prestaçe5 iguaes.

Neste caso asprestaçye5 flunca sero menos do tres,
sendo a primelra, quando iniciada a obra, a sogunda, quando
esta so achar em rneio, e a terceira, depois do conclujda,oxarninada e aceita polo govorno.

Si, pororn, tratar-se de couservaço do estradas, o pa-garnento torá lu gar por trtrnestres v encidosArt. 111. Far-se-ha 0 os pagalneatos do obras con-tratadas, mediante exarno do ontricto. 	 genhej0 do respectivo dis-
No caso do irnpossjbjjjdade do ser Osse exarne feito cornpresteza, o directr goral tornará a respeito as providen.cias quo ontender acertadas.
Art. 112. Logo quo o contratanto der por prompta

toda a obra ou parte della, pela qual so julgue corn di-reito a receber qualquer quantia, o cornrnutuearã porescripto ao engenheiro do d istricto e ao director geral.Art, 113. 0 engenheiro, recebida a cornm unicaçao,rnfari imed jatrneto o exa.me, independent0 de ordemda directoria
Quando por qualguer circu mstancja nao possa fazol-ocorn prostez, doverá, oxpoucjo 

Os rnotivos, dar disso co-nhecimento ao director goral. aIim do serem tornadas asprovidencias quo forem Convenient05
Art 114. Feito 0 exarno, 	 nh	 rewetteráao director 	 o enge

o son parecer explicito e minucioso, do-claI'ando:
1.° A natureza quantjd 0 e valor dos trabalho8executados.
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Si na sua execuço foram rigorosamenie obser-
va las as coudiç6es do respectivo contrato.

3.° No case negativo, si ha vantagem em sor re-
sci dido o mesmo contrato.

Si o parecer for relatvo a consorvaço do estradas,
doi a declarar si o arrematante cumprio on nao sons
devL..3s, duranto todo o trimestro a pagar.se.

Art. 115. Corn o parecor do engenheiro a ropar-
ticão exporà qual a sua opinio ao presidente da pro-
vincia, quo iesolverè. sobre o pagamento reclamado.

TITULO 8.°
DAS ESTRADAS EM GERAL

Art. 116. As estradas sero c1assificads, segundo
a sua importancia commercial, em estradas do grande
e do pequena communicaço.

Art. 117. Serao consideradas vicinaes aquellas quo
ligarom estabelocimentos industriaes e nucleus do povo
çes a estacOes das vias ferreas.

Art. 118. 0 director do obras organisarâ o qua-
dro das, estradas, classificadas do conformidade corn o
art. procodente.

Art. 119. As obras do meihoramento, do recon-
strucço, do reparos e do consorvação das estradas so-
ro feitas rnediante orcarneritos previamente approvados-

Art. 120. Constitueni meihoramentos as modifica-
çes das estradas no sontido do encurLar as distancias on
do suavisar os declives, o calçameuto do pedra on
empedramento regular em qualquer trecho da estrada
on em toda sua extensao e a construcção do novas o-
bras do arte cuja utilidado for autos demonstrada.

Art. 121. Constituom obras do construcco aquol-
las feitas em qualquer parte arruinada, quando a des-
peza excedor a terça parte do son primitivo valor,
o do reparos aquellas quo não exeeclerern desto liinite.

Art. 122. Sao sorviQos do cousorvaco aquolles quo
so feitos corn fim do impedir on elirninar us estragos
ordinarios do transito, das chuvas e do tempo.

Art. 123. Nas clausulas dos contratos para conser-Art.
 estradas dove o obriar o contratutQ
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§ 1.' A previnira formaco do atoleiros, consojjdar
o terreno por Meio do carnadas do cascaiho, pedras
quebradas, areia, ou estjva do madoira do lob, coberta corncascaiho.

§ 2.° A fazer desapparecer as dopressöes 0 os sulcosquo 0 transito o as aguas prod uzj rein no leito da estrada.
§ 30 

A manter porfejtamento dosobstruidos osfoso 5boeiras, vallotas e Os Vos das pontes a ponti1h3eg• 	
,

§ 4.° A abaular o leito da ostrada nas varzeas, e es-tabelecer os esgotos flecessarios para quo as aguas nao atra-vessem a estrada fora dos lugares para osse fim destinados.
§ 50 A Conservar os taludes das cava g e abrir val-letas ondo so tornarem necessarias
§ 6.° A remover do leito da estrada quaesquer ob-

stacujos do transit como madeiras, torras desmoronadas,pedras &.
§ 7° A fazer Os rocados quo foram necessarjog paraquo as margens da estrada so achem sempro descortjnadasao menos em 4,0m do urn e outro lado.
§ 8. 0 A reparar corn promptjdo quaesquer estragosOccasioriados pelas chuvas.
§ 9. 0 A fazer os reparos quo so tornarern necessarjog

nas pontes, pontilheies, boeiros, calcadas, sargetas evalletas.
Os concertos das pontes e pontilh yos so so refereni aoestivamento ou soalho eguarda_rng on cortinas.
§ 10. A lazer enterrar os animaes quo foram Oflco-

trados mortos na estrada ou em suas immediaçes.
§ 11. Alcatroar, sempre quo so tornar necessarjo,

todas as pecas ViSjvos das pontes e ponti1hes, é. excopçdo soalho.
§ 12. A fazer quaesquer outros serviços tend antes a

conservaço da estrada, quo the foram exigidos pela dire-etoria gei'al ou eugenheiro do districto.
§ 13. A apresentar mensalmento a di ractoria doobras publicas attestados das au turidades locaes, para pro ..var como, no mez anterior, a estrada deo sempre livre

transito, e foram dumpridas as CofldjQ O g do contracto.Art, 124. As 'nu1ts iropostas por vio1aço do taos
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contractos sero calculadas na razo do 5 a 20% do valor
do uma prestaco trimestral.

TITULO 9.°

DISPOSIQOES GERAES

Art. 125 Para Os cargos do director geral e do en
gnheiros do istrictos 56 podero sor nomeados os mdlvi-
duos quo tiverem titulos do engenheiro civil, on de minas,
pelas faculdades do imperio.

Art. 126. 0 director geral, em suas faltas e impedi-
montos näo excedentes do 15 dias serã substituldo polo
secretario; quando porem foram de mais longa duraco
polo engenheiro quo o presidente da provincia designar.

Art. 127. 0 director pode-A admoestar, reprehender
o suspender ate oito dias os empregados por falta do curn-
primeuto de deveres.

Quando no for sufficiente esta puniço o director
representará ao presidente da provincia.

Art. 128, As nonieaçes, demiss3es, licenças o des-
contos do vencimentos dos empregados da directoria goral
das obras publicas, sero regidas polo regulamento ii. 82.

Art. 129. Fico revogadas as disposic$eS em con-
trario.

Palacio do 0-overno da Provincia de Minas Geraes
Ouro Preto, 20 do Julho do 1883.

ANTONIO GONçAVES CnvES.

Nesta Secrotaria foi publicado o presente Regulatnon-
to aos 25 do Juiho do 1883.

Camillo Augusto M. de Brito.

OURO PRETO. TYP. DO < LIBERAL MINEIRO 7,1883.



MODELO N. 1



Warilra cbs preços elenientares

MODELO N. 2

ESPEC1FtCAco 	 PREcos

Salarios

Do urn pedreiro per dia .........

servente

carpinteiro ,

I.	 pintor

cavouqueiro

Etc., etc.

Mate iaca

1 milheiro do tijolos.......................

1 metro cubico de cal .....................

1 metro corionte do madeira do 0 m,2X0,2 de

secco ................ .

etc.



'rarillh d preos elerneuitares

MODELO N.2

Es pEclFIcAcAo 	 IPREgOS

Salarws

Do urn pedreiro por dia

servente

earpinteirO

pintor

J.	 cavouqueiro

Etc., etc.

Mate aes

1 milheiro de tijolos.......................

1 metro cubico de cal .....................

1 metro corrente do madeira do O rn ,2XO,2 de

secçâo...............................

Etc., etc.



Th' de PD- eços eoJIposios
MODELO N. 3



Quadro ii. 4
CORES CONVENCIONAES

MOVIM ENTO DE TERRAS

rras a escavar.—Gornrna-gutta.
i )aço a aterrar.—Cor do rosa feita corn carmim.

ALVENA ETAS

Al -naria ordiriar ja. - Cor do rosa feita corn carmim.
Alvenaria do apareiho. - Verninlho vivo ile carrniln.
Alvenaria do tijolos. - VeiI1leIh jo do nankim e riscos inais

carregados da mesma cOr.
0I3RAS DR MADMUA

Em e1evaço. - Terra do sionne fraca.
Em corte. - Terra do sienne carregada coin traoS (10 sepia.

FERRO JIATIDO

Em elevacio. - Azul da Prussia, claro.
Em corte. - Azul da l'rnssia, claro, da mesma c)r forte.

FERRO FUNDIDO

Em elevao. - Anil da Prussia e carmirn cJaros.
Em corte. - Mesm côr, coin traces da mesina côr mais fortes.

BRONZE E COME

Em elevaço.— Gomma-gutta e carnlim.
Era corte.—Mesrna cór. coin traços do terra do se.nne queirnada.

CIDADES E VILLAS ATRAVESSADAS POE ESTRADAS

Edificios particulares.— Nankim fraco corn traço forte eiiiJiaixo
e a diroita.

Edilicios puhlicos.—Mesma tinta mais forte e tamhern os traços.
Parte dos editicios (riO tern do recuar. - Arnarello sobre o

fundo do cinzento das casas.
Parte da rua sobre a qual tom do avançar as censtrucçôes. -

Côr de rosa, clara.
Torras lavradas.—Gonima-gutta, carnhlill e urn potico de nank hu.
Torras hurnidas. - A niesma cr repassada do azul fraco.
Prados.— AzuI e gomma-gutta, a primaira em major proporç5o.
Florestas e bosques. - Mesmas tintas, 1)redorninando a gomma-

gutta.
Pomares. - Verde amarello entre Os prados e o das florestas.
Terras em pouio. - Verde claro coin topics de aniarello 0

erm i In.
Capociras. - Verde e amarello claros.
Torras incultas. - Verde e carmim claros.
Arcias. - Gomma-gutta e carmim.

7;



Terrenos osterois. - Verde haço feRn do aznl, gorni1i_gu9
30011, e nankiin coin alguns dams de azul on do cAr do erela.Varzeas. - Nankirn coin inn Pouco de carrnrn e sepia.

	

Pi	 li	 - Azul porn e Ohro sobre a cAr rins prados.Pautanos. - Verde pardo para os lugares SOCOOs e

	

Os moll	 azul paraiados.
Lagoas. - Azul C rnui Pollen n kim
Rio, riI)eiros e lagos. - Azul da Prussia pumo.
Mar. - Azul corn urn pouco do gomula_gu

-

.4

a
••

, 	 ...i
I.

I



Resumo das eontas th despezas fascoin irka dos trabaIlido .es eupit-g8dos pela adInhistraio.

i)OCtlflIOlJt() 11. 1
Rce1jt de 	 . I)ocii nielito u 	 2 	 $
Idem do. 	 • E)ocunieiito a 3 	 $
Idem do 	 . . Doctiriieno n 4 	 $

Somrna 	 $
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P
Ferias do trabolhadores enipregados

JORNAES

NOMES	 -

..

---

rJ)
0

CL4SSES

z

ASSIGNATURAS 	 I	 0BsERVA96ES

3
4
5

Feitor ..............................
Carpinteiro ....- ........... . ......
Pedreiro ............................
Trahalliador ... .................
liern ...............................
Etc............... .............

Somnia..............



3.88	
LIM bA, LEI MTNIIA

quo provom SUR9 habi1jtaçeg e serviços, na seoretarfada escola, e o director, verjfieando imrnedj atamente queesto corn os precisos requisitos, escroverá logo no altodo cada urn o dia ea hora em quo recebeo.
Em acto SU CCOSSIVØ o candidato, ou a sou procurador,assignara corn o secretario 0 termo do Inscripço, em ii-vro proprio.
Art. 6. 0 No dia em quo ftndar o prazo da inscripço,o director assignara o termo do encerrameuto as duaghoras 

da tarde, e o secretarjo organisarA urna reIaço docandidatos, Segundo as datas do ap resentaço dos requorim
entos, para ser corn estes e maig documentos subrnot..tida ao conhecjmet0 da congregaço
Esta so reunjrà logo no prirnejro dia util apds 

oencerrawento das inscripçeg, aiim do nlarcar o dia para
a prhneira pro-va de concurso

Art. 7.o Fjdo o prazo da inscripQo nenhum can-didato será nials admitjj0 quaesquer quo sejain us inoti-vos allegado5.
Art. 8.° Si, expiraclo o prazo da inscripço, 

nenhumcandidato tiver so apresentado a congregaoannunejar nova inscripço, cuj 	 maadará
o prazo será tambem dodous a quatro mezes, e si ainda ninguem so 

apresentar,abrjr_se_h0 novas inscripces do mis em se's mezes, atquo o logar possa ser deuinitivamente provido medianteCOflcurso
Art. 90 

Si houver mais do uma vaga, guardar-se_ha o interyallo do trinta dias pelo mmento do uma e o do o 	 enog entre o encerra_
utra iflscripço, aiim do quo, paracada vaga, se estabeluca urn concurso especial.

Art. 10. Em todo us actos relatjvos aos concursossO faro parte da congregaç0 os lentes cathedratjcosem e
xercjcjo Nao podoro, poreni, votar aquellos quodeixarem do assistir a q ualquer das provas, excepto aprova escripta. Tarnbein uao podero votar us membrogda congregaço quo forem parentes do candidato atO se-gundo gráo, contado Conformo a direjto canonjco

Para a 1.° Concurso poderá o pros idente fazer sub gtj-tuir por profissionnes os lentes quo, por motivos de doençaou de força major, estejani impOssjbjjjtadono julgamento das provas. 	 s do tomar parte
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Art. 11. Os prazos quo devetn methar entre as pro-
vas do urn mesmo concurso nunca sero menores do vinte
o quatro horas, e as regras relativas as solemnidades dos
actos publicos e demais formalidados dos concursos sero
as quo foram estabelecidas no rogimentO inorno da escola.

CAPITULO 2.0

DAS nLBILITAcOES PARA ADIv1ISSO

Art. 12. Para sor admittido ao concurso do qual-
quer dos logares do lente è precisO quo 0 caudidato seja
cidado brasileiro, esteja no gozo dos direitos civis e
politicos, e tenha diploma de pharmaceuticO ou medico
por qualquer das faculdades do medictna do irnperio, do
pharmacOUtico pea escola do pharmacia do Ouro Preto,
ou do engenheiro pelas escolas polytechnica, central e do
minas. Para provar estas condiceies, o candiclato deverá
apresentar a secretaria da escola, no acto da inscripco,
no sO seu diploma ou publica forma deste, justifEicando
a impossibilidade da apresentacO do original, mas ainda
certido do baptismo, ou documeiltO equivalente, a foiha
corrida tirada do logar em quo tenha residido nos dous
ultimos annos.

CAPITULO 30

SECçAO l.
DAS PROVA.S DE CONOTHtSO

Art. 13. As provas do concurso consistiro:
§ 1.° Em uma dissertaçâo escripta.
§ 2. 0 Em uma prelocc.o oral sobre urn ponto tirado

corn vinto a quatro horas do antecodencia.
§ 30 Em uma prova pratica.
§ 4.0 Em uma preleccao do uma hora, apOs igual

tempo do reflexo.
Para a prolecQO do chitnica organica a toxicologia,

chimica mineral a mineralogia, physica e zoologia, botanica,
oro concedidas aos candidatos quatro horas autos da prova

a fornecidos Os instrumentos, apparelhos a mais objoctos
indispensaVeis as experienciaS e demonstracöes ciue ihos
parocerem uteis exhibirem.

).. Os pontos para eada uma dostas provas se
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rao em numero do 24 no maxirnO e abranger0 unicamente,
sern excePcäO alguma, as matoriaS do ensiflO correspOfld0
to ao logar vago, sendo organisados do seguie modo:nt

Cada lonte cathedratico apresefltat'à urna lista do 15
pontoS d'eutre os quaes a congregaQ0 apprOVarâ isola-
darnente urn certo numero corrospondent e ao quoci()ntO
do 24, divididOs polo nurnero do lentes presentes.

Art. 15. 0 ponto do cada prova serà commUm a todos
Os 

candidatOs e tiradoà surte polo primeiro inscripto, ou,
no caso do art. 17, polo primeirO de cada turma.

Art. 16. Os poutos para a prova escripta pre1eccO
oral e prova do irnproviso, sero organisados e approvaclo8
pela congregac0 no mesln° dia, autos cia hera fixada.
para comeco cia prova; as pontos Para a prova pratiCa sel-o-
h.o na vespera.Art. 17. Si, em consequeflc1a do numerO dos candida
tos, no so puder concluir no rnesnio dia a preleCQ0 oral,
a prova pratiCa e a prova do improVS0 divithrSO

41 o

aquolles em tantaS turmaS qua
forem necesSarias.

A divisO 
so farâ par sortejo no prirneirO cia das ditas

provas. Os poritos sro Os 
mesmoS, excluido 0 quo jà tiver

sido tir ado.
Observar-S0 	 na oxhibico dasprOvaS a ordeni cia

inscripcG dos candidatos.Art. 18. Os pontOs serO tirados na secretaria cia es-
cola porarito o director, o secretario e urn on mais bates
cathed raticOS.Desse acto so lavrará imrnecliatamento urn termo

especial.Art. 19. Os pontos para as provaS do concurso n'o p0-

dero ser conhecidos do pessoa alguma emquaflto durar 
0

respectivO concurso.
DA PROVA. ESCRIPTA

Art. 20. A prova escripta versarè. sobre as materias
da cadoira ou logar vago, e serà fiscalisada por unia corn-
miss° do bentes noineada pela congregac 0 e presidida

pelo director.Art. 21. Tirado o ponto, recolher_seh0 Os candidatos
. urna sala, o tero o prazo do quatro horas para a coin-

posi9O escrita denUO enI cada meia follia do papoi.
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urna pagina em branco, e no podoro consultar notas,
livros ou outro mio auxiliar, nein cornmunicareIflSo corn
pessoa alguma: 0 papal ser-lhes-ha dade na occasio.

Art 22. Cada prova escripta será datada e assigna-
da polo seu autor, e rubricada no verso do todas as foihas
poles detnais concurreutos e polo director. Fechada cada
urna das provas escriptas em envoltorio lacrado, no qual
O autor oscreverá o norno do cada urn dos candidatos e os
mombrus da comrnissão a rubrica, seräo todas as provas
encerradas em urna urna.

Art. 23. Si houver urn so candidato, a respectiva
prova, depois de datada e assignada por ello, será rubri-
cada no verso do todas as foihas polo director o mais mom-
bros da commissao fiscalisadira.
DA. PROVA ORAL SOBRE UM PONTO TIRADO COM VINTE E

QUATRO HORAS DE ANTECEDEICIA

Art. 24. A prelecco oral so effectuarà perante a
congregaço e no tercoiro dia depois da prova escripta, so
no for feriado ou vespora deste; durari uma hora, e o
ponto será tirado corn vinte o qutro horas do antocedencia.

Art. 25. Nonhurn candidato poderá ouvir a prelecco
dos quo o precederem no mesmo dia.

Em sala reservada, os candidatos aguardaro, pola
ordem em quo so acharern inscriptos, a hora da exhibiçao
do sua prova.

Si, em consequencia do numoro dos candidates, esta
prova no puder sor concluida no mesmo dia, observar-
se-ha o quo dispe oart. 17.

DA PROVA PRATICA

Art. 26. A prova pratica so effectuarà perante a
congregaco. No primeiro dia depois da prelecço oral a
congregaçao organisará e approvará, do conformidade
corn o quo dispca o art. 14, vinte e quatro pontos dostina-
os a prova pratica. Estes pontos sero fechados em envol-

torio corn o sello da ecola e rubricado polo director e
mais lentos presentes.

Estes pontos sO se referiro a cadeira em concurso o
comprehendero:

I Para a cudoira do chimica organic4 e toxico1oia
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liouve duraite a provas, do seu procedirnento civil, do
reputaco scientifica, do quaesquer titulos do habilita
quo possua, ou dos serviços quo tenha prostado.

Art. 45. Si algum concurrento for acornmettid'7
niolestia quo o inhiba do fazer qualquer das provas'
dora, autos do sortoamefltO do ponto, justificar o imp0
mento perante a congregacO, a qua!, si roconhecer qr
inotivo 6 legitimo, espacará o acto ate oito dias, on, no
do havor urn sO candidato, ainda por major prazo,no..
trinta dias. Findo qualquer desses prazos, proseguiran-
actos do concurso, sendo excluido o caudidato quo deo.
do comparecer. 	 ia

Art 46. 0 candidato quo, mesmo por motivo'1
molestia, retirar-so depois do cornecada qualquer das
vas, sorá excluido do concurso. 	 a

Art. 47. 0 director, de conformidade corn e 0
instrucç(Yos, corn as disposiçes geraes da po1iqa o r
adxninistraço da escola, providenciar. a rospeitjs do t
o queo admitta dernora o do quo dependeno art: z1011

dade 	 ioordern dos actos dos concursos. compotir
Art48. Ficarn rovogadas as dispoic
Palacio do governo da provincia do Minas Geraes, 20

do Dezombro tie 1883.
ANTONIO GONcALVE3 CHASES.

Nesta sretaria foro publicadas as presentes instruc-
es regulamontaros, aos 22 do Dezembro do 1883.

Sorvindo do secretario,

Augusto M da Costa

/ /

Si
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